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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

e r r a t a
No Decreto de 1º de julho de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.626, de 2 de julho de 2021, página 4, coluna 1, que concedeu a 
“Ordem do Mérito Dom Pedro II” às personalidades civis e militares: 
Onde se lê:
§1º. ficam promovidos:
AO GRAU COMENDADOR
PersoNaLidades ciVis
lUiZ da cUNHa TEiXEira
conselheiro do Tribunal de constas do Estado
Leia-se:
§1º. ficam promovidos:
AO GRAU COMENDADOR
PersoNaLidades ciVis
lUiS da cUNHa TEiXEira
conselheiro do Tribunal de constas do Estado

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
PaBlo roBErTo MorEira doS rEiS para exercer o cargo em comissão 
de assessor de Gabinete.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 835380

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 1.235/2022-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° 2022/954369 de 28 de julho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/ BElÉM/ SaNTarÉM/Pa, no período de 03 a 06/08/2022.

servidor objetivo

alda lUZ dUarTE araÚJo, cPf 261.073.332-15, matrícula 
funcional nº 5911283/2, cargo coordenador de área, lotada no 

centro regional de Governo do Baixo amazonas.

Participar de agenda institucional, na referida cidade.
 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 01 dE aGoSTo dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 834858

FÉrias
.

PORTARIA N°. 1.228/2022 - CRG, de 01 de Agosto de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o que  dispõe  os  arts. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados.

id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo GoZo

5911926/3 adriaNa BarrETo alBUQUErQUE PiNTo 16/07/021 a 
15/07/2022

01/09/2022 a 
15/09/2022

5956089/1 afoNSo alVES dE MoUra JUNior 07/07/2021 a 
06/07/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5911283/2 alda lUZ dUarTE araÚJo 01/04/2021 a 
31/03/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5904931/2 alEXaNdrE aUGUSTo rEiS lEiTE 04/03/2021 a 
03/03/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5956439/1 aliNE diaS fErrEira dE oliVEira 21/08/2020 a 
20/08/2021

05/09/2022 a 
04/10/2022

5948392/1 aMarildo dE JESUS fErrEira PErEira 02/05/2019 a 
01/05/2020

05/09/2022 a 
04/10/2022

57205121/3 aNa rENaTa BriTo dE SoUSa 03/09/2021 a 
02/09/2022

05/09/2022 a 
04/10/222

5956604/1 aNdrEa Socorro MorEira foNSEca 13/08/2021 a 
12/08/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

57235088/3 aNToNio carloS PaUla NEVES da rocHa 07/02/2021 a 
06/02/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

8042955/2 aNToNio coSTa 01/07/2021 a 
30/06/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5923676/2 aNToNio PErEira GUiMarÃES 16/03/2020 a 
15/03/2021

05/09/2022 a 
04/10/2022

57211765/2 arTUr filiPE aBrEU ToUriNHo 24/08/2021 a 
23/08/2022

15/09/2022 a 
14/10/2022

8022538/3 caMila SilVa do carMo 09/09/2021 a 
08/09/2022

12/09/2022 a 
11/10/2022

36390/1 carloS alBErTo dE alcaNTara ViEira 16/07/2021 a 
15/07/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5939068/2 carolliNa PYKoSZ aZEVEdo 07/02/2021 a 
06/02/2022

26/09/2022 a 
10/10/2022

5947460/2 clEoNicE GoNÇalVES PaNToJa 01/05/2021 a 
30/04/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5959031/1 daNiElE SilVa dE BriTo 09/02/2021 a 
08/02/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5955705/1 daNiEllE MoMESSo MoSElla 25/06/2021 a 
24/06/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5892230/2 darlEa WalQUiria MacHado PiNTo 16/03/2021 a 
15/03/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5794064/3 daVirlEY SaMPaio da SilVa 19/05/2021 a 
18/05/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5365465/3 daYaN SEriQUE doS SaNToS 20/06/2020 a 
19/06/2021

05/09/2022 a 
04/10/2022

5276837/3 dilToN JoSE dE oliVEira 21/07/2021 a 
20/07/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5275610/1 dJalMa fErNaNdo SMiTH doS SaNToS 10/01/2021 a 
09/01/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5819113/3 EdUardo doS SaNToS GoMES 21/07/2021 a 
20/07/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

57231989/4 EliaQUiM dE fiGUEirEdo PiNHEiro 13/02/2021 a 
12/02/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

57232867/2 EliS rEGiNa fariaS corrEa SaNToS 01/07/2021 a 
30/06/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5951785/1 EVEraldo fErNaNdES da coNcEiÇÃo SilVa 01/11/2019 a 
31/10/2020

05/09/2022 a 
04/10/2022

5955738/1 faBio liMa doS SaNToS 01/06/2020 a 
31/05/2021

05/09/2022 a 
04/10/2022

5897666/5 fErNaNdo WaGNEr aSSUNÇÃo TEiXEira 11/05/2020 a 
10/05/2021

01/09/2022 a 
30/09/2022

5948952/2 fraNciaNE PErEira loMBE 19/08/2021 a 
18/08/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5960723/1 fraNciSco rodriGUES dE oliVEira 01/07/2021 a 
30/06/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

55587997/4 GaBriEl caldaS dE MoraES 13/07/2021 a 
12/07/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5951050/2 GEliaNE MaTiaS daMaScENo 01/05/2021 a 
30/04/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5956807/1 GioVaNNa TEiXEira rENdEiro 18/09/2021 a 
17/09/2022

18/09/2022 a 
17/10/2022

5954330/1 HaliSSoN JoSÉ corrEia 19/02/2021 a 
18/02/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5954686/1 iGor laVarEda cHaHiNi 06/03/2021 a 
05/03/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

6113140/2 iZaBEla dE MElo PiMENTEl 28/02/2021 a 
27/02/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5724228/4 JacQUEliNE riBEiro fErNaNdES cUNHa 31/03/2021 a 
30/03/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

55588990/2 Jadir aUGUSTo raMoS PoNTES 02/05/2020 a 
01/05/2021

05/09/2022 a 
04/10/2022

5945576/1 Jairo SilVa liMa 01/01/2021 a 
31/12/2021

01/09/2022 a 
30/09/2022

5947328/1 JESSica arGENTiNa dE liMa MaGalHÃES 20/03/2021 a 
19/03/2022

13/09/2022 a 
27/09/2022

5900907/3 JoÃo BaTiSTa GoMES filHo 30/01/2021 a 
29/01/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022
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5956809/1 JoÃo lEiTE SaNTiaGo JUNior 18/09/2021 a 
17/09/2022

18/09/2022 a 
17/10/2022

5954222/1 JoSÉ alBErTo dElfiNo dE SoUSa 19/02/2021 a 
18/02/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5956811/1 JoSilENE dE MElo fErrEira 18/09/2021 a 
17/09/2022

18/09/2022 a 
17/10/2022

5956812/1 JÚlio VaNZElEr dE MiraNda 18/09/2021 a 
17/09/2022

18/09/2022 a 
17/10/2022

5754755/2 JUScEliNo GoUVEia fUrTado BElÉM 17/02/2020 a 
16/02/2021

05/09/2022 a 
04/10/2022

5936574/2 KlEidYr oliVEira PErEira MUrriETa 18/02/2019 a 
17/02/2020

05/09/2022 a 
04/10/2022

6403233/1 KlEWEr daMiÃo  PErES dE SoUZa 10/05/2021 a 
09/05/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5961420/1 loUiSE dE PaUla fErrEira diaS da SilVa 22/07/2021 a 
21/07/2022

19/09/2022 a 
03/10/2022

5948711/1 lUiZ alEXaNdrE dE JESUS MoNTEiro 02/05/2021 a 
01/05/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

51855861/6 lUiZa do Socorro da SilVa ViaNa 14/09/2021 a 
13/09/2022

14/09/2022 a 
13/10/2022

5958923/1 MaNUElE criSTiNa liMa fUrTado 09/02/2021 a 
08/02/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5946483/2 MarcilENE da SilVa oliVEira 01/04/2021 a 
31/03/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

55588595/7 Marcio lUiS PErEira NoroNHa 01/09/2021 a 
31/08/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

57201385/3 Marco faraJ SalMa 27/08/2021 a 
26/08/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5909471/2 Maria do PErPÉTUo Socorro NUNES BoTElHo 13/02/2021 a 
12/02/2022

14/09/2022 a 
13/10/2022

5948160/1 Maria raiMUNda fErrEira fariaS 15/04/2021 a 
14/04/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5046912/4 MariValdo MaciEl dE carValHo 09/09/2021 a 
08/09/2022

09/09/2022 a 
08/10/2022

5955886/1 MaX aNdrÉ fErrEira SErra 03/07/2020 a 
02/07/2021

05/09/2022 a 
04/10/2022

5956814/1 MaX fErNaNdo dE SoUZa 18/09/2021 a 
17/09/2022

18/09/2022 a 
17/10/2022

5956549/1 MaTHEUS BaTiSTa caMPoS SilVa 20/08/2020 a 
19/08/2021

05/09/2022 a 
04/10/2022

5410380/2 MilToN BoUlHoSa riBEiro MalaTo 06/09/2018  a  
05/09/2019

05/09/2022 a 
04/10/2022

5410380/1 MilToN BoUlHoSa riBEiro MalaTo 25/09/2018 a  
24/09/2019

05/09/2022 a 
04/10/2022

5947330/1 PaUlo aNdrÉ da SilVa coElHo 19/03/2021 a 
18/03/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5956346/1 PaTricK caSTElo BraNco SilVa 19/08/2021 a 
18/08/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5952612/1 raiMUNdo lEaNdro MoNTEiro da coSTa 02/01/2021 a 
01/01/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5422884/9 raiMUNdo NoNaTo MESQUiTa 08/01/2021 a 
07/01/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5075718/1 rEGiNa Maria cHaVES ZUMEro 19/08/2020 a 
18/08/2021

01/09/2022 a 
30/09/2022

5921923/3 roZaNa  aNdradE da crUZ 10/02/2021 a 
09/02/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

632414/1 roSEMarY PaiVa caMPoS frEiTaS 01/08/2021 a 
31/07/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5947106/1 rUidGlaN da SilVa fErrEira 01/03/2021 a 
28/02/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5948391/1 SaMaNTHa MaTHEUS liNS E SilVa 30/04/2021 a 
29/04/2022

08/09/2022 a 
07/10/2022

5947235/1 SaMUEl carValHo VEloSo 12/03/2021 a 
11/03/2022

12/09/2022 a 
11/10/2022

6403850/1 SaMYr aNToNio rodriGUES HolaNda 01/07/2021 a 
30/06/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5956817/1 ScHYWaNN NEri daMaScENo 22/07/2020 a 
21/07/2021

05/09/2022 a 
04/10/2022

5957389/1 SErGio SilVa BorGES 16/10/2020 a 
15/10/2021

05/09/2022 a 
04/10/2022

57234585/3 SilVia MoNica PErEira HUNdErTMarK 16/03/2021 a 
15/03/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5945811/1 TaliTa cUNHa dE faria liBEral 01/01/2021 a 
31/12/2021

05/09/2022 a 
04/10/2022

5897818/3 TaMara lUcia SaNToS E SilVa 01/03/2021 a 
28/02/2022

08/09/2022 a 
07/10/2022

5961448/1 TaTiaNa forTE cHaVES GUrJÃo 02/08/2021 a 
01/08/2022

12/09/2022 a 
26/09/2022

5895893/3 TElMa liSBoa dE SoUZa 15/05/2021 a 
14/05/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5090385/1 TErEZiNHa dE JESUS rodriGUES da SilVa 16/04/2021 a 
15/04/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5947878/1 VaNESSa rodriGUES 14/03/2020 a 
13/03/2021

01/09/2022 a 
30/09/2022

5961003/1 ValdEMiro fErNaNdES coElHo JUNior 20/07/2021 a 
19/07/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

36170/1 ValdoMira PEiXoTo PaNToJa 03/04/2021 a 
02/04/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5956181/2 VaNESSa fErrEira MarQUES 01/09/2021 a 
31/08/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5960569/1 WaldENira dE alMEida VaScoNcEloS 30/06/2021 a 
29/06/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5946497/1 YVENS GUErrEiro PENNa 01/02/2021 a 
31/01/2022

12/09/2022 a 
11/10/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 01 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
PORTARIA N° 1.229/2022-CRG, de 01 de Agosto de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2022/959252, de 01/08/2022;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 02/08/2022, o gozo 
de férias do servidor raiMUNdo orlaNdo SoUZa E SilVa, id. funcional 
nº. 3239942/1, concedido por meio da Portaria nº. 866/2022-crG, pu-
blicada no DOE Nº. 34992, de 02/06/2022, ficando os dias interrompidos 
para gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 01 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
PORTARIA N°. 1.230/2022-CCG, de 01 de Agosto de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2022/959579, de 01/08/2022;
rESolVE:
coNcEdEr, 15 (QUiNZE) dias de férias regulamentares, a servidora Val-
dENira rodriGUES fErrEira, id. funcional nº. 5946829/2, para gozo 
no período de 16/08/2022 a 30/08/2022, interrompidas através da Por-
taria nº. 778/2021-crG, Publicada no doE nº. 34.704, de 20/09/2021, 
referente ao período aquisitivo 2020/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 01 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
PORTARIA N° 1.233/2022-CRG, de 01 de Agosto de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2022/960019, de 01/08/2022;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 02/08/2022, o 
gozo de férias do servidor GlENio da SilVa araUJo, id. funcional nº. 
80015621/1, concedido por meio da Portaria nº. 1.153/2022-crG, publi-
cada no DOE Nº. 35.036, de 06/07/2022, ficando os dias interrompidos 
para gozo no período de 12/12/2022 a 10/01/2023.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 01 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 834840
PORTARIA N° 1.236/2022-CRG, de 02 de Agosto de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2022/962619, de 01/08/2022;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 02/08/2022, o gozo 
de férias da servidora GlaUcE doS rEiS QUEiroZ, id. funcional nº. 
5957967/1, concedido por meio da Portaria nº. 1.153/2022-crG, publica-
da no DOE Nº. 35036, de 06/07/2022, ficando os dias interrompidos para 
gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 02 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 835042
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Portaria Nº. 1.011/2022-ccG, de 2 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/968592
r E S o l V E:
autorizar JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade, a viajar para rio de Janeiro – rJ, no 
período de 11 a 13 de agosto de 2022, a fim de participar de reuniões de 
planejamento do fao.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 dE aGoSTo dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
 
Portaria Nº. 1.012/2022-ccG, de 2 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo no. 2022/954125, 
r E S o l V E:
autorizar HiGo lEoNardo lacErda dE SoUSa, Secretário adjunto do 
centro regional de Governo do Baixo amazonas, a viajar no trecho Santa-
rém/Belém/ Santarém, no período de 26 a 31 de junho de 2022, a fim de 
cumprir agenda institucional, concedendo para tanto 5 e ½ (cinco e meia) 
diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 dE aGoSTo dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.013/2022-ccG, de 2 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso de suas 
atribuições legais, 
r E S o l V E:
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora Maria EU-
GENia MarcoS rio, ocupante do cargo de coordenador Geral de ações 
e Políticas de Governo, referentes ao exercício de 2019/2020, a serem 
gozados no período de 1º a 30 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 dE aGoSTo dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.014/2022-ccG, de 2 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fe-
vereiro de 2011, 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/956437,
r E S o l V E:
exonerar rUY lESSa dE oliVEira do cargo em comissão de coordenador, 
código GEP-daS-011.4, com lotação na casa civil da Governadoria do Es-
tado, a contar de 1º de agosto de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 dE aGoSTo dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.015/2022-ccG, de 2 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/ 962739,
r E S o l V E:
i. exonerar ViNÍciUS PiNHEiro carValHo do cargo em comissão de di-
retor do fundo de investimento de Segurança Pública - fiSP, código GEP-
daS-011.5, com lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social, a contar de 1º de agosto de 2022.
ii. nomear rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES para exercer o cargo em co-
missão de diretor do fundo de investimento de Segurança Pública - fiSP, 
código GEP-daS-011.5, com lotação na Secretaria de Estado de Segurança 
Pública e defesa Social, a contar de 1º de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 dE aGoSTo dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.016/2022-ccG, de 2 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/962108,
r E S o l V E:
exonerar carloS VicTor SoUZa SilVa do cargo em comissão de coor-
denador Geral da Usina da Paz, código GEP-daS-011.5, com lotação na 
Secretaria Estratégica de Estado de articulação da cidadania, a contar de 
1º de agosto de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 dE aGoSTo dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.017/2022-ccG, de 2 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r E S o l V E:
lotar PaBlo roBErTo MorEira doS rEiS, assessor de Gabinete, na Se-
cretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 dE aGoSTo dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 835381

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

Portaria
.

Portaria Nº 057/2022 - cMG, de 02 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
rESolVE:
i- dESiGNar como PrEGoEiroS e membros responsáveis pelos trabalhos 
relativos à modalidade de licitação Pregão Eletrônico, no âmbito desta 
casa Militar, os servidores Heider da Silva Martins, Mf nº 57199676/4, 
ocupante do cargo de chefe do Núcleo de licitações, Bruno luiz Silva de 
Sousa, Mf nº 4219470/3, ocupante do cargo de agente de contratação e 
Maria de Nazaré Barbosa do Nascimento, Mf nº 5967165/1, ocupante do 
cargo de agente de contratação;
ii- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
a PorTaria Nº 013/2022 - cMG, de 04/03/2022, publicada no doE nº 
34.882 de 07/03/2022, e retroagindo seus efeitos a contar de 22/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 02 dE aGoSTo dE 2022
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 835354
PORTARIA Nº 058/2022  CMG, DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
rESolVE:
 i - coNSTiTUir a comissão Permanente de licitação cPl da casa Mili-
tar da Governadoria do Estado, vinculada a esta Chefia, para processar, 
receber, examinar, dirigir e julgar todos os documentos e procedimentos 
relativos às licitações do Órgão;
ii - NoMEar os servidores Heider da Silva Martins, Mf nº 57199676/4, 
Bruno luiz Silva de Sousa, Mf nº 4219470/2 e Maria de Nazaré Barbosa do 
Nascimento, Mf nº 5967165/1, sob a presidência do primeiro, para coorde-
nar as licitações da casa Militar da Governadoria do Estado.
iii - aTriBUir ao servidor Heider da Silva Martins, Mf nº 57199676/4 – chefe 
do Núcleo de licitações - Presidente da cPl, a competência para assinar os 
editais dos processos licitatórios da casa Militar da Governadoria do Estado;
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
a PorTaria Nº 014/2022-cMG, 04/03/2022, publicada no doE nº 882 de 
07/03/2022, e retroagindo seus efeitos a contar de 22/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 02 dE aGoSTo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior  cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 835364
Portaria Nº 059/2022 - cMG, de 02 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais e,
considerando o decreto Estadual nº 856, de 24 de junho de 2020, no qual 
moderniza as aquisições oriundas de dispensa de licitação, por meio de 
cotação Eletrônica de preços no âmbito da administração Pública direta e 
indireta do poder Executivo Estadual;
considerando a iN SEad/dGl Nº 001 de 09 de abril de 2012, publicada 
no Diário Oficial do Estado Nº 32.135 de 12/04/2012, que trata dos proce-
dimentos para realização de cotação Eletrônica para aquisição de bens e 
contratação de serviços de pequeno valor por dispensa de licitação.
rESolVE:
i - constituir comissão de cotação Eletrônica, integrada pelos servidores 
abaixo designados, para desempenharem as funções de operacionalização 
do Sistema de cotação Eletrônica, na função de Homologador, coordena-
dor e apoio:
- oSMar ViEira da coSTa JÚNior, Mf nº 34059150/4, chefe da casa 
Militar da Governadoria do Estado - Homologador;
- HEidEr da SilVa MarTiNS, Mf nº 57199676/4, chefe do Núcleo de 
licitações - coordenador e apoio;
- Maria dE NaZarÉ BarBoSa do NaSciMENTo, Mf nº 5967165/1, agen-
te de contratação - coordenador e apoio;
- BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa - cB PM, Mf nº 4219470/3, agente de 
contratação - coordenador e apoio.
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ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
a PorTaria Nº 015/2022-cMG, 04/03/2022, publicada no doE nº 34.882 
de 07/03/2022, e retroagindo seus efeitos a contar de 22/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 02 dE aGoSTo dE 2022
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 835373

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria Nº 054/2022 – 
sF/cMG, de 02 de aGosto de 2022

Suprido: lídia aguiar de almeida, Mf nº 4220575/2, assessora de Se-
gurança Especial; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Pres-
tação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 7.400,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 (Material de consumo) – r$ 4.400,00; Elemento de 
despesa: 33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) – r$ 
3.000,00; fonte de recurso: 0101/0301; ordenador de despesa: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 835093

diÁria
.

EXTRATO DE PORTARIA Nº 864/2022 –
 di/cMG, de 02 de aGosto de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Gover-
no do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 29/07/2022 a 
01/08/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação); 3,0 (pousa-
da); Servidor/Mf: 3º SGT PM rG 32889 diogo arakem Moura Santana de 
oliveira, 54195422/2; 3º SGT PM rG 35259 Bruno oseas Silva dos Santos, 
57199652/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 835334
EXTRATO DE PORTARIA Nº 862/2022 – 

di/cMG, de 02 de aGosto de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Salinópolis/Pa; Perío-
do: 29 a 30/07/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação); 1,0 (pou-
sada); Servidor/Mf: cB PM rG 36840 antonivaldo rodrigues alcantara, 
5722607/2; cB PM rG 40578 alécio fabio cunha Silva, 4218819/2; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 835315
EXTRATO DE PORTARIA Nº 863/2022 – 

di/cMG, de 02 de aGosto de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: São Paulo/SP; Perío-
do: 19 a 21/07/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação); Servidor/
Mf: MaJ QoPM rG 35480 Heitor lobato Marques, 57198332/3; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 835317
EXTRATO DE PORTARIA Nº 856/2022 – 

di/cMG, de 02 de aGosto de 2022
objetivo: em complementação à Port. 836/2022 – di/cMG, a serviço do 
Governo do Estado; destino: Juruti/Pa; Período: 01 a 02/08/2022; Quanti-
dade de diárias: 1,0 (alimentação); 1,0 (pousada); Servidor/Mf: cB BM rG 
4043081 francisco dyame da conceição, 57217705/2; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 835137
EXTRATO DE PORTARIA Nº 857/2022 – 

di/cMG, de 02 de aGosto de 2022
objetivo: em complementação à Port. 837/2022 – di/cMG, desempenhar 
funções administrativas inerentes ao Governo do Estado; destino: Juruti/
Pa; Período: 01 a 02/08/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); 
1,0 (pousada); Servidor/Mf: 2° SGT PM r/r rG 19611 Kátia do Socorro 
Morais de lima oliveira, 5388937/2; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 835164
EXTRATO DE PORTARIA Nº 858/2022 – 

di/cMG, de 02 de aGosto de 2022
objetivo: em complementação à PorTaria Nº 835/2022 – di/cMG, 
a serviço do Governo do Estado; destino: Santarém/Pa; Período: 01 a 
02/08/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); 1,0 (pousada); 
Servidor/Mf: 2° SGT BM rG 2443256 artur Veronico ribeiro filho, 
5388937/2; cB PM rG 39757 robson fernandes furtado, 4219922/2; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 835174
EXTRATO DE PORTARIA Nº 859/2022 – 

di/cMG, de 02 de aGosto de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Salinópolis/Pa; Perío-
do: 29 a 30/07/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação); Servidor/
Mf: 1º SGT PM rG 17319 Goodmar Monteiro figueiredo, 5197262/1; cB 
PM rG 38867 aldo Vandamme Silva Pessoa, 4218818/2; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 835181

EXTRATO DE PORTARIA Nº 860/2022 – 
di/cMG, de 02 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: igarapé-Miri/Pa (Vila 
Maiuatá); Período: 27 a 28/07/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimen-
tação); 1,0 (pousada); Servidor/Mf: TEN cEl QoPM rG 27273 cassio 
Tabaranã Silva, 5807867/2; cB PM rG 40578 alécio fabio cunha Silva, 
4218819/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 835190
EXTRATO DE PORTARIA Nº 861/2022 – 

di/cMG, de 02 de aGosto de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Santarém/Pa; Pe-
ríodo: 29 a 31/07/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação); 2,0 
(pousada); Servidor/Mf: TEN cEl QoPM rG 27273 cassio Tabarana Silva, 
5807867/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 835195

EXTRATO DE PORTARIA Nº 865/2022 – 
di/cMG, de 02 de aGosto de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; destino: Salinópolis/Pa; Período: 29/07/2022 a 01/08/2022; 
Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação); Servidor/Mf: daniele oliveira 
Mafra, 5947869/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

EXTRATO DE PORTARIA Nº 866/2022 – 
di/cMG, de 02 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 12 a 15/07/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação); 
3,0 (pousada); Servidor/Mf: Sd PM rG 40941 renan da Silva Pinho, 
5922322/3; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

EXTRATO DE PORTARIA Nº 867/2022 – 
di/cMG, de 02 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Juruti/Pa; Período: 29 
a 31/07/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação); 2,0 (pousada); 
Servidor/Mf: caP PM rG 37967 ismael da Silva Barros, 54184962/1; 3º 
SGT PM rG 34560 Joelson Souza Santos, 54799482/1; cB PM rG 39181 
douglas Vieira Souto, 4219227/2; cB PM rG 36591 Wanderson alexan-
drino Viana, 57222073/2; cB PM rG 39043 carlos reinanderson Portal 
furtado, 42195911; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

EXTRATO DE PORTARIA Nº 868/2022 – 
di/cMG, de 02 de aGosto de 2022

objetivo: em complementação à Port. 758/2022 – di/cMG, desempenhar 
funções administrativas inerentes ao Governo do Estado; destino: São do-
mingos do capim/Pa; Período: 15 a 16/07/2022; Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação); 1,0 (pousada); Servidor/Mf: 2° SGT PM r/r rG 19611 
Kátia do Socorro Morais de lima oliveira, 5388937/2; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 835376

.

.

Vice-GoVerNadoria do estado

.

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

PORTARIA Nº 088/2022-GVG  de 02 de agosto de 2022.
o diretor Geral da Vice-Governadoria do Estado, no uso de suas atribuições 
que lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 001/2019-GVG, de 18 
de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 88 da lei no 5.810, de 24 de janeiro;
coNSidEraNdo Processo no. 2022/946356, de 27/07/2022, e ainda, a 
apresentação do registro civil de Nascimento, Matrícula nº 06685201552
022100300271032010472 e,
coNSidEraNdo o parecer da assessoria Jurídica deste órgão;
rESolVE:
i – conceder à servidora cHariaNE frEiTaS da SilVa, matrícula n° 
57223122/3, ocupante do cargo de assessor, 180 (cento e oitenta) dias de 
licença Maternidade, no período de 22/07/2022 a 17/01/2023.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 22 de 07 de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
carloS alBErTo da SilVa alcÂNTara
diretor Geral

Protocolo: 834943
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FÉrias
.

Portaria Nº 075/2022-GVG  de 02 de aGosto de 2022
o diretor Geral da Vice-Governadoria do Estado, no uso de suas atribuições 
que lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 001/2019-GVG, de 18 
de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o art. 74 e 75, lei 5.810 de 24 de Janeiro de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 dias de férias regulamentares aos servidores desta Vice-
Governadoria, conforme abaixo relacionado:

NoMe eXercÍcio PerÍodo de GoZo
aline rocha de almeida 01.04.2021 a 31.03.2022 01 a 30/09/2022
Jossy Kely Silva de Sá 01.06.2020 a 31.05.2021 01 a 30/09/2022

leonam Eduardo Pereira oliveira 
dos Santos 01.03.2021 a 28.02.2022 01 a 30/09/2022

Murillo chaves de Viveiros 01.05.2021 a 30.04.2022 01 a 30/09/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE
carloS alBErTo da SilVa alcÂNTara
diretor Geral

Protocolo: 834903

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 376/2022-PGE.G. Belém, 01 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/960005;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 03 ½ diárias aos 
servidores  Gustavo Tavares Monteiro, Procurador do Estado, identidade 
funcional nº 5896362/1, Mauricio de Jesus Nunes da Silva, Procurador do 
Estado, identidade funcional nº 80845904/2, carla Nazaré Jorge Melem 
Souza, Procuradora do Estado, identidade funcional nº 5707544/2, para 
participarem do Evento advogados Públicos e a nova lei de licitações – Te-
mas e novidades que devem ser reconhecidos por assessores, procurado-
res jurídicos e profissionais do controle, no período de 07.08 a 10.08.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Brasília/df
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 834839

FÉrias
.

PORTARIA Nº 378/2022-PGE.G., de 02 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias ao Procurador do Estado, rogério 
arthur friza chaves, id. funcional nº 54196748/1, no período de 19.09 a 
18.10.2022, referente ao período aquisitivo 2020/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 835263

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Processo Nº 2019/231658
Termo aditivo: 007
contrato: 021/2019-aGE
data da assinatura: 02/08/2022
Valor Global Estimado: r$ 448.297,83
Justificativa:
1 o presente Termo aditivo tem por objeto:
1.1. alteração do valor do contrato N° 021/2019-aGE e reconhecimento da 
repactuação de preços a partir da data de 1° de janeiro de 2022, de acordo 
com o acordo coletivo de Trabalho 2022/2023.
contratado: KcM SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda-ME
cNPJ N°: Nº 83.569.459/0001-38
Endereço: alameda Moreira da costa, Nº 25, Bairro do Marco, Belém/Pa,
cEP: 66.093-710, telefone: (91) 98883-2057, e-mail: comercial@kcmser-
vicos.com.br.

orçamento:
Programa: 04122129784090000
fonte: 0101006360
Natureza da despesa: 339037
Plano interno: 4200008409c
fiscal do contrato: fabíola de almeida Evangelista, Matrícula Nº 
55588395/1, lotada no Gabinete.
Substituto do fiscal do contrato: Vera lúcia Silva da costa, Matrícula Nº 
5140889/1, lotada na Gerência administrativa.
ordenador: andréa do Nascimento Pinto.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 835043

.

.

FÉrias
.

Portaria AGE Nº 094/2022-GAB, de 02 de agosto 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 2022/934155.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora celian 
Monteiro Silva Bernardes, matrícula nº 55588612/2, ocupante do cargo de 
Técnico em Gestão Pública, lotada na auditoria Geral do Estado, no período 
de 01/09/2022 a 10/09/2022 e 03/10/2022 a 22/10/2022, referente ao 
período aquisitivo de 06/04/2021 a 05/04/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 834838
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

errata
.

errata do eXtrato do coNtrato Nº 11/2021 publicado no
Diário Oficial do Estado Nº 35.028 de 30 de Junho de 2022 , pág. 24,
Protocolo: 821472
ONDE SE LÊ:
Valor: 6° T.a (com o ajuste de 7,11% - iGPM )
Valor Global: 100.569,12
Valor Mensal: 16.761,52
LEIA-SE:
Valor: 6° T.a (com o ajuste de 7,11% - iGPM )
Valor Global: 201.142,80
Valor Mensal: 16.761,52
GaBiNETE do PrESidENTE, 02 dE aGoSTo dE 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 835055
errata do resUMo da Portaria Nº 206 de 01 de aGosto de 
2022, PUBLicada No doe Nº 35.064, PaG. 07 de 02 de aGosto 
DE 2022 – Protocolo: 834633.
Onde se lê: SaMara dE oliVEira MorEira caBral - MaTricUla Nº 
5953751/1, ocupante do cargo ProfESSor (Educação física)
Leia-se: SaMara dE JESUS SaNToS - MaTricUla Nº 5953786/1, ocu-
pante do cargo ProfESSor (Educação física).

Protocolo: 835106

.

.

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA Nº 208 DE 02 de aGosto de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, No USo daS aTriBUiÇÕES lE-
GaiS, QUE lHE SÃo coNfEridaS PElo dEcrETo PUBlicado No doE 
No. 34.490, dE 12 dE fEVErEiro dE 2021, EM oBSErVÂNcia aoS TEr-
MoS da lEi Nº 8.097 dE 01 dE JaNEiro dE 2015.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/914938.
rESolVE: dESiGNar a servidora PaUla aNdrÉia SErrÃo SaMPaio, Ma-
ricUla Nº 5960433/1, ocupante do cargo de ProfESSor (informática), 
para responder pela coordENaÇÃo do coUiN (coordenação de Unidades 
integradas) da fundação ParáPaZ.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ.

Protocolo: 834998
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secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 745/2022- daF/sePLad de 02 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 1.667/2021-ccG de 10 
de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.762 de 11 de 
novembro de 2021 e as que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
128/2022–GS–SEPlad de 25 de Maio de 2022, publicada no doE nº 
34.987, de 30 de Maio de 2022, e ainda,
coNSidEraNdo o processo n° 2019/120546, de 19 de MarÇo de 2019;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
1. dESiGNar o servidor KlEBEr aUGUSTo lara da coSTa, id. funcional 
nº. 5946311/02, ocupante do cargo de coordenador de apoio à Estação ci-
dadania, para a função de fiscal e o servidora GaBriEla coUTEiro dUar-
TE, id. funcional nº. 5926863, ocupante do cargo de diretora de desenvol-
vimento e Gestão, para a função de Suplente, devendo ser intermediador 
substituto entre as partes do Contrato nº 33/2022 - SEPLAD/DAF, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - 
SEPlad e a Sra. iVoNE MENEZES TorrES.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 835072

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 740/2022-daF/sePLad, de 01 de aGosto 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° 2022/948348.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor roBErTo SilVa da coSTa, id. funcional nº 
25674/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lo tado na co-
ordenadoria de logística de Gestão, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 03 de agosto de 2022 a 01 de setembro de 2022, referente ao 
triênio de 22/04/1998 a 21/04/2001- (1ª Etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 01 dE 
aGoSTo  dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 834841
Portaria Nº 744/2022-daF/sePLad, de 01 de aGosto 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° 2022/959239,
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor PaUlo roBErTo dE alMEida riBEiro, identida-
de funcional nº. 3281051/1, ocupante do cargo de auxiliar de Escritório, 
lotado na coordenadoria de Gestão de Pessoas, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 05 de setembro a 04 de outubro de 2022, referente 
ao triênio 15/04/2015 a 14/04/2018.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 01 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 834865

diÁria
.

Portaria Nº 749/2022-daF/sePLad, de 02 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
Maio de 2022, publicada no d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/953871, 28.07.2022.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores Mateus Gemaque Mendes, funcional nº 
57175256/1, ocupante do cargo de coordenador de fiscalização, Helton 
castro frança, id. funcional nº 57175256/1, ocupante do cargo de analista 
de Gestão de infraestrutura, Mindiyara Uakti Pimentel freitas, id. funcio-
nal nº 5965674/1, ocupante do cargo de analista de Gestão de infraes-
trutura, a viajarem para curuçá/Pa no período de 03 a 04.08.2022 para 
realizarem vistoria técnica de convênios nº 003/2022 no referido municí-
pio, o qual serão conduzidos pelo servidor afonso Maria freitas Mesquita, 
id. funcional nº 5392390/1, ocupante do cargo de Motorista, todos lotados 
na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, conforme soli-
citações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 1 e ½ (uma e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 02 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 834952

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 746/2022-daF/sePLad, de 02 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/930631 de 22/07/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 29 (vinte e nove) dias de férias regulamentares ao servidor 
MarcUS diMiTri PoNTES dE oliVEira id. funcional nº 5941431/2, ocu-
pante do cargo de analista de Saúde ocupacional a, lo tado na coordena-
doria de Perícia Médica – coPM/dSo/SEPlad, no período de 16 de agosto 
de 2022 a 13 de setembro de 2022, referente ao período aquisitivo de 01 
de julho de 2021 a 30 de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 02 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 834867
PORTARIA Nº 738/2022-DAF/SEPLAD, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/953161 de 28/07/2022
rESolVE:
coNcEdEr 08 (oito) dias de férias regulamentares à servidora SoNia Ma-
ria loSada Maia aUad id. funcional 5105200/2, ocupante do cargo de 
Médico, lo tada na coordenadoria de Perícia Médica – coPM/dSo/SEPlad, 
no período de 19 de agosto de 2022 a 26 de agosto de 2022, referente 
ao período aquisitivo de 03 de outubro de 2020 a 02 de outubro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 01 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 739/2022-daF/sePLad, de 01 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/953161 de 28/07/2022



10  diário oficial Nº 35.066 Quarta-feira, 03 DE AGOSTO DE 2022

rESolVE:
coNcEdEr 08 (oito) dias de férias regulamentares à servidora SoNia Ma-
ria loSada Maia aUad id. funcional 5105200/3, ocupante do cargo de 
Médico, lo tada na coordenadoria de Perícia Médica – coPM/dSo/SEPlad, 
no período de 19 de agosto de 2022 a 26 de agosto de 2022, referente 
ao período aquisitivo de 14 de outubro de 2020 a 13 de outubro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 01 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 741/2022-daF/sePLad, de 01 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts.74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/959619 de 01/08/2022.
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.656/2022-daf/SEPlad de 07/07/2022, publica-
da no doE nº.35.038 de 08/07/2022, referente à concessão de férias do 
servidor Marcio doS SaNToS ParEdES id. funcional nº 55589961/1, 
ocupante do cargo de contador.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 01 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 742/2022-daF/sePLad, de 01 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/959619 de 01/08/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor Marcio 
doS SaNToS ParEdES id. funcional nº 55589961/1, ocupante do cargo 
de contador, lo tado na coordenadoria de logística e Gestão – cloG/daf/
SEPlad, no período de 08 de agosto de 2022 a 06 de setembro de 2022, 
referente ao período aquisitivo de 16 de julho de 2020 a 15 de julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 01 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 834823
Portaria Nº 747/2022-daF/sePLad, de 02 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts.74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/951217 de 28/07/2022.
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.442/2022-daf/SEPlad de 26/05/2022, publi-
cada no doE nº.34.985 de 27/05/2022, referente à concessão de férias 
do servidor JoSE Haroldo SENa dE oliVEira filHo id. funcional nº 
57195577/1, ocupante do cargo de analista de informática B.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 02 dE 
aGoSTo dE 2022.
diretora de administração e finanças
PORTARIA Nº 748/2022-DAF/SEPLAD, DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/951217 de 28/07/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor JoSE 
Haroldo SENa dE oliVEira filHo id. funcional nº 57195577/1, ocu-
pante do cargo de analista de informática B, lo tado na coordenadoria de 
Suporte – cSUP/dSP/SEPlad, no período de 03 de agosto de 2022 a 17 
de agosto de 2022, referente ao período aquisitivo de 12 de maio de 2021 
a 11 de maio de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 02 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 835040

Portaria Nº 750/2022-daF/sePLad, de 02 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/960334 de 01/08/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora Edi-
NEUSa Maria SilVEira alENcar da roSa id. funcional nº 54191755/7, 
ocupante do cargo de assessor administrativo, lo tada na diretoria de ad-
ministração e finanças – daf/SEPlad, no período de 26 de julho de 2022 
a 09 de agosto de 2022, referente ao período aquisitivo de 15 de abril de 
2020 a 14 de abril de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 02 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 835122

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

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

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 
POLICIAL PENAL (AGENTE PENITENCIÁRIO) - C-208

editaL Nº 123/seaP/sePLad, de 02 de aGosto de 2022
RESULTADO PRELIMINAR DA 4ª ETAPA: PROVA DE APTIDÃO 

FÍsica (PaF) de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
(SEaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipula-
das neste Edital, e em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos 
do Processo n° 0809195-43.2022.8.14.0000, tornam público o resultado 
Preliminar da 4ª Etapa: Prova de aptidão física (Paf) do candidato na con-
dição sub judice do concurso c-208.
1. do resultado Preliminar da 4ª Etapa: Prova de aptidão física (Paf) do 
candidato na condição Sub Judice:

CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) – CAETÉ
Inscrição Nome Situação PAF

91681 daNilo rEiS oliVEira coUTo iNaPTo

2 o candidato mencionado no item 1 poderá interpor recurso contra o re-
sultado Preliminar da 4ª Etapa – Prova de aptidão física (Paf) de candidato 
na condição sub judice, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados 
a partir da data de publicação deste Edital. 
o recurso deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no en-
dereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br, do dia 04/08/2022 até o 
dia 05/08/2022.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições contrárias.
Belém/Pa, 02 de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
cEl QoPM Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 835375

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

rePactUaÇÃo
Extrato de Contrato: 028/2021/IOE.
data de assinatura: 01.08.2021. o objeto do presente Termo aditivo tem 
por finalidade a prorrogação do prazo de vigência e repactuação do con-
trato nº 028/2021/ioE, por 12 (doze) meses, visando à continuidade na 
prestação dos serviços junto esta autarquia.
objeto: Valor Estimado anual em r$ 222.317,52 (duzentos e vinte e dois 
mil e trezentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos)
Exercício: 2022
fonte de recurso: 0261.00.6360
Natureza de despesa: 33.90.37
Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338
Plano interno: 412.000.8338c
autor: STYlUS SErViÇoS dE liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda
cNPJ Nº: 13.258.951/0001-07
Endereço: conjunto Benjamin Sodré, rua canaã nº 01 - Bairro Parque 
Verde - Belém - Pará
Email: stylusservicos@hotmail.com
contato:  (91) 3351-0881
ordenador: aroldo carNEiro.

Protocolo: 834807
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INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

CONTRATO 083/2022
Valor Estimado: r$ 60.000,00
oBJETo: Prestação de Serviços de Saúde.
ProcESSo Nº. 2022/773703
data da assinatura: 01/07/2022
Vigência: 01/07/2022 a 01/07/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
contratada: NUTriTEráPica-TEraPia MÉdico NUTricioNal
E coMErcio lTda
cNPJ: 03.225.975/0001-06
Endereço: rua Boaventura da Silva, nº.1412, bairro Umarizal,
Município BElÉM/Pa, cEP:66.055-090
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
CONTRATO 084/2022
Valor Estimado: r$ 60.000,00
oBJETo: Prestação de Serviços de Saúde.
ProcESSo Nº. 2022/765259
data da assinatura: 01/07/2022
Vigência: 01/07/2022 a 01/07/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
contratada: laBoraTÓrio r f VaScoNcEloS lTda
cNPJ:07.320.965/0001-00
Endereço: TraVESSa rUi BarBoSa, nº.1170,bairro Nazaré,
Município BElÉM/Pa, cEP:66.035-220
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 834960

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata
ERRATA do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 
nº 037/2021 – riBeiro da crUZ coMÉrcio e serViÇos Ltda, 
publicado no doe Nº 35.062 de 29 de julho de 2022.
Onde se lê: Processo: 2020/996474
Leia-se: Processo: 2021/279614
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 834920

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 007/2022.
oBJETo: aquisição de projetor multimídia (data show) para instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, conforme especifica-
ções constantes no Termo de referência.
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: 1297 – Manutenção da Gestão;
Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338 - Operacionaliza-
ção de ações administrativas;
fonte de recursos: 0261000000: recursos Próprios diretamente arreca-
dados pela administração indireta;
Natureza de despesa: 449052 – Material Permanente.
daTa dE aBErTUra: 15/08/2022.
Hora: 9h - Horário local.
Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
Belém, 03 de agosto de 2022.
roberto favacho lobato
Pregoeiro - iGEPrEV
GiUSSEPP MENdES
Presidente
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834917

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do aPostiLaMeNto
contrato administrativo: 021/2022
Processo: 2021/863109
data da assinatura: 18/07/2022
Exercício: 2022
objeto: o presente instrumento tem o objetivo de apostilar a cláusula dé-
cima Terceira, da distribuição do valor e natureza da despesa do contrato 
administrativo
nº 044/2021, com fundamento na lei nº 8.666/1993.
contratada: BElPara coMErcial lTda, com sede na rua Travessa Hu-
maitá, 2233 – Térreo, Bairro Marco – Belém/Pa, cEP 66093047, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº. 05.903.157/0001-40, neste ato representado por 
fEliPE aNToNio MElo da coSTa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 834918
eXtrato do 1º terMo aditiVo de coNtrato
contrato administrativo: 055/2021
Pregão Eletrônico nº 022/2021
Processo: 2021/1012238
data da assinatura: 28/07//2022
Exercício: 2022
objeto: o presente termo aditivo reajusta os valores em relação ao 
acordado no contrato inicial, mediante repactuação de preço, de acor-
do com convenção coletiva de trabalho 2022/2023, com registro no MTE 
Pa000017/2022, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2022.
dotação orçamentária:
• 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: 1297 – Manutenção da Gestão;
• Classificação Funcional Programática: - 09.122.1297-8338 - Operaciona-
lização de ações administrativas
• Fonte de Recursos: 0261006361: Recursos Próprios Diretamente Arreca-
dados pela administração indireta;
• Nº da ação: 232087 – Plano Interno (PI): 4120008338C;
• Natureza de Despesa: – 339037 – Locação de Mão de Obra;
contratado: c & S ViGilÂNcia E SEGUraNÇa PaTriMoNial lTda, com 
sede na alameda Moreira da costa, nº 14 B1, Bairro São Brás, cEP 66.093-
710, Belém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 14.151.000/0001-05, neste 
ato representado por Kaio cÉSar do carMo lorEiro da SilVa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 01 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 834921
eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo do coNtrato
contrato administrativo: 036/2021
Processo: 2021/219714
data da assinatura: 14/07/2022
Vigência: 15/07/2022 a 14/07/2023
Exercício: 2022 e 2023
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo 
contratual, pelo período 12 (doze) meses para a prestação de serviços 
especializados de consultoria técnica e operacional para efetuar a revisão 
e a implementação da compensação financeira que dispõe a Lei nº. 9.796 
de maio de 1999, visando análise de até 3.133 requerimentos de compen-
sação com o rGPS.
dotação orçamentária:
• 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: 1297 – Manutenção da Gestão;
• Classificação Funcional Programática: - 09.122.1297-8338 - Operaciona-
lização de ações administrativas
• Fonte de Recursos: 0261000000: Recursos Próprios Diretamente Arreca-
dados pela administração indireta;
• Nº da Ação: 232371 – Plano Interno (PI): 4120008338C;
• Natureza de Despesa: – 339035 – Locação de Mão de Obra
contratado: Empresa WEBTEcH SErViÇoS E TEcNoloGia da iNforMa-
ÇÃo lTda, com sede na av. São Sebastião, 3161, Edifícil Xingu Buiness 
center, Salas 904 e 905, Bairro Quilombo, cuiabá/MT, cEP 78.045-000, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 02.183.888/0001-70, neste ato representa-
do por JUlio MiNorU TSUJii.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV

Protocolo: 834922
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PORTARIA Nº 585 DE 01 DE AGOSTO 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 os termos do Processo Eletrônico nº 2022/793595, de 
24/06/2022, que dispõe sobre nomeação de servidor.
rESolVE:
i – NoMEar a servidora efetiva MilENE cardoSo fErrEira, matrícula n° 
57217411/1, ocupante do cargo de Procuradora, para exercer o cargo em 
comissão de coordenador, da coordenadoria do consultivo, código GEP.
daS-011.4, a contar de 03 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 01 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 835178

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 162 de 02 de agosto de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/957028,
rESolVE:
dESiGNar, a contar de 01/08/2022 a servidora lÚcia PacHEco VilHENa, 
matrícula nº. 57201545/4, ocupante do cargo de agente administrativo para 
responder pela coordenadoria de Gestão de Pessoas - caGEP desta Escola de 
Governança Pública do Estado do Pará – EGPa, até ulterior deliberação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 835082

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 1581 DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. nº 
33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os servidores, rilton Haroldo Santos regateiro, Matrí-
cula: 5361281/03, função: Secretário de Gabinete e Marly anne olivier 
de oliveira Nobumasa, de Matrícula: 57191447/01, função: assistente 
administrativo, ambos lotados na célula de Gestão de recursos Materiais 
– cGrM/SEfa, para atuarem, respectivamente como fiscal Titular e fiscal 
Substituta do Contrato firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FA-
ZENda - SEfa e a empresa ScG BriNdES, PrESENTES E SErViÇoS lTda, 
sob o cNPJ nº 28.274.979/0001-05, referente ao contrato administrativo 
nº 059/2021, tem por finalidade o fornecimento adicional de 425 (quatro-
centos e vinte e cinco) unidades de canecas de cerâmica personalizadas.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração - SEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 834893
PORTARIA Nº 1580 DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. nº 
33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os servidores, rilton Haroldo Santos regateiro, Matrí-
cula: 5361281/03, função: Secretário de Gabinete e Marly anne olivier 
de oliveira Nobumasa, de Matrícula: 57191447/01, função: assisten-
te administrativo, ambos lotados na célula de Gestão de recursos Ma-
teriais – cGrM/SEfa, para atuarem, respectivamente como fiscal Titular 
e Fiscal Substituta do Contrato firmado entre a SECRETARIA DE ESTA-
do da faZENda - SEfa e a empresa BlENd Br coMErcio dE arTi-
GoS ProMocioNaiS E SErViÇoS dE TraNSPorTE EirEli, sob o cNPJ nº 
10.414.625/0001-53, referente ao contrato administrativo nº 058/2021, 
tem por finalidade o fornecimento adicional de 425 (quatrocentos e vinte e 
cinco) unidades de copos reutilizáveis personalizados.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração - SEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 834890

Portaria Nº 1.601 de 02 de aGosto de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019).
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os servidores iracEMa SaToMi YoKoKUra, fiscal de 
receitas Estaduais, com id. funcional nº 05128595-01, e JÚliSoN Mo-
raES dE oliVEira, auditor fiscal de receitas Estaduais, com id. fun-
cional nº 05914966-01, ambos lotados na diretoria de Tributação - dTr, 
para atuarem, respectivamente, como fiscal Titular e fiscal Substituto, do 
Contrato nº 054/2022/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA 
faZENda/SEfa e o diEGo carNEiro PiNHEiro, que tem como objeto a 
contratação de consultores individuais para criação e implantação de um 
sistema de busca inteligente no sítio da Secretaria de Estado da fazenda e 
do diário oficial eletrônico da SEFA.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 834844
Portaria Nº 1.602 de 02 de aGosto de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019).
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os servidores iracEMa SaToMi YoKoKUra, fiscal de 
receitas Estaduais, com id. funcional nº 05128595-01, e JÚliSoN Mo-
raES dE oliVEira, auditor fiscal de receitas Estaduais, com id. fun-
cional nº 05914966-01, ambos lotados na diretoria de Tributação - dTr, 
para atuarem, respectivamente, como fiscal Titular e fiscal Substituto, do 
Contrato nº 055/2022/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA 
faZENda/SEfa e o MarcoS fEliPE fErrEira aMaZoNaS dE SoUZa, que 
tem como objeto a contratação de consultores individuais para criação e 
implantação de um sistema de busca inteligente no sítio da Secretaria de 
Estado da Fazenda e do diário oficial eletrônico da SEFA.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 834845
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 447 de 27 de JULHo de 2022
rEVoGar a contar de 03/07/2022, da PorTaria Nº 695 de 03/06/2016, 
publicada no DOE nº 33.141 de 06/06/2016, que concedeu Gratificação de 
Tempo integral, no percentual de 60% (sessenta por cento), ao servidor 
raiMUNdo rEGiNaldo SErGio raTiS, Motorista fazendário, id func nº 
5117429/1, lotado na célula de Gestão de apoio logístico/dad.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
PORTARIA Nº 451 DE 28 DE JULHO DE 2022
coNcEdEr à servidora Maria BENEdiTa fErNaNdES loBo, id func nº 
3251527/1, assistente administrativo/Secretario de Gestor, lotada na cE-
coMT, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 01/08/2022 
a 29/09/2022, correspondentes ao triênio de 16/06/2016 a 15/06/2019.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 450 DE 28 DE JULHO DE 2022
coNcEdEr ao servidor flaVio BoUlHoSa MalaTo, id func nº 3249506/1, 
assistente administrativo, lotado na cEcoMT de itinga, 60 (sessenta) dias 
de licença Prêmio, no período de 01/08/2022 a 29/09/2022, correspon-
dentes ao triênio de 12/07/2006 a 11/07/2009.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
PORTARIA Nº 449 DE 28 DE JULHO DE 2022
coNcEdEr à servidora SUElY do Socorro NUNES MoNTEiro, id func nº 
5596238/1, contador/coordenador fazendário, lotada na diretoria do Tesou-
ro Estadual, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01/08/2022 a 
30/08/2022, correspondentes ao triênio de 01/01/2001 a 31/12/2003.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
PORTARIA Nº 454 DE 28 DE JULHO DE 2022
coNcEdEr à servidora Maria TErEZa fErrEira dE oliVEira, id func nº 
3249760/1, assistente administrativo/Secretario de Gestor, lotada na cEraT 
de Marituba, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01/08/2022 a 
30/08/2022, correspondentes ao triênio de 14/03/2006 a 13/03/2009.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
PORTARIA Nº 453 DE 28 DE JULHO DE 2022
coNcEdEr ao servidor JaMES rESPlaNdES SoBral, id func nº 
2005794/2, Motorista fazendário, lotado na cEraT de Marabá, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 01/08/2022 a 30/08/2022, corres-
pondentes ao triênio de 01/04/2006 a 31/03/2009.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
PORTARIA Nº 452 DE 28 DE JULHO DE 2022
coNcEdEr ao servidor GaBriEl BorGES TriNdadE, id func nº 
3248437/2, Motorista fazendário, lotado na célula de Gestão de apoio lo-
gístico/dad, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 02/08/2022 
a 31/08/2022, correspondentes ao triênio de 14/03/2006 a 13/03/2009.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
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PORTARIA Nº 458 DE 28 DE JULHO DE 2022
coNcEdEr à servidora roSEli Maria KEMPfEr PaNToJa, id func nº 
2005816/2, assistente fazendário/Gerente fazendário, lotada na coorde-
nação de assuntos fazendários Estratégicos, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 10/08/2022 a 08/09/2022, correspondentes ao tri-
ênio de 01/01/2012 a 31/12/2014.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
PORTARIA Nº 448 DE 28 DE JULHO DE 2022
coNcEdEr ao servidor JorGE lUiS dE SoUSa MENdES, assistente fazen-
dário, id func nº 310832/1, lotado na cEcoMT de itinga, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, no período de 01/08/2022 a 30/08/2022, correspon-
dentes ao triênio de 08/06/2007 a 07/06/2010.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
PORTARIA Nº 457 DE 28 DE JULHO DE 2022
coNcEdEr a servidora MarlUcia cardoSo fErrEira NEGrEiroS, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5519730/1, lotada na cEEaT de Grandes 
contribuintes, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 03/08/2022 a 
01/09/2022, correspondentes ao triênio de 06/08/2011 a 05/08/2014.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 456, de 19 de JULHo de 2022
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
confere o art.138, parágrafo único, incisos i e ii da constituição Estadual, 
e art. 6º, X, da instrução Normativa nº 0008, de 14 de julho de 2005, e
considerando a necessidade de implementar o disposto no art. 13, da lei  
n º 9567/2022.
considerando o teor das Portarias nº 397 e 398/28.06.2022.
rESolVE:
coNcEdEr, o adicional de titulação, que trata o art. 13 da lei nº 
9567/02.05.2022, à servidora abaixo identificada com vigência da data do 
requerimento, conforme o anexo único:

Processo data reQ NoMe do serVidor id. FUNc. carGo/FUNÇÃo % adic.
2022/871391 08/072022 WaldElENa SaNToS da rocHa 5620503/1 aNaliSTa faZENdário 10%

rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo
Portaria Nº 1525 de 20 de JULHo de 2022
dESiGNar o servidor rodolfo JoB dE araUJo corrEa, id func nº 
57223785/1, contador/coordenador fazendário, para responder pela dire-
toria de Gestão contábil e fiscal, no período de 04/07/2022 a 18/07/2022, 
por motivo de férias, do titular PaUlo roBErTo PaiVa dE oliVEira, dire-
tor fazendário, id func nº 5484235/2.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1527 de 20 de JULHo de 2022
ProrroGar por 89 (oitenta e nove) dias, a licença para Tratamento de Saúde, 
da servidora Maria BENEdiTa PiNHEiro, assistente administrativo, id func nº 
3248860/1, lotada na cEcoMT, no período de 02/05/2022 a 29/07/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1529 de 20 de JULHo de 2022
coNcEdEr 15 (quinze) dias, de licença para Tratamento de Saúde, a servi-
dora Maria laUra MiraNda GoMES, fiscal de receitas Estaduais, id func 
nº 3247295/2, lotada na cEcoMT, no período de 10/02/2022 a 24/02/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1530 de 20 de JULHo de 2022
aUToriZar, 14 (quatorze) dias de gozo de férias a servidora Maria 
rUTE ToSTES da SilVa, id func nº 5552893/1, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, lotada na cEraT de Belém, para serem usufruídas no período de 
19/07/2022 a 01/08/2022, em virtude da interrupção das férias referente 
ao exercício de 01/10/2018 a 30/09/2019, pela PorTaria Nº 138 de 
01/02/2021, publicada no doE n° 34.490 de 12/02/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1531 de 20 de JULHo de 2022
coNcEdEr 05 (cinco) dias, de licença para Tratamento de Saúde, ao ser-
vidor JorGE cardoSo dE Sa riBEiro, assessor fazendário, id func nº 
59656560/1, lotado na consultoria Jurídica, no período de 27/06/2022 a 
01/07/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1532 de 20 de JULHo de 2022
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias, referente ao 2° período, à servido-
ra Maria da PiEdadE SaNToS da coNcEiÇao, id func nº 5149673/1, 
Técnico em Gestão Pública, lotada na diretoria do Tesouro Estadual, para 
serem usufruídas no período de 18/07/2022 a 01/08/2022, referentes ao 
exercício de 04/10/2020 a 03/10/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1533 de 20 de JULHo de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 1062 de 24/05/2022, publicada no doE nº 
34.998 de 07/06/2022, o período de gozo de férias da servidora WilMa 
lUcia TEiXEira cUNHa, id func nº 32247/1, analista fazendário, 
lotada na célula de Gestão de recursos financeiros/dad, do período de 
04/07/2022 a 25/07/2022 para o período de 01/08/2022 a 22/08/2022, 
referente ao exercício de 03/09/2020 a 02/09/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Portaria Nº 1555 de 25 de JULHo de 2022
iNTErroMPEr, 19 (dezenove) dias, a contar de 29/07/2022, do gozo das 
férias do servidor ENdriGo KaVEcKY MacHiTi, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5914738/1, lotado na cEraT de Marabá, concedidas 
pela PorTaria Nº 1054 de 01/06/2022, publicada no doE nº 34.992 de 
02/06/2022, referente ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1556 de 25 de JULHo de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 1054 de 01/06/2022, publicada no doE nº 
34.992 de 02/06/2022, o período de gozo de férias da servidora lEa Maria 
fErNaNdES GalENdE, id func nº 5552796/1, assistente fazendário, 
lotada no Gabinete do Secretario adjunto de receitas de Estado da fazenda, 
do período de 04/07/2022 a 02/08/2022 para o período de 18/07/2022 a 
16/08/2022, referente ao exercício de 01/10/2020 a 30/09/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1557 de 25 de JULHo de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 1054 de 01/06/2022, publicada no doE nº 
34.992 de 02/06/2022, o período de gozo de férias da servidora caTEriNa 
alEXaNdra frEiTaS loPES SaNcHEZ, id func nº 5924236/1, Gerente 
fazendário, lotada na diretoria do Tesouro Estadual, do período de 
01/07/2022 a 30/07/2022 para o período de 15/07/2022 a 29/07/2022, 
referente ao exercício de 11/01/2021 a 10/01/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
PORTARIA Nº 1558 DE 25 DE JULHO DE 2022
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias, referente ao 2° período, à servidora 
caTEriNa alEXaNdra frEiTaS loPES SaNcHEZ, id func nº 5924236/1, 
Gerente fazendário, lotada na diretoria do Tesouro Estadual, para serem 
usufruídas no período de 13/10/2022 a 27/10/2022, referentes ao exercí-
cio de 11/01/2021 a 10/01/2021.
 aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1559 de 25 de JULHo de 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias, de férias ao servidor JoSE VicENTE Brio 
dE alfaia, id func nº 3252124/1, assistente administrativo, lotado na 
cEcoMT de carajás, para serem usufruídas no período de 01/08/2022 a 
30/08/2022, referentes ao exercício de 17/06/2021 a 16/06/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 835261
Portaria Nº 1.600 de 01 de aGosto de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º. dESiGNar os servidores ViTor HUGo GalVÃo ViEira, fiscal de 
receitas Estaduais, identidade funcional nº. 05888281-02 e MarlY TE-
rEZa coUTiNHo MoTa, fiscal de receitas Estaduais, identidade funcio-
nal nº. 05132444-01, ambos lotados na diretoria de arrecadação e infor-
mação fiscal - daif, para atuarem, respectivamente como fiscal Titular 
e fiscal Substituto, no 2º Termo aditivo ao contrato nº 001/2020/SEfa, 
firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA e a CAIXA 
EcÔNiMica fEdEral.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 835324

errata
.

PORTARIA Nº 1586, de 01/08/2022, publicada no DOE nº 35.064, 
de 02/08/2022.
Onde se lê: Maria ElMa corrEa dE caSTro.
Leia-se: Maria ElMa corrEa da coSTa

Protocolo: 834878
PORTARIA Nº 1584, de 01/08/2022, publicada no DOE nº 35.064, 
de 02/08/2022.
Onde se lê: NadiEGE Socorro araUJo MENdoNÇa
Leia-se: NadiEGE Socorro araÚJo da coSTa

Protocolo: 834965

coNtrato
.

CONTRATO: 054/2022/SEFA.
Modalidade: consultor individual nº 002/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para criação e implantação 
de um sistema de busca inteligente no sítio da Secretaria de Estado da 
Fazenda e do diário oficial eletrônico da SEFA.
data da assinatura: 29/07/2022.
Vigência: 01/08/2022 até 31/07/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238
Unidade Gestora: 170107 - Projeto de Modernização da Gestão fiscal do 
Estado do Pará - ProfiSco ii
Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 11.000,00
Valor Global: r$ 132.000,00
fonte dos recursos: 0331
contratante: Secretaria de Estado da fazenda - cNPJ nº 05.054.903/0001-79.
contratado: diEGo carNEiro PiNHEiro, cPf nº 931.997.162-53, rG nº. 
4779647 - Pc/Pa, residente e domiciliado na Ps. Boa Esperança, 5, resd 
Hilaryon, apto. 104, Bairro castanheira, cEP: 66645-260, Belém/Pa.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 834842
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CONTRATO: 055/2022/SEFA.
Modalidade: consultor individual nº 002/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para criação e implantação 
de um sistema de busca inteligente no sítio da Secretaria de Estado da 
Fazenda e do diário oficial eletrônico da SEFA.
data da assinatura: 29/07/2022.
Vigência: 01/08/2022 até 31/07/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238
Unidade Gestora: 170107 - Projeto de Modernização da Gestão fiscal do 
Estado do Pará - ProfiSco ii
Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 11.000,00
Valor Global: r$ 132.000,00
fonte dos recursos: 0331
contratante: Secretaria de Estado da fazenda - cNPJ nº 05.054.903/0001-79.
contratado: MarcoS fEliPE fErrEira aMaZoNaS dE SoUZa, cPf nº 
795.218.602-78, rG nº. 5634376 - Pc/Pa, residente e domiciliado na Tv. 
WE 08 B, 4462, Bairro coqueiro, cEP: 67.130-250, Belém/Pa.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 834843

terMo aditiVo a coNtrato
.

Termo aditivo: 2º
contrato: 056/2022/SEfa.
data da assinatura:07/07/2022.
objeto: o presente Termo aditivo ao contrato nº 056/2022/SEfa, que tra-
ta do fornecimento de água mineral potável, não gaseificada, acondiciona-
da em garrafões de policarbonato de 20 (vinte) litros lacrado, no quanti-
tativo de 168 (cento e sessenta e oito) unidades por mês, tem por objeto 
prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, com 
início em 10 de setembro de 2022 e término em 09 de Setembro de 2023.
Órgão: 17101 – Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 – Governança Pública
atividade: 8251 – Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.30 – Material de consumo
Valor Mensal:r$1.277,81
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
contratado: a d c MoTa, cNPJ n°01.558.704/0001-47, estabelecida na 
av. Presidente Médici, nº 1140, Bairro centro, Maranhão/Ma
ordenador, em exercício: rENÉ dE oliVEira E SoUZa JÚNior

Protocolo: 834894

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 034/2022/seFa.
coNtrato N.º 050/2022/seFa.
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico N.º 2022/793622
ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda E TB fiGUEirEdo NUNES 
- SErViÇoS GEraiS, cNPJ/Mf sob o nº 10.450.194/0001-80.
oBJETo do coNTraTo: Prestação de serviços para manutenção predial 
preventiva e corretiva, através de postos de serviços terceirizados, de ca-
ráter continuado, com fornecimento de insumos, visando suprir as deman-
das emergenciais das Unidades administrativas da Secretaria de Estado 
da fazenda.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: fazer atualização da natureza de despesa, 
retificando a dotação orçamentária, da seguinte forma:
Órgão: 17101-Secretaria de Estado da fazenda – SEfa
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda
funcional Programática/ atividade: 17101.04.122.1297.8338
função: 04 – administração
Sub-função: 122 - administração Geral
Programa: 1297 - Manutenção da Gestão
atividade: 8338 - operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa: 33.90.37 locação de Mão de obra
Valor mensal Total: r$ 57.362,39
Valor total: r$ 344.174,34
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 29/07/2022.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício: aNidio MoUTiNHo.

Protocolo: 834974

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000891 de 02/08/2022 - 
Proc n.º 002022730004957/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: Joselio leal Vital – cPf: 001.570.122-04
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000887 de 02/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005214/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: artemis Mendonca da rocha Silva – cPf: 586.544.962-15
Marca: fiaT/MoBi liKE 1.0 flEX Tipo: Pas/automóvel

Portaria n.º202201000889 de 02/08/2022 - 
Proc n.º 002022730004986/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: João Martins Brito – cPf: 376.075.377-91
Marca: ToYoTa/YariS Sd XlS15 aT Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204004263, de 02/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005228/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: Erlon Silva da rocha – cPf: 586.617.272-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla Gli18 cVT/Pas/automovel/9BrBl3HE1J0127514
Portaria n.º202204004265, de 02/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005227/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco de assis Moura da Silva – cPf: 270.029.182-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/UNo driVE 1.0/Pas/automovel/9Bd195B4NK0860603
Portaria n.º202204004267, de 02/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005225/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: ricardo ribeiro da Silva – cPf: 558.936.192-34
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE cl Ma/Pas/automovel/9BWda45U1fT018649
Portaria n.º202204004269, de 02/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005171/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: fabiano leal de assis – cPf: 028.783.814-59
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0PG128797
Portaria n.º202204004271, de 02/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005241/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: ieldo Teles dos Santos – cPf: 392.263.102-97
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla aPrEMiUMH/Pas/automovel/9BrBY3BE0P4038125
Portaria n.º202204004273, de 02/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005130/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: claudino Guerreiro de almeida – cPf: 287.796.572-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10MT lT2/Pas/automovel/9BGEB69a0PG128668
Portaria n.º202204004275, de 02/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005191/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose carlos rodrigues Guimaraes – cPf: 056.051.992-34
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc6930fB223791
Portaria n.º202204004277, de 02/08/2022 - 
Proc n.º 32022730002752/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: José João ribeiro – cPf: 966.889.043-49
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/dUSTEr ZEN 16/Mis/camioneta/93YHJd203NJ032947
Portaria n.º202204004279, de 02/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005021/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: orlando Martins Barbosa – cPf: 071.441.212-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XPlUS MT/Pas/automovel/9BrB29BT5K2222919
Portaria n.º202204004281, de 02/08/2022 - 
Proc n.º 32022730002696/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: Manoel Joaquim ferreira chaves – cPf: 199.038.801-97
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/dUSTEr iNT16 cVT/Mis/camioneta/93YHJd201NJ058429
Portaria n.º202204004283, de 02/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005205/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: adailton Monteiro dos Santos – cPf: 280.127.042-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG436277
Portaria n.º202204004285, de 02/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005209/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 da Silva oliveira – cPf: 307.321.742-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69l0fG222300
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Portaria n.º202204004287, de 02/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005212/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: Joise de Souza Barreto – cPf: 709.827.832-72
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS af/Pas/automovel/9BWdl5BZ7KP549096
Portaria n.º202204004289, de 02/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005222/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: Marco antonio de oliveira – cPf: 221.611.122-87
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0cB330343
Portaria n.º202204004291, de 02/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005224/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: Evandro de Souza Paes Barreto – cPf: 158.391.762-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG149064
Portaria n.º202204004293, de 02/08/2022 - 
Proc n.º 102022730001477/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio civaldo da Gama – cPf: 302.076.812-87
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ5JP092657
Portaria n.º202204004295, de 02/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005194/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: adeilson antonio Sousa Neves – cPf: 595.675.892-91
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U9KT007843
Portaria n.º202204004297, de 02/08/2022 - 
Proc n.º 42022730002461/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: Gonçalo Soares Santos – cPf: 194.679.902-53
Marca/Tipo/chassi
ford/EcoSPorT fSl 1.6/Mis/camioneta/9BfZB55P9f8961006
Portaria n.º202204004299, de 02/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005106/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: fabio alexandre da rocha ribeiro – cPf: 617.340.042-15
Marca/Tipo/chassi
VW/foX coNNEcT MB/Pas/automovel/9BWaB45Z7l4018866

Protocolo: 835046
aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022.
oBJETo: aquisição de No-break (UPS).
a SEfa, através de seu Pregoeiro, comunica aos interessados que a empre-
sa MicroTÉcNica iNforMáTica lTda de cNPJ sob o n° 01.590.728/0002-
64, apresentou iMPUGNaÇÃo ao Pregão em epígrafe, onde o mesmo foi 
dado procedente, nesse sentido a sessão pública marcada para o dia 
01/08/2022 foi SUSPENSa para ajuste no Termo de referência.
a republicação do Edital com a nova data de abertura da licitação ocorrerá 
posteriormente.
Belém/Pa, 02 de agosto de 2022.
Marco aurélio rezende da rocha Junior
Pregoeiro

Protocolo: 835159

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Errata de Publicação
doe Nº 34.942 de 22.04.2022
Protocolo nº 787458
ERRATA - Contrato Nº: 034/2022
Onde se lê: “Vigência: 01.03.2022 a 27.09.2022”, Leia-se: “Vigência: 
01.03.2022 a 27.08.2022”.

Protocolo: 835344

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº703 de 02 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo o relatório apresentado pela comissão de Processo 
administrativo de diciplinar, instaurado pela da PorTaria Nº 673, de 14 
de setembro de 2020, publicada no doE  n°34.347 de 17 de setembro de 
2020, nos autos do Processo administrativo, nº 2015.505713.
coNSidEraNdo os termos do parecer jurídico constante no Processo aci-
ma mencionado;
coNSidEraNdo os termos do art. 224 da lei Estadual nº 5.810/1994 - 
regime Jurídico Único Estadual.
r E S o l V E:
i – arQUiVar o Processo administrativo de disciplinar - Processo nº 
2015.505713., com base na manifestação nº 942/2022coNJUr/SESPa, 
ratificada pelo Procurador do Estado, Bruno Anunciação das Chagas (anexo 
sequencial 8-9).
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 02 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 834977
Portaria N° 0671 de 01 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/925052.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora aNdrEa MoNTEiro PUGET, matrícula nº 
5957668/1, lotada na diViSÃo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS, para respon-
der pelo cargo comissionado de cHEfE dE UNidadE MiSTa/ daS-3, no 
período de 01.08.2022 a 30.08.2022, em substituição a titular caMilla 
MoUra UliaNa, matrícula nº 5955791/1, que se encontra em gozo de 
férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 01.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 834961
Portaria Nº 194/2022, de 01 de aGosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribui-
ções legais, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar 
a execução de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 
8.666, de 21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 
13.05.2013 e demais normas regulamentares da matéria; o teor da cláu-
sula Quinta do Termo de convênio nº. 16/2020 e os autos do processo nº 
2020/486163 e Nº 2022/939734.
rESolVE:
Incluir como fiscal, o servidor Edir do Socorro Amaral da Silva, matrícula 
nº 5957970-2, com lotação no dESaM/ddra/SESPa, juntamente com o 
servidor Mayco andré Monteiro dos Santos, designado através da PorTaria 
Nº 485 de 13 de agosto de 2020, publicada no doE de 13 de agosto 
de 2020, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do Convênio 
supracitado, mediante a elaboração de relatórios de acompanhamento de 
execução física do objeto do convênio, e emissão de laudo conclusivo nos 
termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do Tribunal de contas do 
Estado do Pará – T.c.E.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 834879
Portaria Nº 707, de 02 de aGosto de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais 
previstas no art. 138 da constituição Estadual e;
coNSidEraNdo que a administração Pública visa promover a regulari-
dade e o seu aperfeiçoamento, velando pela observância dos princípios 
insertos no art. 37 “caput” da constituição federal de 1988;
coNSidEraNdo as infrações cometidas por Empresas contratadas pela 
Secretaria de Estado de Saúde Pública, bem como a ocorrência de irre-
gularidades de um modo geral nos contratos e a necessidade de apuração 
rigorosa de tais fatos com a consequente responsabilização do(s) acusado(s);
coNSidEraNdo o disposto nos arts. 58, incisos iii e iV, 66 e 87 da lei fe-
deral nº 8.666/93 e o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa.
rESolVE:
i - revogar a PorTaria Nº 604, de 04/09/2020, publicada no d.o.E nº 
34.335, de 09/09/2022. Ficam, desde já, ratificados e convalidados todos 
os trabalhos realizados pela comissão anterior quanto aos processos 
instaurados que já se encontram em fase de instrução e elaboração de 
relatorio final.
ii - alterar, em parte, a nova comissão Permanente de Processo adminis-
trativo de inexecução contratual da Sede, Unidade Gestora da Secretaria 



16  diário oficial Nº 35.066 Quarta-feira, 03 DE AGOSTO DE 2022

de Estado de Saúde Pública, objetivando proceder todas as investigações 
necessárias às elucidações de denúcias de condutas infracionais e de fatos 
irregulares em geral, ocorridos no âmbito da execução dos contratos ad-
ministrativos, designado-se para isso os servidores abaixo relacionados:
PRESIDENTE:
• Venise Conceição dos Santos Alves, matrícula nº 5637716/2
MEMBROS:
• Marcilene Soares de Almeida, matrícula nº 55586506/1
-. Nádia cristina lima Silva, matrícula nº 57194072/1
SUPLENTES:
• Márcia Cristina Santos Corrêa, matrícula nº 54194574/1
• Greice Emanuele Vieira Pinheiro, matrícula nº 57234532/1
• Erik Deutscher Martins Pinho, matrícula nº 57191253/1
• III - Cada denúncia de irregularidade ocorrida no âmbito da execução de 
contratos deverá ser apurada mediante a instauração de Processo admi-
nistrativo Próprio , a qual será providenciada a respectiva Portaria, sempre 
constituída pelas integrantes previamente designadas neste ato.
IV-A Presidente da Comissão representará em todos os atos que se fizerem 
necessários.
V-a comissão exercerá suas atividades com absoluta independência e im-
parcialidade, procedendo dentro do devido processo legal, assegurando-se 
o sigilo necessário à elucidação dos fatos, tendo suas reuniões, audiências 
e documentos o necessário caráter reservado.
Vi-a comissão tem plena liberdade na colheita de provas, podendo exa-
minar quaisquer documentos relacionados ao objeto da investigação, fazer 
vistorias in loco, promovendo ainda a tomada de depoimentos, acareações, 
investigações e diligências cabíveis, recorrendo quando necessário a técni-
cos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.
VII-A Comissão desde a Notificação da Contratada deverá facultar-lhe, ou a 
seu representante regularmente constituído, o exame dos autos nesta Se-
cretaria, e quando solicitado por escrito, providenciar a entrega de cópias 
com despesas custeadas pelo próprio interessado para apresentação de 
defesa Escrita e indicação de provas no prazo regulamentar, possibilitando-
lhe ainda o acompanhamento de toda instrução nos exatos termos do art. 
5º, inciso lV, da constituição federal.
Viii-Em casos legais de suspeição ou de impedimento, poderão as servi-
doras aqui designadas se eximirem da obrigação de participar da investi-
gação, procedendo a autoridade instauradora a substituição somente para 
determinado caso, retornando o servidor a sua função após a conclusão do 
seu respectivo processo.
iX-a comissão vincula-se à autoridade que determinou a sua instauração, 
enviando-lhe relatório final, para análise e julgamento.
X-competirá à autoridade instauradora, prover a comissão de instalações 
físicas e recursos materiais necessários ao desempenho do seu mister, sen-
do igualmente assegurados transporte e diárias aos seus integrantes, bem 
como à Secretária da mesma, quando as circunstâncias exigirem o deslo-
camento da sede dos trabalhos para realização de missão oficial essencial 
ao esclarecimento dos fatos, não acarretando com isso qualquer vinculação 
hierárquica com o referido Setor, prevalecendo em qualquer caso a regra 
constante no item iV desta Portaria.
Xi-o mandato da comissão aqui instituída será de 02 (dois) anos a contar 
da publicação da mesma em doE.
XII-A Comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando suas 
integrantes, inclusive a Secretária “ ad hoc”, dispensadas do ponto e de 
suas atividades habituais nos seus respectivos locais de lotação, de acordo 
com o disposto no art. 208, § 1º, da lei Estadual nº 5.810/94.
Xiii-a comissão terá como Secretária, servidora designada pela sua Presi-
dente, podendo a indicação recair em um dos componentes da comissão.
XiV - Por ocasião do gozo de férias regulamentares ou a imperativa neces-
sidade de afastamento de um dos integrantes da comissão, segundo uma 
das hipóteses previstas no art. 77, da lei nº 5.810/94, haverá imediata 
substituição por um dos componentes da comissão.
XV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PUBlica,
Em 02 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 835301

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 040 de 13 de JULHo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº.  2022/784456.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o ser-
vidor riSoNilSoN aBrEU da SilVa, matrícula nº. 54195927/1, cargo de 
Técnico em Patologia clinica, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado 
no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 14.10.2005 à 13.10.2008.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 05.09.2022 a 03.11.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
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: 02.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 039 de 13 de JULHo de 2022
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 PaE nº.  2022/784570.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o ser-
vidor riSoNilSoN aBrEU da SilVa, matrícula nº. 54195927/2, cargo de 
Técnico em Patologia clinica, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado 
no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 30.01.2006 à 29.01.2009.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 05.09.2022 a 04.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
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: 02.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 041 de 14 de JULHo de 2022
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 o teor do processo PaE nº.  2022/767141.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora EliZaNGEla dE SoUSa 
GoNcalVES lEal, matrícula nº. 57207345/1, cargo de agente de con-
trole de Endemias regime jurídico de Estatutário Não Estável lotado no 9º 
centro regional de Saúde – Santarém goze de licença Prêmio, que lhe 
foi concedida através da Portaria nº. 74/08.10.2019, publicada no doE 
nº 30.017/23.10.2019, correspondente ao 29.10.2011 à 28.10.2014, no 
período de 23.08.2022 a 21.09.2022, no total de 30 (trinta) dias.
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: 02.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
PORTARIA Nº 048 DE 15 DE JULHO DE 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 
2022/660922.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora Miracilda ModESTo 
dE SoUSa, matrícula nº. 54190143/1, cargo de Psicólogo, regime jurídico 
de Estatutário Efetivo, lotado no 11º centro regional de Saúde – Mara-
bá goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 
038/10.09.2021, publicada no doE nº 34.697/ 14.09.2021, corresponden-
te ao Triênio de 20.04.2008 a 19.04.2011, no período de 12.09.2022 a 
11.10.2022, no total de 30 (trinta) dias.
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: 02.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
PORTARIA Nº 886 DE 19 DE JULHO DE 2022- DGTES
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/120982.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora aNa Maria GoNÇalVES do NaSciMENTo, matrícula nº. 
5148235/1, cargo de Nutricionista, regime Jurídico de Estatutário Efeti-
vo, lotada no departamento de auditoria em Saúde, goze de licença Prê-
mio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 
25.02.2011 a 24.02.2014.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 29.08.2022 a 27.09.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 02.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
PORTARIA Nº 872 DE 13 DE JULHO DE 2022- DGTES
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2021/1251466.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora MarliETE raBElo do NaSciMENTo, matrícula nº. 57191119/1, 
cargo de agente administrativo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotada no Hospital regional - Tucuruí, goze de licença Prêmio, 02 (dois) 
meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 05.11.2016 a 
04.11.2019.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 17.10.2022 a 15.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 02.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 906 de 22 de JULHo de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/905494.
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rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora carMEM aliaNdra frEirE dE Sa, matrícula nº. 55589900/1, 
cargo de agente administrativo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotada no departamento de controle de Endemias, goze de licença Prê-
mio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 
16.07.2013 a 15.07.2016.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 05.09.2022 a 04.10.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 02.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 47 de 20 de JULHo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/847908.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora lEidiaNE BraZ dE SoUSa, matrícula nº. 5901235/1, cargo de 
Técnico de Enfermagem, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 
9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença Prê-
mio, correspondente ao Triênio de 03.01.2018 a 02.01.2021.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.09.2022 a 30.10.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
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: 02.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
PORTARIA Nº 894 DE 20 DE JULHO DE 2022- DGTES
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/842905.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora fláVia SoarES MoUra raMoS, matrícula nº. 57205647/1, car-
go de agente de controle de Endemias, regime Jurídico de Estatutário Efe-
tivo, lotada na divisão de Vigilância a Saúde, goze de licença Prêmio, 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 17.10.2017 
a 16.10.2020.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 05.09.2022 a 04.10.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 02.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
PORTARIA Nº 898 DE 21 DE JULHO DE 2022- DGTES
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/804645.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora Maria MadalENa caSTro SoUTo, matrícula nº. 57192482/1, 
cargo de Enfermeiro, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na di-
visão de imunização, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 17.12.2016 a 16.12.2019.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 22.08.2022 a 20.09.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 02.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 45 de 19 de JULHo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/738152.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora KEllY MENdES doS SaNToS, matrícula nº. 111554/1, cargo de 
agente Vigilância Sanitária, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado 
no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 15.04.2005 a 14.04.2008.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.09.2022 a 30.10.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
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: 02.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 44 de 19 de JULHo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/723441.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora roSiMara MEirElES EBraiM, matrícula nº. 5897275/1, cargo de 

agente administrativo, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º 
centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 09.01.2012 a 08.01.2015.
aUToriZar que a servidora goze 01 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.09.2022 a 30.09.2022 no total de 30 (trinta) dias.
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: 02.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 043 de 19 de JULHo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/671925.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora SaraH caMPiNaS doS SaNToS dE oliVEira, matrícula nº. 
57196639/2, cargo de Técnico de Enfermagem, regime jurídico de Esta-
tutário Efetivo, lotado no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 16.07.2012 
a 15.07.2015.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.09.2022 a 30.10.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
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: 02.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 835088

.

.

errata
.

errata
Fica alterado na presente Portaria nº. 039 de 20.06.2022, publica-
da no d.o.e nº.35.014 de 21.06.2022, de redesignação da comissão 
Permanente de Processo administrativo disciplinar por mais 60(sessenta) 
dias, para atuar no Processo nº 2017/545667, o período.
Onde se lê: a contar de 23.05.2022
Leia-se: a contar de 23.06.2022

Protocolo: 834912
errata
Fica retiFicado Na Portaria N° 567 de 06/07/2022, PUBLi-
cada No doe Nº 35.037 de 07/07/2022, QUE rEVoGoU a cESSÃo 
da SErVidora WaldirENE SilVa SaNToS, matrícula n° 54195103/2, o 
SEGUiNTE;
ONDE SE LÊ: a contar de 20.06.2022.
LEIA-SE: a contar de 07.07.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 01.08.2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 835011

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

  aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 046/sesPa/2022
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atender aos pacientes de demanda administrativa da Secreta-
ria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPa, de acordo com os critérios 
estabelecidos na instrução Normativa nº 01 de 09 de março de 2017, por 
um período de 12 (doze) meses.
daTa da aBErTUra:16/08/2022
Horário: 09h00 (Horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925856
dotação orçamentária: 8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0149001381 / 0349001381 / 0103 / 0103001381
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 03 de agosto de 2022.
JoVEliNa Maria SoUSa MaToS
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 834808

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 946 de 02 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares ao servidor desta SESPa, abaixo relacionado:
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Matrícula servidor Período Aquisitivo Período de Gozo
5160685/1 Haroldo GoMES dE SoUZa 02.07.2008 a 01.07.2009 01.09.2022 a 30.09.2022

oBS: coNforME ParEcEr JUridico coNSTaNTE No ProcESSo Nº 2022/714970.
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 02.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 835304
PORTARIA N° 840 DE 05 DE JULHO DE 2022/DGTES/SESPA.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares ao (a) servidor (a) desta SESPa, abaixo 
relacionado:

Matrícula servidor Período Aquisitivo Período de Gozo
57207206-1 KaTia cilENE MoraES da coSTa 21/10/2017 a 20/10/2018 15/10/2022 a 14/10/2022

oBS: coNforME ParEcEr JUridico coNSTaNTE No ProcESSo Nº 2022/1417199.
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 05/07/2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 835322
Portaria N° 917 de 25 de JULHo de 2022/dGtes/sesPa.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dGTES, 
usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares a servidora desta SESPa, abaixo relacionado:

Matrícula servidor Período Aquisitivo Período de Gozo
5154383/1 aNa Maria PErEira da rocHa 02.07.2018 a 01.07.2019 01.09.2022 a 30.09.2022
5154383/1 aNa Maria PErEira da rocHa 02.07.2019 a 01.07.2020 01.12.2022 a 30.12.2022

oBS: coNforME ProcESSo Nº 2022/821485
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 25.07.2022. 
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 835349
PORTARIA N° 948 DE 02 DE AGOSTO DE 2022/DGTES/SESPA 
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publica-
da no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que dispõe os 
arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo 
o processo 2021/883611;
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 23 (vinte e três) dias de férias regulamentares, a 
servidora irlaNdia da SilVa GalVÃo, matricula nº 5946003/3, lotada no 
11º centro regional de Saúde, no período de 12.09.2022 a 04.10.2022, 
referente ao período aquisitivo de 06 de agosto de 2020 a 05 de agosto de 
2021, interrompidas através da PorTaria Nº 1.052/16.08.2022, publicada 
no doE nº 34.672/17.08.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 02.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 835372

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

errata de FÉrias
Retifica-se a PORTARIA N°. 840/05.07.2022, publicada no DOE 
N°.35.037/07.07.2022, referente à servidora KaTia cilENE MoraES 
da coSTa, matrícula 57207206-1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
Onde se lê: PEriodo dE GoZo: 15.10.2022 a 14.10.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 15.10.2022 a 13.11.2022.
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 12.07.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 835336

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 945 de 02 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/
dGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Porta-
ria nº. 039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, 
da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o processo 
2022/852660;

r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora aNaValÉria 
SoUZa cHaGaS rodriGUES, identidade funcional 5949464/1, ocupante 
do cargo de cHEfE dE cENTro dE SaÚdE, lotada na Seção de Tratamento 
fora de domicilio, no período de 19 de julho de 2022 a 02 de agosto de 
2022, referente ao período aquisitivo de 29 de julho de 2020 a 28 de julho 
de 2021, concedidas através da Portaria coletiva nº 647/15.06.2022, pu-
blicada no doE nº. 35.018 de 23.06.2022.
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 02.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 835238
Portaria Nº. 943 de 02 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/
dGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Porta-
ria nº. 039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, 
da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o processo 
2022/932187;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares do servidor MarcoS JoSÉ 
MElo dE aNdradE, identidade funcional 57175343/1, ocupante do cargo 
de MÉdico, lotado no centro de Saúde da Pedreira/atenção Psicossocial, 
no período de 15 de agosto de 2022 a 13 de setembro de 2022, referente 
ao período aquisitivo de 04 de outubro de 2019 a 03 de outubro de 2020, 
concedidas através da Portaria coletiva nº 833/04.07.2022, publicada no 
doE nº. 35.052 de 20.07.2022.
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 02.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 835187
Portaria Nº. 944 de 02 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/
dGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Porta-
ria nº. 039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, 
da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o processo 
2022/895722;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora aNa PaTrÍcia 
da GaMa BiTTENcoUrT, identidade funcional 5861705/3, ocupante do 
cargo de MÉdico VETEriNário, lotada no 3º centro regional de Saúde-
castanhal, no período de 04 de julho de 2022 a 02 de agosto de 2022, 
referente ao período aquisitivo de 16 de junho de 2020 a 15 de junho de 
2021, concedidas através da Portaria coletiva nº 647/15.06.2022, publica-
da no doE nº. 35.018 de 23.06.2022.
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 02.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 835221

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
o laBoraTÓrio cENTral do ESTado do Pará, através da Pregoeira,
comunica que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico
26/2022, conforme abaixo:
oBJEToaquisição de de imunoanalisador automatizado, para análises mi-
crobiológicas de amostras de água e alimentos, para atender as necessi-
dades deste lacEN-Pa
daTa da aBErTUra: 16/08/2022.
Horário: 10:00 h. (horário de Brasília).
local : www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 926007
ENTrEGaS do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital no sítio:
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.be (mural
de licitações).
rESPoNSáVEl PElo cErTaME:
SiMoNE SErrao rodriGUES –
Pregoeira-lacEN-Pa

Protocolo: 835099
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

secretaria de estado de saÚde PÚBLica
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 07/2022 1º crs/sesPa
o 1º centro regional de Saúde – 1º crS/SESPa, através de seu pregoeiro, 
comunica que fará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico do tipo 
MENor PrEÇo, conforme abaixo:
objeto: o oBJETo da PrESENTE liciTaÇÃo É a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉc-
Nico odoNTolÓGico Para oS cEo’S (PrESidENTE VarGaS, UrEMia E PE-
drEira), UrE rEdUTo, UrEdiPE, aBriGo JoÃo PaUlo ii, ciic, UrE MarcElo 
cÂNdia E MaNGUEirÃo, EVENToS dE aBraNGÊNcia do 1º crS/SESPa.
data da sessão: dia 16 de agosto de 2022.
Horário: 10h00min (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – 
www.comprasgovernamentais.gov.br
o recebimento das propostas a partir da disponibilização do Edital no coM-
PraSNET até o dia 16 de agosto de 2022 às 09h59min – Horário de Brasília.
Obs: o presente Edital pode ser adquirido nos sítios oficiais www.compras-
governamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br. Em caso de dúvida 
ligar para (91) 3202-3934 ou e-mail: licitacao1crs@outlook.com
Belém, 02 de agosto de 2022.
ducival da Silva Brito
Pregoeiro 1º crS/SESPa

Protocolo: 835044

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de coNcessÃo n° 540/2022 –02/08/2022
SUPRIMENTO DE FUNDO (Decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matrícula
alESSaNdra Vidal dE alMEida; ag. de Portaria; 57194353/1
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 3339030 r$ 3.000,00
0103000000 3339039 r$ 1.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade do UBS Pedreira/1°-
crS/SESPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para atender 
despesas com Material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando

Protocolo: 835116

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 541/2022 – 02/08/2022
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: diárias ao Servidor (es):
57190889/1/coNcEiÇÃo Maria Maia dE oliVEira (ag. administrativo) / 07 
meias diaria (deslocamento) / no período de 08 a 12 e 16, 23 e 31/08/2022.<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): BENEVidES e SaNTa BarBara - Pa
objetivo: Participar e representar a oUVidoria/1°crS, nos conselhos mu-
nicipais de saúde e conferência muncipal nos referidos municipios nas data 
acima, em deslocamento.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 835241

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DOE Nº 35.064, PÁG. 39, DE 02/08/2022, 
Protocolo: 834799
terMo de HoMoLoGaÇÃo
decLaraÇÃo de LicitaÇÃo Fracassada
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/3ºcrs/sesPa/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/484278
Onde se lê:
oBJETo: aquisição de caMiSaS coM MaNGaS cUrTaS, EM MalHa PV, 
BraNcaS E coloridaS, para atender as demandas de divulgação das 
campanhas anuais de Saúde realizadas nos municípios sob jurisdição deste 
3º centro regional de Saúde/SESPa, pelo período de 12 (doze) meses.

Leia-se:
OBJETO: aquisição de materiais gráficos (BANNERS, FOLHETOS E CARTA-
ZES) visando atender, pelo período de 12 (doze) meses, as necessidades 
das divisões de Vigilância em Saúde, controle e avaliação e divisão Técni-
ca, gerenciadas por este 3º centro regional de Saúde.

Protocolo: 835075

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 897 DE DIÁRIA DE 02/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar visita de supervisão técnica ao Programa de Tratamento 
fora do domicilio no município de Marapanim, para ajustar condutas e 
fluxos, com aplicação de instrumentos de coleta de dados.
origem: castanhal – Pa.
destino: Marapanim  Período: 11/08/2022.
Servidores: Eliana Maciel da Silva cavalcante cargo: Enfermeira 
cPf- 176.559.352.20 mat.5278074/3
osmarina Mendes de almeida cargo: ag. de portaria cPf- 280.200.142.68 
mat. 5145090
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
PORTARIA Nº 898 DE DIÁRIA DE 02/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão realizar visita de supervisão técnica 
ao Programa de Tratamento fora do domicilio no município de Marapanim, 
para ajustar condutas e fluxos, com aplicação de instrumentos de coleta
origem: castanhal – Pa.
destino: Marapanim  Período: 11/08/2022.
Servidor: francisco Paulo da Silva costa cargo: Motorista 
cPf- 036.584.723.15 mat. 5149290/1
ordenador: Mário Moraes chermont filh

Protocolo: 834889
PORTARIA Nº 899 DE DIÁRIA DE 02/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar visita de supervisão técnica ao Programa de Tratamento 
fora do domicilio no município de Marapanim, para ajustar condutas e 
fluxos, com aplicação de instrumentos de coleta de dados.
origem: castanhal – Pa.
destino: inhangapí  Período: 16/08/2022.
Servidores: Eliana Maciel da Silva cavalcante cargo: Enfermeira 
cPf- 176.559.352.20 mat.5278074/3
Maria Edileuda de Sousa Pereira cargo: ag. administrativo 
cPf-254.368.302.00 mat.57197830
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
PORTARIA Nº 900 DE DIÁRIA DE 02/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão realizar visita de supervisão técnica 
ao Programa de Tratamento fora do domicilio no município de Marapanim, 
para ajustar condutas e fluxos, com aplicação de instrumentos de coleta
origem: castanhal – Pa.
destino: inhangapí  Período: 16/08/2022.
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues cargo: Motorista 
cPf- 689.018.952.34 mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes

Protocolo: 834916

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  6ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

6º ceNtro reGioNaL de saÚde
Portaria Nº 474, de 20 de JULHo de 2022.
  o diretor do 6º centro regional de Saúde/SESPa, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 541/2019-ccG, 
de 17 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33784, 
de 18/01/2019.
considerando o decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização 
do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
considerando a resolução Nº. 64, de 13 de junho de 2022, da comissão 
intergestores Bipartite/ciB-Pa, que aprova as etapas e prazos da elabora-
ção do Planejamento regional integrado (Pri).
r E S o l V E:
i- dESiGNar, os servidores abaixo relacionados para composição do Grupo 
de Trabalho regional responsável pela elaboração do Planejamento regio-
nal integrado (Pri), no âmbito do 6º centro regional de Saúde:
adriana Pereira Baia, Matrícula 57210072/1, referência Técnica de Plane-
jamento e diGiSUS (dVS);
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alan Machado de almeida, Matrícula 5964002/1, Enfermeiro (divisão Técnica);
alessandra Maria Miranda Pinheiro, Matrícula 5966210/1, Pedagoga (ciES);
alexandre Barbosa lopes rodrigues, Matrícula 5956996/2contador (daf);
Georgette do Socorro Negrão Macedo, Matrícula 5490020/1, Enfermeira (ciES);
isis de oliveira fidelles costa, Matrícula 5966202/1, farmacêutica (divisão Técnica);
Kellen da costa Barbosa, Matrícula 57190605/1, Enfermeira (apoiadora do 
coSEMS/Pa);
lediane alves Pinto, Matrícula 54194584/1, chefe do Setor contábil (daf);
Maria Helena ferreira Vasconcelos, Matrícula 5751390/2, Enfermeira (doca);
Maria odete da Silva Barreto, Matrícula 5900455/1, Técnica de Enferma-
gem (divisão Técnica);
Natalina de Jesus Pantoja Menezes, Matrícula 5469619/1, assistente Social (dVS);
Paulo altemar Melo do Nascimento, Matrícula 57174613/2, referência Téc-
nica de Planejamento e diGiSUS (doca);
Solange lira Macedo, Matrícula 5946253/1, Enfermeira (dVS);
Sônia Taborda felgueiras, Matrícula 54190769/1, assistente Social (doca);
Thany Elly oliveira Vanzeler, Matrícula 5966204/1, administradora (daf).
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo validade 
de 01(um) ano, revogando-se as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor do 6° crS/SESPa em: 20/07/2022.
cleidson José Souza da Silva
diretor do 6º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 835060

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

errata
.

errata - diÁria
Portaria N° 309 de 14 de Julho de 2022 - diÁria
NoME: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior - MaTrÍcUla: 5955743-1
loTaÇÃo: 7ºcrS
ONDE SE LÊ: PErÍodo dE 26/07/2022 a 30/07/2022
LEIA-SE: PErÍodo dE 26/07/2022 a 29/07/2022
ordENador: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 834927

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA N.º 300 DE 28 DE JULHO DE 2022
a diretora do 8° centro regional de Saúde/SESPa, conforme atribuições 
que lhe são conferidas pela Portaria Nº. 2.208/2019-ccG de 28 de feve-
reiro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.816 de 01 de 
Março de 2019.
considerando a necessidade em realizar a análise de documentação, auto-
rização de processos e demais procedimentos referentes ao Programa de 
Tratamento fora do domicílio dos municípios de anajás, Bagre e Melgaço, 
os quais compõem a região de Saúde Marajó ii/8º centro regional de 
Saúde, venho através desta, NoMEar, a comissão Especial de autorização 
do Programa de Tratamento fora do domicílio no âmbito do 8º crS que 
será composta pelos seguintes servidores:
*MEMBroS da coMiSSÃo:
- Tathiane félix oliveira – Enfermeira, matrícula 5960059-1 (coordenadora 
do Tfd/8º crS);
- diego José de oliveira da Silva - Médico, matrícula 5962493-1 (Médico 
autorizador/auditor do Tfd/8º crS);
- Eurieles Serrão de carvalho – assistente Social, matrícula 5966631-1 
(assistente Social – Tfd/8º crS);
- rodrigo ricardo da Silva Pereira – agente administrativo, 
matrícula 54191557-1 (agente administrativo – Tfd/8º crS);
- raimunda abreu de almeida – agente administrativo, 
matricula 505753(SiaPE) (agente administrativo - Tfd/8º crS);
ana angela fialho félix
diretora Geral do 8º crS/SESPa
Portaria n. 285/2021-ccG

Protocolo: 835130

diÁria
.

Portaria Nº 305 de 02 de JULHo de 2022
objetivo: Participar do Evento de instauração do comitê Estadual de Planeja-
mento Estratégico do Pará - Pará 2050, no dia 05.08.2022 no Theatro da Paz.
origem: BrEVES/Pá - BElÉM/Pa.
Serivodores (es): Gilma Maria carvalho dos Santos, 2,5 diárias de 04 à 
06/08/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 835141
Portaria Nº 306 de 02 de JULHo de 2022
objetivo: Participar do planejamento, organização, capacitação, supervi-
são da vacinação de barreira contra a febre amarela e o Sarampo e regis-
trando as evidências de vacinados. Para a eliminação do surto de Sarampo 
no município de Gurupa.
origem: BElÉM/Pá - GUrUPá/Pa.
Servidor (es): leonardo dos Santos Barbosa, ronilda correa da Gama e 
alan dos Santos Pinheiro, 7,5 diárias de 05 à 12/08/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 835145
Portaria Nº 307 de 02 de JULHo de 2022
objetivo: Participar de ação de saúde de barreira sanitária, com vacinação 
contra sarampo covid 19, febre amarela e influenza.
origem: BrEVES/Pá - GUrUPá/Pa.
Servidor (es): francimara Marques Sacramenta e Sue Ellen Matos de Pi-
nho, 7,5 diárias de 05 à 12/08/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 835153
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 007/2022-8ºCRS/SESPA
Processo: ci Nº 134/dVS8ºcrS/SESPa/2022
objeto: SErViÇo dE MaNUTENÇÃo corrETiVa E PrEVENTiVa EM EQUi-
PaMENToS dE ProcESSaMENTo dE dadoS
data assinatura: 01/08/2022
Vigência: 01/08/2022 à 31/12/2022.
dotação orçamentária: Pi 1040008302
fonte: 0149001435
Elemento de despesa: 339040
Valor: r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
EMPrESa coNTraTada: M. M. coSTa coMÉrcio E SErViÇoS EirEli
cNPJ nº: 41.640.209/0001-05
ENdErEÇo: Tv. WE 44a, 442a - coNJ cidadE NoVa 8 - aNaNiNdEUa-Pa
ordENadora dE dESPESa: aNa ÂNGEla fialHo fÉliX
diretora do 8ºcrS/SESPa
Portaria nº. 285/2021-ccG

Protocolo: 835237

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria Nº245 de 27 de Julho de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar capacitação em imunobiológicos.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Óbidos/Pa – Brasil
Período: 22/08/2022 à 26/08/2022 / N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia)
Servidores:
ragner Borgia Junott
cPf: 187.685.982-20
Matrícula:7203562
cargo: Enfermeiro
Telma odani Barbosa
cPf: 263.118.282-00
Matrícula: 59007381
cargo: Técnica de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 834904
diÁria.
Portaria Nº246 de 26 de Julho de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realização de assessoramento nos agravos de leishmaniose Te-
gumentar, Visceral e Humano, inquérito canino.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba / Pa – Brasil
Período: 22/08/2022 a 27/08/2022 / N° de diárias: 5 ½ (cinco diárias e meia)
Servidores:
João Pereira Monteiro.
cPf: 158.880.532-87.
Matrícula: 0504472.
cargo: agente de saúde.
Nívea Maria Pantoja Neves
cPf: 679.122.492-49
Mat. 73504366/1
cargo: Técnica de Enfermagem
anselmo da Silva dias
cPf: 206.298.182-15.
Matrícula 505483.
cargo: agente de Saúde.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 834826
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 353/2022 de 02 de aGosto de 2022.
o diretor do 10º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela N° 1.082/2021 – ccG de 06/07/2021, publicado 
o Diário Oficial do Estado nº 34.630 de  07 /07/ 2021.
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº 5.810/24.01.2014, a 
Servidora EliaNE olVEira doS SaNToS, Matrícula nº 5153263/1, daTi-
loGrafa, Efetiva, lotada no 10º crS/altamira, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 02/07/2017 a 01/07/2020.
aUToriZar que a Servidora goze 01 (UM) mês de licença Prêmio, no pe-
ríodo 12/09/2022 a 11/10/2022, no total de 30 (Trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica,
altamira-Pa, 02 dE aGoSTo.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa.
Port. nº 1.082/2021-ccG de 06.07.2021

Protocolo: 835370

.

.

errata
.

errata
errata da Portaria Nº 320/2022 - 10°crs/sesPa de 11 de julho 
de 2022, publicada no doe nº. 35.040 de 11/07/2022.
Onde se lê: Servidor: 57206438-1 / Marco aNTÔNio BENaTHar MalaTo 
(Motorista) / 6,5 diárias (completa) de 31/07/2022 a 06/08/2022
Leia-se: Servidor: 57206438-1 / Marco aNTÔNio BENaTHar MalaTo 
(Motorista) / 5,5 diárias (completa) de 01/08/2022 a 06/08/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 835335

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 439 de 02 de Agosto de 2022
Nome: Paula carneiro Mota Soares.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57234536-1.
cPf: 918.764.431-20.
Nome: leide augusto da Silva Gama.
cargo: agente de Saúde.
Matrícula/Siape: 0113077-1.
cPf: 177.870.412-34.
Período: 07 a 13.08.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia)
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém.
objetivo: Tratar de assuntos referentes a Sindicância e Processo admi-
nistrativo disciplinar nos setores de comissão Permanente de Processo 
administrativo disciplinar e aJUr (assessoria Jurídica) do Nível central.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 835203
PORTARIA Nº 437 de 02 de Agosto de 2022
Nome: abrahão raimundo alab Tavares.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 502772.
cPf: 257.067.722-15.
Período: 01 a 06.08.2022.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém.
objetivo: conduzir a diretora regional deste 12ºcrS/SESPa.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 835147
PORTARIA Nº 436 de 02 de Agosto de 2022.
Nome: Jeziel dos Santos rocha.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 498806.
cPf: 097.637.912-00.
Período: 02 a 06.08.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém.

objetivo: conduzir técnico que irá participar da avaliação e atualização 
dos sistemas SiNaSc e SiM, e transportar material para as atividades do 
laboratório de controle de qualidade da água.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 835142
PORTARIA Nº 435 de 02 de Agosto de 2022
Nome: Maria aparecida da costa.
cargo: agente de controle de Endemias.
Matrícula/Siape: 5151449-1.
cPf: 318.631.162-49.
Período: 02 a 06.08.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém.
objetivo: participar da avaliação, atualização das versões e mudanças nos 
campos das fichas dos sistemas de informação SINASC (Sistema Informa-
ção Nascido Vivo) e SiM (Sistema informação Mortalidade).
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 835138
PORTARIA Nº 438 de 02 de Agosto de 2022
Nome: Edilene Maria dos Santos Brito.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 0094420-1.
cPf: 249.131.032-53.
Período: 07 a 13.08.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia)
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém.
objetivo: Tratar de assuntos inerentes a este 12ºcrS, em diversos setores 
da SESPa / Nível central (fES, NiSPlaN, daS, ddV, dcS, dcc).
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 835151

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 571/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no doE 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/733280 de 10/06/2022.
rESolVE:
diSTraTar, a pedido a partir de 03/07/2022, o servidor GlEidSoN BrUNo 
PiNHEiro da coNcEiÇao, Técnico em radiologia, matrícula nº 80015640/1, 
lotado na divisão de diagnostico Por imagem - ddi, admitido sob o regime 
das leis complementares 007/91 e 77/2011 – Servidor Temporário
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 01 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 834994

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 569 /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 os servidores desta autarquia, alloN HarlEY caValcaNTE Pi-
rES, assessor daf, matrícula: 5960297/1 e nos seus impedimentos a ser-
vidora Maria do Socorro dE BriTo SoUSa, administradora, matrícula 
n° 5612918/1, ambos lotados na diretoria de administração e finanças do 
Hospital Ophir Loyola, para a função de fiscais do Contrato Administrativo 
nº 113/2022 – HOL, firmado com a empresa NORTE TURISMO LTDA EPP, 
cujo objeto é a prestação de serviços de agenciamento de viagens e o 
fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, terrestres e 
fluviais, no período de 12 (doze) meses.  Processo nº 2022/920354.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 834901

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 113/2022-HoL
objeto: fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, 
terrestres e fluviais, com remessa, emissão, remarcação, cancelamento, 
reembolso, ressarcimento e entrega de bilhete (manual ou eletrônico) e/ou 
ordens de passagens, emissão de seguro de assistência em viagem inter-
nacional, e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem ne-
cessárias ao completo alcance da locomoção via aérea, fluvial e terrestre, 
de servidores, em âmbito nacional ou internacional dos órgãos e entidades 
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do Governo do Estado Pará, a fim de atender as necessidades dos órgãos e 
entidades do poder executivo estadual, de acordo com os termos e regras 
instituídos no edital e seus anexos.
Valor Global: r$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais)
data assinatura: 01/08/2022
Vigência: 01/08/2022 a 31/07/2023
Pregão Eletrônico Nº. 023/2021 – SrP/SEPlad/dGl, aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇoS Nº 017/2022
orçamento: 10.122.1297.8338.339033 fonte: 0103/0269
contratado: NorTE TUriSMo lTda EPP, com sede na Travessa Padre 
Prudêncio, n.º 43-B, campina, cEP: 66.010-150, Belém/Pa foNE: : (91) 
3223-8710, (91) 3222-0500, (91) 99310-4343, e-mail: financeiro.norte-
tur@gmail.com , inscrita no cNPJ: 05.570.254/0001-69
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 834876

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 072/2020-HoL
data assinatura:02/08/2022
Processo nº: 2022/167650
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 03/08/2022 a 02/08/2023
Valor Total do aditivo: de r$ 188.417,64 (cento e oitenta e oito mil quatro-
centos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos).
orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado: ElEVadorES oK coMÉrcio dE PEÇaS, coMPoNENTES E 
SErViÇoS dE ElEVadorES lTda- EPP
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 826323
terMo aditiVo a coNtrato
2º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 065/2020-HoL
data assinatura: 02/08/2022
Processo nº: 2022/167130
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 03/08/2022 a 02/08/2023
Valor Total do aditivo: de r$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais)
orçamento: 10.126.1508.8238.3390.40 fonte: 0103/0269
contratado: adM - coNSUlToria E iNforMáTica
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 826391

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico N°119/2022 – HOL
SrP Nº069/2022
objeto: fornecimento de SolUÇÃo ParENTEral dE GraNdE VolUME (SPGV)
data: 16/08/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 02 de agosto de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 834988
aViso de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico N°120/2022 – HOL
srP Nº070/2022
objeto: aquisição de Material técnico para a realização de exames citogenéticos
data: 16/08/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 02 de agosto de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 835118

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 040/2022-HoL - Pae
data de Homologação: 01/08/2022
Empresa contratada: BriSTol – MYErS SQUiBB farMacÊUTica lTda
Valor Total: r$ 229.070,40 (duzentos e vinte e nove mil, setenta reais e 
quarenta centavos)
objeto: contratação, em caráter emergencial, para aquisição de medica-
mento NiVolUMaBE, para atender o paciente JorGE daVid dE aSSiS 
SoUSa, para o período de 180 (cento e oitenta) dias.
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei federal n. 8.666/93

Processo nº 2022/903111
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 foNTE: 0103 ElEMENTo dE 
dESP: 339030. ação: 261413
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 834816

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa 
de LicitaÇÃo Nº 040/2022-HoL

o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo nº 040/2022, em 
favor da empresa BriSTol – MYErS SQUiBB farMacÊUTica lTda
objeto: contratação, em caráter emergencial, para aquisição de medica-
mento NiVolUMaBE, para atender o paciente JorGE daVid dE aSSiS 
SoUSa, para o período de 180 (cento e oitenta) dias.
Processo nº 2022/903111
Valor Total: r$ 229.070,40 (duzentos e vinte e nove mil, setenta reais e 
quarenta centavos)
com fundamento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 834817

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 570/2022 – GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no ofício circular nº 02/2022/GS/
SEfa e no Processo nº 2022/442338 de 12/04/2022 que tratam da Escritu-
ração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (Efd-reinf).
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores abaixo, como responsáveis pela transmissão das 
informações no referido Sistema.
TITULAR:

aNY MarGarETH SoUZa 
MaToS 5140943/1 TEc. adM. E fiNaNÇaS 

(ciÊNciaS coNTáBEiS)
dEPTo. coNTaBilidadE E 

fiNaNÇaS

SUPLENTE:

oSValdiNo do NaSciMEN-
To riBEiro NETo 5939599/1 TEc. adM. E fiNaNÇaS 

(ciÊNciaS coNTáBEiS)
SET. dE EMPENHo E liQUi-

daÇÃo (dEcof)

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola.
Em, 01 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol
diretora Geral do Hol

Protocolo: 835002
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 061/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2022 Processo nº. 2022/445717
forNEcEdor: BioMÉdica BElÉM diSTriBUidora dE ProdUToS Bio-
MÉdicoS lTda
Valor Total: r$ 200.028,07
data de assinatura: 01/08/2022
ViGÊNcia: 01/08/2022 a 31/07/2023
oBJETo: aquisição de suprimentos para Equipamento analisador de Ele-
trólitos aVl 9180, conforme abaixo:

iteM cÓdiGo esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor 
UNitario VaLor totaL

1 214986-9

reagentes para sódio, potássio e cálcio 
para uso no analisador de eletrólitos 

Modelo aVl 9180,
Marca roche

Procedência: alemanha
registro aNViSa 10287410106

apresentação: Kit p/ 300 testes, com 
solução padrão a, solução de lavagem e 

padrão alto e Baixo

KiT 102 r$ 576,67 r$ 58.820,34

2 149164-4

Solução de limpeza, para uso no analisador 
de eletrólitos

Modelo aVl 9180
Marca roche

Procedência alemanha
registro aNViSa 10287410669

apresentação: frasco com 125 ml de 
solução de limpeza

frc 8 r$ 419,32 r$ 3.354,56

3 36755-9

Solução condicionadora para uso no anali-
sador de eletrólitos modelo aVl 9180,

Marca roche
Procedência alemanha

registro aNViSa 10287410780
apresentação: frasco com 125 ml de 

solução de limpeza

frc 8 r$ 489,21 r$ 3.913,68
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4 66892-3

Eletrodo de sódio com solução condiciona-
dora para uso no analisador de eletrólitos 

modelo aVl 9180,
Marca roche,

Procedência alemanha
registro aNViSa isento

apresentação: Kit com 01 eletrodo de 
sódio

KiT 7 r$ 4.280,64 r$ 29.964,48

5 66889-3

Eletrodo de Potássio com Solução 
condicionadora para uso no analisador de 

eletrólitos modelo aVl 9180,
Marca roche

Procedência alemanha
registro aNViSa isento

apresentação: Kit com 01 eletrodo de 
Potássio

KiT 7 r$ 4.280,64 r$ 29.964,48

6 67949-6

Eletrodo de calcio com solução condiciona-
dora para analisador de eletrólitos modelo 

aVl 9180,
Marca roche

Procedência alemanha
registro aNViSa isento

apresentação: Kit com 01 eletrodo de 
cálcio

KiT 7 r$ 4.016,56 r$ 28.115,92

7 s/ código

Eletrodo de referência com solução con-
dicionadora para analisador de eletrólitos 

modelo aVl 9180,
Marca roche,

Procedência alemanha
registro aNViSa, isento

apresentação: Kit com 01 eletrodo de 
referencia

KiT 7 r$ 4.079,91 r$ 28.559,37

8 149238-1

Solução para controle de qualidade para 
uso no analisador de eletrólitos modelo 

aVl 9180,
Marca roche

Procedência alemanha
registro aNViSa 10287410412

apresentação: Kits com 30 ampolas 
contendo 3 níveis de controle: Baixo, 

normal e alto.

KiT 13 r$ 1.333,48 r$ 17.335,24

Valor ToTal da aTa r$ 200.028,07

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 835066

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Termo Aditivo: 6
Contrato: 187/2020
E-protocolo Nº 2020/68558 - PE Nº 008/2020/fScMP
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação contra-
tual e substituição do fiscal do contrato supramencionado, no período de 
02/08/2022 a 01/08/2023, com fulcro no artigo 57, ii, da lei federal n.º 
8.666/93, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de Portaria e recepção, para atuarem nas depen-
dências da fundação Santa casa de Misericórdia do Pará (Unidade almir 
Gabriel e centenário).
data da assinatura: 01/08/2022
funcional Programática:10.122.1297.8338 e 10.302.1507.8288; fontes 
de recurso: 0101, 0103, 0103006361, 0269, e seus respectivos supera-
vits; Elemento de despesa: 339037
coNTraTada: NorTE SErViÇoS dE MÃo dE oBra EirEli, cNPJ nº 
14.991.257/0001-67,
ENdErEÇo: Vila armando furtado, 33, Bairro do Marco, Belém/Pa, cEP. 
66087-240, Telefone: (91) 3038-5866
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 834870

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 02/08/2022
Justificativa: Inclusão da Fonte de recurso: 0269008067
contrato nº 102/2022 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 082/2021/fScMP

PaE Nº 2022/369817
coNTraTada: NiPro MEdical corPoraTioN ProdUToS MÉdicoS lTda
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 834913
aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 02/08/2022
Justificativa: Inclusão da Fonte de recurso: 0269008067
contrato nº 100/2022 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 082/2021/fScMP
PaE Nº 2022/932462
coNTraTada: frESENiUS MEdical carE lTda
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 834924

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 757/2022 – caPe/GP/FscMP, 
DE 28 DE JULHO DE 2022.

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 os termos do processo nº 2022/940921;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de claUdia criSTiNa MElo Bri-
To, cargo agente de artes Práticas, Matricula Nº 57195792/1, concedida 
de 17/07/2022 a 31/07/2022, conforme Portaria Nº. 544/2022- caPE/GP/
fScMP, publicada no doE Nº. 35.007 de 14/06/2022.
registre - se, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 28 de Julho de 2022.
TiaGo dE liMa riBEiro
Presidente em exercício da fScMP

PORTARIA Nº 758/2022 – CAPE/GAB/FSCMP, 
DE 28 DE JULHO DE 2022.

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 os termos do processo nº 2022/926408
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de SaNdra cilENE SoUZa dE 
oliVEira alVES, cargo Médico, Matricula Nº 5487412/3, concedida de 
01/08/2022 a 30/08/2022, conforme Portaria Nº. 643/2022- caPE/GP/
fScMP, publicada no doE Nº. 35.030 de 01/07/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa 28 de Julho de 2022.
TiaGo dE liMa riBEiro
Presidente em exercício da fScMP

Protocolo: 835337

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 726/2022 – caPe/GaB/FscMP, 
de 26 de JULHo de 2022.

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 os termos do processo nº 2022/838266
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de criSTiaNa aMElia carValHo dE oliVEira, 
Técnico de radiologia, Matricula Nº 57192959/1, concedida de 16/08/2022 a 
04/09/2022, conforme PorTaria Nº 643/2022-GaPE/GP/fScMP, publicada 
no doE Nº 35.030, para o período de 01/08/2022 a 20/08/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa 26 de Julho de 2022.
TiaGo dE liMa riBEiro
Presidente em exercício da fScMP

Protocolo: 835325

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 863/2022 - GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 
de 02 de aGosto de 2022.

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 2022/955175;
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rESolVE:
i - conceder 08 (oito) dias de licença falecimento a servidora Maria das 
Graças dos Santos ferreira, matrícula nº 5795060/2, ocupante do cargo de 
Enfermeira, lotada na Gerência de Triagem de doadores, por falecimento 
da sua genitora, no período de 18 a 25 de julho de 2022, nos termos do 
art. 72, inciso iii, da lei Estadual nº 5.510/94.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
HEMoPa - Pará, 02 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 835059

.

.

adMissÃo de serVidor
.

PORTARIA Nº 858/2022 - GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 
de 01 de aGosto de 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Processo nº 2022/955057 que versa sobre o requerimento 
de distrato do servidor Marcus dimitri Pontes de oliveira;
rESolVE:
– distratar, a pedido, o (a) servidor (a) Marcus dimitri Pontes de oliveira, 
matrícula nº 5941431/3 do cargo de Médico, lotado (a) na Gerência de 
Hemovigilância e Supervisão desta fundação centro de Hemoterapia e He-
matologia do Pará - HEMoPa, a contar de 01 de agosto de 2022.
– dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 01 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 835101

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

PORTARIA Nº 862/2022 - GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 
de 02 de aGosto de 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando a lei complementar nº 077 de 28/12/2011, artigo 2º;
considerando o término do prazo do contrato da servidora Telma Suanne 
rocha dos Santos ribeiro;
rESolVE:
– distratar, o (a) servidor (a) Telma Suanne rocha dos Santos ribeiro, 
matrícula nº 5908079/3 do cargo de assistente Social, lotado (a) na co-
ordenação do Hemocentro regional de Santarém desta fundação centro 
de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, a contar de 13 de julho 
de 2022.
– dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 02 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 835098

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2022
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 352/2022-aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 28/03/2022, torna público a HoMoloGaÇÃo da adjudicação referente 
ao Processo administrativo 2021/525546 - Pregão Eletrônico nº 029/2022 
- coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para o forNEciMENTo 
dE MoBiliário coNfEccioNado EM MadEira Mdf Para aTENdEr oS 
SETorES da árEa TÉcNica do HEMocENTro rEGioNal dE MaraBá.
GrUPo ÚNico (iTENS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) – Empresa: 
W. r dE oliVEira SEr iNdUSTria E coMErcio – cNPJ: 16.550.802/0001-
05, com proposta no valor de r$ 89.999,72 (oitenta e nove mil novecentos 
e noventa e nove reais e setenta e dois centavos)
os autos do Processo administrativo Nº 2021/525546 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 02 de agosto de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 834983

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Nota de eMPeNHo de desPesa Nº 2022Ne02045 - Pro-
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/476280- DISPENSA DE LICITAÇÃO.
das Partes:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: a l PaES BoUlHoSa, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ nº: 02.965.642/0001-50, com sede na Praça carneiro 
da rocha 919, loja 03, cidade Velha, Belém-Pará. cEP: 66020-160, nes-
te ato representada por seu representante legal ana lucia Paes Boulho-
sa, portador da cédula de identidade nº: 1519771 Pc/Pa, cPf/Mf sob o 
nº081.070.682-20, doravante denominada coNTraTada.

do oBJETo: o objeto do presente contrato é a coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa ESPEcialiZada Para o forNEciMENTo dE MoBiliário coNfEccio-
Nado EM MadEira Mdf Para aTENdEr o SETor dE colETa da árEa 
TÉcNica do HEMocENTro rEGioNal dE caSTaNHal, localiZado No 
MUNicÍPio caSTaNHal, coNforME dEScriTo NESTE TErMo rEfErÊNcia.
do PraZo: rEMESSa ÚNica
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782890000
fonte de recurso: 0301000000
Natureza de despesa: 44905200
do Valor: - o valor global do presente contrato é de r$ 3.840,00 (três 
mil oitocentos e quarenta reais).
do fiScal: Na forma do que dispõe o artigo 67, da lei nº 8.666/93, o ob-
jeto deste contrato será acompanhado e fiscalizado pela Servidora Rebeca 
Guerra Trindade, Gerente de infraestrutura, lotada na gerência de infraes-
trutura (GEiNE), da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa do EMPENHo: 15/07/2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
Taissa Vieira amador – dafiN
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 834958

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 419, de 27 de JULHo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governa-
mental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 de 31/01/2022.
considerando os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 2022/937814.
rESolVE:
rEMoVEr, em comum acordo, o(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), lo-
tado(a) no(a) comissão Permanente de licitação – cPl para o(a) Gabi-
nete do diretor Presidente, retroagindo seus efeitos a 04/07/2022 com 
permanência da Gratificação de Tempo Integral – GTI, por necessidade 
de serviço.

MatrÍcULa NoMe carGo

5148111/4 roSEMarY TElES BriTo aUXiliar adMiNiSTraTiVo

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

Protocolo: 834925
Portaria Nº 421, de 02 de aGosto de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
PaE: 2022/925727.
rESolVE:
CONCEDER Gratificação de Tempo Integral do servidor abaixo relacionado, 
com percentual fixado em 60% (sessenta por cento), incidente sobre o 
vencimento do cargo.

MatricULa NoMe carGo a coNtar de

5963615/1 JoSE rafaEl liMa MaToS aUXiliar adMiNiSTraTiVo 01/08/2022

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

Protocolo: 835293
Portaria N° 425 de 02 de aGosto de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo 
decreto Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 
34.848 de 31.01.2022,
r E S o l V E:
cESSar os efeitos da PorTaria N° 80 de 04/02/2021, publicada no doE 
n° 34.485/08.02.2021, com Errata no doE n° 34.706/22.09.2021, que 
designou servidores para compor a comissão de avaliação de documentos 
do Prontuário do Paciente, e
dESiGNar, os servidores abaixo relacionados para compor a coMiSSÃo 
PErMaNENTE dE rEViSÃo dE ProNTUárioS E aValiaÇÃo dE docUMEN-
ToS, da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, até 
ulterior deliberação.
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Presidente: cargo Matrícula

Maria claUdEcira MoUra MoUrÃo Enfermeiro 122378/1

Vice-presidente:   

SilVia lUcia SoUZa coSTa Sociólogo 3257975/1

Membros:   

dÉBora fraNciSca da SilVa JarES alVES chefe de Serviço 5893893/5

carla SiQUEira BarBoSa chefe de Serviço 5055261/1

SirlEY Maria caSTro da coSTa Médico 5831806/3

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

Protocolo: 835208

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Ato: Rescisão Contratual
Término de vínculo: 01/07/2022
Tipo: distrato a pedido do servidor
Servidor Temporário: THiaGo dE araUJo BriTo
Matrícula: 5964302/1
cargo/Órgão: Médico/fHcGV
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

Protocolo: 834938
Ato: Rescisão Contratual
Término de vínculo: 31/07/2022
Tipo: distrato a pedido do servidor
Servidor Temporário: rEGiNa HElaiNE rEGo PaMPloNa doS SaNToS
Matrícula: 54195203/2
cargo/Órgão: Técnico de Enfermagem/fHcGV
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

Protocolo: 834939
Ato: Rescisão Contratual
Término de vínculo: 11/07/2022
Tipo: rescisão Unilateral
Servidor Temporário: liliaN rEGiNa cHaVES TEiXEira
Matricula: 5955584/1
Órgão/cargo: Técnico de Enfermagem/fHcGV
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

Protocolo: 834945

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 176/22
Nome: aliNE do Socorro SaNToS fErrEira
Matrícula: 5959409/1
cargo/lotação: Técnico de Enfermagem/fHcGV
Período: 22/07/2022 a 25/07/2022

Protocolo: 835367
Laudo: 185/22 (PAE: 2022/952494)
Nome: arTUr da SilVa rEiS
Matrícula: 5955588/2
cargo/lotação: Técnico de Enfermagem/fHcGV
Período: 27/07/2022 a 01/08/2022

Protocolo: 835368
Laudo: 186/22
Nome: clEidiaNE da SilVa aNdradE
Matrícula: 5927262/3
cargo/lotação: fisioterapeuta/fHcGV
Período: 29/07/2022 a 05/08/2022

Protocolo: 835369

.

.

errata
.

errata
NO DOE N° 35.060 DE 28/07/2022, QUE PUBLICOU O NÚMERO DA 
PUBLICAÇÃO N° Protocolo: 833368
ONDE SE LÊ: diSPENSa dE liciTaÇÃo 68/2022
LEIA-SE: iNEXiGiBilidadE 17/2022
EMPrESa adVaNcEd STEriliZaTioN ProdUcTS diSTriBUiÇÃo dE Pro-
dUToS Para SaÚdE lTda.

Protocolo: 835356

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 92/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de produtos para 
saúde (PPS) de uso comum a todas as áreas assistenciais para atender 
a necessidade de 12 (doze) meses das unidades de internação clínica, 
unidades de terapia intensiva, ambulatório, serviço de apoio diagnóstico e 
terapêutico, centro cirúrgico e obstétrico, emergência cardiológica e psiqui-
átrica e centro de Hemodiálise Monteiro leite da fundação Pública Estadu-
al Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

cateter para Subclávia adulto – deverá possuir 
único lúmen, com mandril, manga protetora, agulha 

para introdução e protetor para agulha. Tamanho 
14Ga x 30cm

80 r$ 2.900,000
GUilBEr farMa-

cEUTica coMErcio 
lTda

2. Tubo de silicone n° 204 (6x12 mm) de grau farma-
cêutico, dureza de 60 Shore a, atóxico. 15 metros 200 r$ 26.450,00

GUilBEr farMacEU-
Tica coMErcio lTda

3. Teste rápido para diagnóstico qualitativo para detec-
ção de anticorpos para HiV1/2 – Bio - Manguinhos 75 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

4. Tubo de aparelho de coagulação ativada 400 r$ 190.944,00 KlEMMEN iMPorTa-
coES lTda

5. 

Tubo para coleta de sangue com anticoagulante 
EdTa K3 de 4ml, em plástico, com tampa vedante 
(em Sistema a Vácuo) em embalagem com 100 

unidades.

35 r$ 2.328,20 aMaZoN MEdical 
carE EirEli

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 92/fHcGV/2022:
r$ 222.622,20 (duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais 
e vinte centavos)
Belém/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 834933
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/FHCGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de Placas Eletro-
cirúrgicas adesivas descartáveis, adulto e infantil (pediátrica e neonato), 
com comodato de cabos compatíveis com os bisturis elétricos da Marca 
WEM, modelo SS 501 S, para o centro cirúrgico da fundação Pública Estadual 
Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV), conforme especificações do 
Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante deste edital, para 
fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor 
GLoBaL VeNcedor

1. 

Placa eletrocirúrgica adesivo descartável tamanho neo-
nato, compatível com bisturi elétrico da Marca: WEM SS 
501 S, para uso em cirurgias com utilização de energia 

de rádio frequência. Utilizada em geradores com sistema 
de monitoramento de qualidade de contato. constituída 
por um dorso de filme de poliéster onde é fixada uma 

lâmina de alumínio revestido por um adesivo hidrofílico, 
condutivo e dispersivo presente em toda área condutiva 

e uma película de polietileno formando uma barreira 
perfeita para fluidos. Presença de anel de segurança 
ou similar, que dispensa a corrente em direção ao 

centro da placa, diminuindo a densidade de calor na 
região central, de acordo com as normas aaMi Hf 18 e 
NBr 60.601.-2-2. indicado para o uso em cirurgias de 

pacientes NEo/iNfaNTil (que atendam neonatos). área 
condutiva e embalagem aluminizada.

200 r$ 2.400,000 aMaZoN MEdical 
carE EirEli

2. 

Placa eletrocirúrgica adesivo descartável tamanho 
pediátrico, compatível com bisturi elétrico da Marca: 
WEM SS 501 S, para (duzentas uso em cirurgias com 
utilização de energia de rádio frequência. Utilizada em 

geradores com sistema de monitoramento de qualidade 
de contato. Constituída por um dorso de filme de poliés-
ter onde é fixada uma lâmina de alumínio revestido por 
um adesivo hidrofílico, condutivo e dispersivo presente 
em toda área condutiva e uma película de polietileno 
formando uma barreira perfeita para fluidos. Presença 

de anel de segurança ou similar, que dispensa a corrente 
em direção ao centro da placa, diminuindo a densidade 
de calor na região central, de acordo com as normas 
aaMi Hf 18 e NBr 60.601.-2-2. indicado para o uso 

em cirurgias de pacientes iNfaNTil.  área condutiva e 
embalagem aluminizada.

200 r$ 2.100,00 aMaZoN MEdical 
carE EirEli

coModa-
To iTEM 
01 E 02

cabos para uso com as placas eletrocirúrgicas adesivas 
descartáveis pediátrico e neonato, e que os mesmos 

sejam compatíveis com o bisturi elétrico da Marca WEM, 
modelo SS 501 S

- - -
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3. 

Placa eletrocirúrgica adulto descartável, compatível com 
bisturi elétrico da Marca: WEM SS 501 S, para uso em 
cirurgias com utilização de energia de rádio frequência. 
Utilizada em geradores com sistema de monitoramento 
de qualidade de contato. constituída por um dorso de 

filme de poliéster onde é fixada uma lâmina de alumínio 
revestido por um adesivo hidrofílico, condutivo e disper-
sivo presente em toda área condutiva e uma película de 
polietileno formando uma barreira perfeita para fluidos. 
Presença de anel de segurança ou similar, que dispensa 
a corrente em direção ao centro da placa, diminuindo a 
densidade de calor na região central, de acordo com as 
normas aaMi Hf 18 e NBr 60.601.-2-2. indicado para o 

uso em cirurgias de pacientes adultos (que
atendam adultos obesos). área condutiva e embalagem 

aluminizada.

200 r$ 15.680,00

 M MEd coMErcial 
dE MEdicaMENToS 
E ProdUToS HoS-
PiTalarES - EirEli

coModa-
To iTEM 

03

coModaTo - cabos para uso com as placas eletroci-
rúrgicas adesivas descartáveis adulto, e unidades.  que 
os mesmos sejam compatíveis com o bisturi elétrico da 

Marca WEM modelo SS 501 S

- - -

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 83/fHcGV/2022:
r$ 20.180,00 (Vinte mil, cento e oitenta reais)
Belém/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 834956
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 64/FHcGV/2022
Processo Nº 1152598/2021 – ITEM Nº 12.
oBJETo: a presente licitação tem por objeto aquisição de Material descar-
tável para abastecimento e distribuição entre os setores desta instituição, 
pelo período de 12 (doze) meses.
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

12

coPo PláSTico dEScarTáVEl, cap p/ 50 ml, pacote c/ 
100: copo descartável confeccionado em resina termoplás-
tica branca ou translucida com capacidade de 50 ml, para 

acondicionar bebidas quentes ou frias, temperatura máxima 
de uso até 100°c, medindo aproximadamente 0,5cm de 

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

afiadas ou rebarbas. os copos devem trazer gravado em 
relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a 

marca ou identificação do fabricante, a capacidade do pote 
e o símbolo de identificação do material para reciclagem. 
acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma 
a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu 

uso. a embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência e quantidade. deverá atender as 

condições gerais da NBr 14865 e NBr 1320 da aBNT.

3.000 r$ 7.380,00 liZ Para coMErcio 
E SErViÇoS lTda

ToTal Valor dESTE iTEM/fHcGV/2022:
r$ 7.380,00 (sete mil, trezentos e oitenta reais)
Belém/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 835026
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 104/FHcGV/2022
oBJETo: aquisição de Soluções Parenterais de Pequeno e Grande Volume 
para atender a necessidade de 12 meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV)
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. água destilada amp 10ml 300.000 r$ 144.000,00
farMacE - iNdUSTria 

QUiMico-farMacEUTica 
cEarENSE lTda

2. água destilada Bls ou frc 100/125ml 8.000 r$ 34.800,00 diSTriBUidora flaMEd 
HoSPiTalar EirEli

3. água destilada Bls ou frc 500ml 15.000 r$ 111.300,00 caProMEd farMacEUTi-
ca lTda

4. Bicarbonato de Sódio 8,4% amp 10ml 21.000 r$ 21.060,00 caProMEd farMacEUTi-
ca lTda

5. Bicarbonato de Sódio 8,4%  Bls ou 
frc 250ml 800 r$ 32.000,00 caProMEd farMacEUTi-

ca lTda

6. Bicarbonato de Sódio 10% amp 10ml 5.000 dESErTo

7. cloreto de Potássio 10% amp 10ml 25.000 r$ 11.520,00 caProMEd farMacEUTi-
ca lTda

8. cloreto de Sódio 0,9% amp 10ml 220.000 r$ 107.800,00
farMacE - iNdUSTria 

QUiMico-farMacEUTica 
cEarENSE lTda

9. cloreto de Sódio 0,9%  Bls ou frc 
100/125ml 175.000 r$ 661.500,00 f cardoSo E cia lTda

10. cloreto de Sódio 0,9% Bls ou frc 250ml 45.000 r$ 77.200,00 f cardoSo E cia lTda

11. cloreto de Sódio 0,9% Bls ou frc 500ml 115.000 r$ 517.500,00 f cardoSo E cia lTda

12. cloreto de Sódio 0,9% Bls ou frc 1000ml 25.000 caNcElado No JUlGaMENTo

13. cloreto de Sódio 10% amp 10ml 15.000 r$ 17.250,00 caProMEd farMacEUTica 
lTda

14. Glicose 5% Bls ou frc 100/125ml 5.000 r$ 18.600,00 diSTriBUidora flaMEd 
HoSPiTalar EirEli

15. Glicose 5% Bls ou frc 250ml 18.000 r$ 100.980,00 caProMEd farMacEUTi-
ca lTda

16. Glicose 5% Bls ou frc 500ml 10.000 r$ 47.600,00 diSTriBUidora flaMEd 
HoSPiTalar EirEli

17. Glicose 10% Bls ou frc 250ml 2.000 r$ 12.990,00 diSTriBUidora flaMEd 
HoSPiTalar EirEli

18. Glicose 10% Bls ou frc 500ml 2.000 r$ 16.290,00 diSTriBUidora flaMEd 
HoSPiTalar EirEli

19. Glicose 25% amp 10ml 5.000 r$ 8.320,00 caProMEd farMacEUTi-
ca lTda

20. Glicose 50% amp 10ml 120.000 r$ 58.800,00
 farMacE - iNdUSTria 

QUiMico-farMacEUTica 
cEarENSE lTda

21. Gluconato de cálcio 10% amp 10ml 16.000 dESErTo

22. Manitol 20% frc 250ml 5.000 r$ 57.750,00 diSTriBUidora flaMEd 
HoSPiTalar EirEli

23. Manitol + Sorbitol, Solução composta Bls 
ou frc 1000ml 7.000 iTEM caNcElado

24. ringer lactato Sódio Bls ou frc 500ml 10.000 r$ 60.800,00 diSTriBUidora flaMEd 
HoSPiTalar EirEli

25. ringer simples Bls ou frc 500ml 14.000 r$ 95.200,00 caProMEd farMacEUTi-
ca lTda

26. Sulfato de Magnésio 10% amp 10ml 5.000 r$ 15.750,00 caProMEd farMacEUTi-
ca lTda

27. Sulfato de Magnésio 50% amp 10ml 5.000 dESErTo

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 104/fHcGV/2022:
r$ 2.229.010,00 (dois milhões, duzentos e vinte nove mil e dez reais)
Belém/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 835308

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa GaLa
Nº de Dias: 08 (Oito) dias (PAE: 2022/951943)
Nome: JaMErSoN TEliNo NoGUEira rocHa
Matrícula: 5955580/1
cargo:/lotação: fisioterapeuta/fHcGV
Período: 22/07/2022 a 29/07/2022.
N° da certidão: 066852 01 55 2022 2 00012 217 0003517 58

Protocolo: 835366
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HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 102/2022 – GaB/Hrc

licENÇa PrÊMio – coNcEdEr

NoME: TiaGo cordEiro fErrEira

carGo/fUNÇÃo: aGENTE dE PorTaria

MaTrÍcUla: 55585531-1

PErÍodo: 08/08/2022 à 06/10/2022 (60 dias)

TriÊNio: 11/05/2006 à 10/05/2009

dÊ-SE ciÊNcia. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.

MarcElo VEiGa coSTa

dirETor do Hrc
Protocolo: 834830

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 339 de 02 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidoraS dESTE Hrca Para ParTiciParEM 
do EVENTo coNVErSaNdo coM o coNTrolE iNTErNo No TriBUNal dE 
coNTaS do ESTado do Pará a SEr rEaliZado Na cidadE dE MaraBá – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa
dESTiNo: MaraBá/Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Nº 3.5 diária
PErÍodo: dE 03 À 06/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 834897
Portaria Nº 340 de 02 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor dESTE Hrca Para ParTiciPar do 
EVENTo dE iNSTaUraÇÃo do coMiTÊ ESTadUal dE ElaBoraÇÃo do 
PlaNEJaMENTo ESTraTÉGico do ESTado do Pará – Pará 2050, a SEr 
rEaliZada No THEaTro da PaZ Na cidadE dE BElÉM – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa
dESTiNo: BElÉM/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Nº 2.5 diária
PErÍodo: dE 04 À 06/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 341 de 02 de aGosto de 2022
oBJETiVo: ParTiciPar do EVENTo dE iNSTaUraÇÃo do coMiTÊ ESTa-
dUal dE ElaBoraÇÃo do PlaNEJaMENTo ESTraTÉGico do ESTado do 
Pará – Pará 2050, a SEr rEaliZado No THEaTro da PaZ Na cidadE 
dE BElÉM – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa
dESTiNo: BElÉM/Pa
SErVidor (ES):
JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira – MaT. 5962022-1, dirETor
Nº 2.5 diária
PErÍodo: dE 04 À 06/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 834984

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 13/2022/Hrs
Processo Pae Nº 2022/624509
a diretora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNoPoliS/SESPa, no uso de 
suas atribuições legais e com fundamento no inciso Vi, do art.43, da lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores,
rESolVE:
HoMoloGar o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
Nº 13/2022/HrS, do tipo Menor Preço por iTEM, destinado à aquisição 
de MaTErial dE coNSUMo: dEScarTaVEiS EM GEral, para suprir, pelo 
período de 12 (doze) meses as necessidades do SNd/HrS.
EMPrESaS VENcEdoraS:
1 – NoVaMEd ProdUToS Para SaÚdE EirEli – cNPJ: 33.617.642/0001-93
iTENS: 1, 2, 3, 9 e 20.
Valor ToTal doS iTENS: r$ 23.247,60 (vinte e três mil duzentos e qua-
renta e sete reais e sessenta centavos);
2–BoM BoNS E dEScarTaVEiS EirEli – cNPJ: 01.580.769/0001-99.
iTENS: 4, 10, 11, 13 e 14.
Valor ToTal doS iTENS: r$ 24.418,00 (vinte e quatro mil quatrocentos 
e dezoito reais);
3 – NEo BrS coMErcio dE ElETrodoMESTicoS lTda – cNPJ: 
07.041.480/0001-88
iTENS: 5, 6, 8, 15 e 19.
Valor ToTal doS iTENS: r$ 43.989,98. (quarenta e três mil novecentos 
e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos);
4 – fErNaNda foGaÇa faNToUra MordiNi – cNPJ: 29.704.594/0001-01
iTEM: 12.
Valor ToTal do iTEM: r$ 2.744,00. (dois mil setecentos e quarenta e quatro reais);
5 – a a ViEira EirEli – cNPJ: 29.776.421/0001-90.
iTENS: 7, 16, 18.
Valor ToTal doS iTENS: r$ 3.909,32. (três mil novecentos e nove reais 
e trinta e dois centavos);
6 – PaBlo lUiS MarTiNS - ME – cNPJ: 09.138.326/0001-54.
iTEM: 17.
Valor ToTal do iTEM: r$ 1.748,76 (um mil setecentos e quarenta e oito 
reais e setenta e seis centavos).
Valor ToTal PrEGÃo ElETrÔNico Nº 13/2022/HrS: r$ 100.057,66 
(cem mil cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos).
Salinópolis/Pa, 1º de agosto de 2022.
luana Kelly Noronha loiola
diretora do HrS/SESPa

Protocolo: 834827

secretaria de estado
de traNsPortes

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 160/2022-GP de 02 de aGosto de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 09 de janeiro de 2019 no Diário Ofi-
cial do Estado n° 33.776;
r E S o l V E:
SUSPENdEr por necessidade de serviço, a contar de 02/08/2022, o 
período de férias da servidora Maria forTUNaTa rESQUE TEiXEira, 
matrícula nº 5193168, ocupante do cargo de Gerente, concedidas através 
da PorTaria N° 116/2022-GP, de 06/06/2022, publicada no doE n° 
34.998 de 07/06/2022, referente ao exercício 2021/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 02 de agosto de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 834910
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Portaria Nº 157/2022-GP, de 01 de aGosto de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
Nomear o Sr. WElliNGToN BoTElHo loPES como adMiNiSTrador fi-
NaNcEiro dE PorTo i, lotado na diretoria administrativa e financeira da 
companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – cPH, a contar de 01 
de agosto de 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 01 de agosto de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 835362
Portaria Nº 159/2022-GP, de 02 de aGosto de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial 
do Estado n° 33.598;
r E S o l V E:
coNcEdEr férias regulamentares ao servidor da companhia de Portos e
Hidrovias do Estado do Pará – cPH referente ao período aquisitivo, confor-
me mapa abaixo:

MatrÍcULa NoMe GoZo aQUisitiVo

5952191 Tulio Trindade acatauassu de oliva 01/09/2022 a 30/09/2022 2019/2020

57221098 ithalo david do Nascimento Palheta 01/09/2022 a 30/09/2022 2020/2021

5911972 Hertyz Hermandez alves dos Santos 08/08/2022 a 06/09/2022 2020/2021

5945622 alelizia dos Santos Miranda 19/09/2022 a 30/09/2022 2021/2022

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 02 de agosto de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 835323
Portaria Nº. 149/2022-GP, de 15 de JULHo de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH; coNSidEraNdo os princípios admi-
nistrativos dispostos no art.37 da constituição federal 1988;
coNSidEraNdo os termos da lei federal 13.303/2016;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de critérios para fiscalização 
mais efetiva, no que se refere a gestão dos contratos celebrados por esta 
companhia;
coNSidEraNdo que a adoção desses critérios é fundamental para obedi-
ência do princípio da eficiência administrativa;
r E S o l V E:
designar os servidores abaixo indicados para, com observância na legisla-
ção vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará-cPH e a empresa – TS EQUiPa-
MENToS E SiSTEMaS ElETrÔNicoS lTda.
coNTraTo: 018/2022-cPH
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
para fornecimento/prestação de serviços de aquisição de registrador ele-
trônico de ponto, tipo biométrico, com licença de software, para atender à 
companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, conforme especifica-
ções constantes do Termo de Referência, Especificações Técnicas e Propos-
ta de Preços apresentado pela coNTraTada, que são partes integrantes 
deste contrato.
fiScal TiTUlar: Max Monteiro Martins, matrícula: 57192197;
fiScal SUBSTiTUTo: osias furtado Barros Junior, matrícula: 5903600.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – cPH
15 de julho de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 835166

coNtrato
.

CONTRATO 018/2022-CPH
Valor do contrato: r$ 3.780,00
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
para fornecimento/prestação de serviços de aquisição de registrador ele-
trônico de ponto, tipo biométrico, com licença de software, para atender à 
Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, conforme especifica-

ções constantes do Termo de Referência, Especificações Técnicas e Propos-
ta de Preços apresentado pela coNTraTada, que são partes integrantes 
deste contrato.
data de assinatura: 28/07/2022.
Vigência: 29/07/2022 a 28/07/2023.
funcional Programática: 26.122.1297.8338 e 26.126.1508.8238
fonte/Natureza: 0101 e 0261/449052 e 339140
cNPJ: 14.760.519/0001-82 - TS EQUiPaMENToS E SiSTEMaS ElETrÔNi-
coS lTda.
Endereço: Travessa Travessa dom romualdo de Seixas, nº 353 (altos), 
cEP: 66.050-110, bairro Umarizal cidade Belém, Estado do Pará, com te-
lefone de contato (91) 3299-0800 e e-mail: ts@totalseg.com.br
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 835177

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 nº014/2022-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 reforma e adequação do Trapiche da Vila de Jenipapo no Município 
de Santa cruz do arari, o qual visa atender a companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará, derivado do processo nº 2022/638652, decide 
adJUdicar o seguinte resultado: a empresa ocEaNorTE coNSTrUÇÕES 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf-27.135.996/0001-07, com sede na rua 
Municipalidade, Edifício 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$124.457,75 (cento e vinte 
e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), 
por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a contratação. Para 
todos os efeitos legais.
Belém/Pa, 02 de agosto de 2022.
cleide cilene abud ferreira
Pregoeira da cPH
PorTaria Nº 155/2021 – GP 09/11/2021
Matrícula nº2052598

Protocolo: 834942

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

FÉrias
.

Portaria Nº 647/2022 – arcoN-Pa, de 02 de aGosto 2022. 
o diretor-Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
nº 6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 
74 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo Processo 
Eletrônico nº 2022/968096; rESolVE: i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de 
férias regulamentares ao servidor abaixo:

MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

5952255/1 Pedro ferreira dos Santos 10/12/2020 a 09/12/2021  05/09/2022 a 04/10/2022

ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo/diretor 
Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 834993

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo
Pelo presente ato a arcoN-Pa, representada pelo seu diretor Geral, resol-
ve notificar o operador EMPRESA DE NAVEGACAO ERLON ROCHA TRANS-
PorTES lTda - ME para que se manifeste no prazo de 15 dias a contar da 
data da publicação desta, sobre a comunicação de ouvidoria - Transporte 
Nº 156/2022, em virtude da existência de pendências junto a arcoN-Pa, 
para que a tramitação do Processo Nº To2022/0099-GTo cumpra o seu 
curso, sem que seja prejudicado o direito ao contraditório e ampla defesa. . 
Belém (Pa), 29 de julho de 2022. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor 
Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 834932
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria
.

Portaria Nº 246 de 02 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022.
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/661877
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, o servidor JoSE riBaMar doS SaNToS NoGUEira, 
ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, matrícula n° 13030/1, como 
fiscal do convênio nº. 72/2022 – SEdaP, celebrado com o MUNiciPio dE 
NoVa ESPEraNÇa do Piriá, cNPJ/Mf sob o nº 84.263.862/0001-05.
art. 2º - São atribuições do fiScal do coNVÊNio: i – acompanhar e 
fiscalizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 835329

.

.

errata
.

PORTARIA DE DIÁRIAS 688/2022 BENEficiário (a: Jesus Nazareno 
Pinto de almeida ONDE SE LÊ: PErÍodo: 03 a 05/08/2022 Nº dE diá-
riaS: 2 ½ (duas e meia)  LEIA SE: PErÍodo: 02 a 06/08/2022 Nº dE 
diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)  ordENador: Marcio Marcelo de Souza 
Trindade- diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 834855

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 692/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: renildo Viana castro carGo: Gerente  MaTrÍcUla: 
55586644 oriGEM: Belém/Pa  dESTiNo:  castanhal/Pa. oBJETiVo: reu-
nião com o prefeito pra tratar de assuntos da agricultura familiar PErÍo-
do: 04/08/2022. Nº dE diáriaS:  ½ (meia). ordENador: Márcio Marce-
lo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 834969
Portaria de diÁrias Nº 652/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Patrick Heleno dos Santos Passos carGo: Técnico em 
Gestão de Pesca e aquicultura - Sociólogo MaTrÍcUla: 57175440-2 ori-
GEM: Belém/Pa. dESTiNo: Viseu, augusto corrêa, Bragança, Tracuateua, 
Santarém Novo, São caetano de odivelas, São João da Ponta, Soure. 
curuçá Magalhães Barata. Maracanã, Marapanim/Pa. oBJETiVo: fazer vi-
sita Técnica junto com a Equipe do instituto de desenvolvimento Susten-
tável Mamirauá ( idSM),para apresentar o Projeto : “fortalecendo proces-
sos de manejo participativo de recursos naturais para o desenvolvimento 
econômico sustentável, a conservação da biodiversidade e a manutenção 
de estoques de carbono em áreas alagáveis da amazônia” PErÍodo: 10 
a 22/08/2022. Nº dE diáriaS: 12½ (doze e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 677/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: arlindo lima Paiva. carGo: Motorista. MaTrÍcUla: 
12130. oriGEM: Belém/Pa dESTiNo: Viseu, augusto corrêa, Bragança, 
Tracuateua, Santarém Novo, São caetano de odivelas, São João da Ponta, 
Soure. curuçá Magalhães Barata. Maracanã, Marapanim/Pa. oBJETiVo: 
conduzir servidor que irá, fazer visita Técnica junto com a Equipe do ins-
tituto de desenvolvimento Sustentável Mamirauá ( (dSM).PErÍodo: 10 a 
22/08/2022. Nº dE diáriaS: 12½ (doze e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 835338

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 1345 de 02 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que o iTErPa, através da PorTaria Nº 0130, de 
06 de março de 2013, publicada no Diário Oficial do Estado Edição nº 
32.423, de 24 de junho de 2013, arrecadou a área de Terras denominada 
faZENda NoVo MUNdo, localizada no Município de almeirim, com área de 
1.385,6572 ha, a qual foi Matriculada no cartório de registro de imóveis 
da comarca de almeirim sob o nº 301, livro: 2-B, folhas: 078;
coNSidEraNdo a necessidade de ajustes técnicos feitos no perímetro da 
referida Gleba, a fim de adequar o georrefenciamento de área;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/943493.
rESolVE:
i – rETificar o perímetro de área da fazenda Novo Mundo, localizada 
no Município de almeirim, de uma área de 1.385,6572 ha, para uma área 
líquida de 1.462,2414 ha (Um mil, quatrocentos e sessenta e dois hecta-
res, vinte e quatro ares e quatorze centiares) com limites, confrontações 
e demais especificações técnicas constantes no Memorial Descritivo ela-
borado pelo iTErPa, nos seguintes termos: inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice E25-M-22651, de coordenadas N 9.875.306,59m e E 
245.448,51m; deste, segue confrontando com o limite do imovel de Jari 
celulose Embalagens e Papel S.a, com os seguintes azimutes e distâncias:  
164°06’21” e 2.632,41 m até o vértice E25-M-22653, de coordenadas N 
9.872.774,81m e E 246.169,42m; deste, segue confrontando com o limite 
da fazenda Harmonia (Valdemir Silva), com os seguintes azimutes e dis-
tâncias:  255°28’17” e 5.560,59 m até o vértice E25-M-22668, de coorde-
nadas N 9.871.379,86m e E 240.786,65m; deste, segue confrontando com 
o limite do imóvel de lígia dalmaso, com os seguintes azimutes e distân-
cias:  340°42’45” e 1.179,67 m até o vértice doN-M-0682, de coordena-
das N 9.872.493,32m e E 240.397,00m; deste, segue confrontando com o 
limite da fazenda Barro ii (Evandro dalmaso), com os seguintes azimutes 
e distâncias:  343°19’16” e 1.397,41 m até o vértice E25-M-22614, de co-
ordenadas N 9.873.831,93m e E 239.995,93m; deste, segue confrontando 
com o limite da fazenda Esperança (Jéssica andrade dalmaso), com os 
seguintes azimutes e distâncias:  74°51’59” e 5.648,47 m até o vértice 
E25-M-22651, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodé-
sico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo como datum o SirGaS2000.
Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM.
ii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
da Retificação na Matricula nº 301, Livro: 2-B, Folhas: 078, junto ao Car-
tório de registro de imóveis da comarca de almeirim.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 834976
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria
2022/156828 lUdMilla SilVa NoGUEira faZENda rEcaNTo 148,3163 ha MaraBá 1344/2022

Belém (Pa), 02/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 834989
Portaria Nº 1343 de 02 de aGosto de 2022

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
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coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de Tracuateua, abrangendo uma área de 
5.356,7385 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/852787.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 5.356,7385 ha (cinco mil, 
trezentos e cinquenta e seis hectares, setenta e três ares e oitenta e cinco 
centiares), denominada GlEBa Vila Socorro, localizada no Município 
Tracuateua, com limites, confrontações e demais especificações técnicas 
constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes 
termos: Partindo do marco M-001, de coordenada N = 9.865.198,33m e E 
= 269.263,87m; deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita 
(Sentido oeste-leste) da rodovia Estadual Pa-378, com a seguinte distân-
cia  0,04 m e azimute plano 194°02’10” até o marco M-002, de coordenada 
N = 9.865.198,29m e E = 269.263,86m; 0,12 m e azimute plano 
189°27’44” até o marco M-003, de coordenada N = 9.865.198,17m e E = 
269.263,84m;1,09 m e azimute plano 188°56’43” até o marco M-004, de 
coordenada N = 9.865.197,09m e E = 269.263,67m;1,23 m e azimute 
plano 188°23’35” até o marco M-005, de coordenada N = 9.865.195,87m 
e E = 269.263,49m;0,99 m e azimute plano 189°16’21” até o marco 
M-006, de coordenada N = 9.865.194,89m e E = 269.263,33m;3,28 m e 
azimute plano 188°46’22” até o marco M-007, de coordenada N = 
9.865.191,65m e E = 269.262,83m;5,85 m e azimute plano 188°45’13” 
até o marco M-008, de coordenada N = 9.865.185,87m e E = 
269.261,94m;0,96 m e azimute plano 188°58’21” até o marco M-009, de 
coordenada N = 9.865.184,92m e E = 269.261,79m;5,65 m e azimute 
plano 188°51’43” até o marco M-010, de coordenada N = 9.865.179,34m 
e E = 269.260,92m;41,38 m e azimute plano 188°47’59” até o marco 
M-011, de coordenada N = 9.865.138,45m e E = 269.254,59m;44,11 m e 
azimute plano 188°25’20” até o marco M-012, de coordenada N = 
9.865.094,82m e E = 269.248,13m;49,61 m e azimute plano 188°24’10” 
até o marco M-013, de coordenada N = 9.865.045,74m e E = 
269.240,88m;55,02 m e azimute plano 187°24’52” até o marco M-014, de 
coordenada N = 9.864.991,18m e E = 269.233,78m;39,51 m e azimute 
plano 187°24’59” até o marco M-015, de coordenada N = 9.864.952,00m 
e E = 269.228,68m;36,12 m e azimute plano 187°25’41” até o marco 
M-016, de coordenada N = 9.864.916,18m e E = 269.224,01m;121,92 m 
e azimute plano 186°56’21” até o marco M-017, de coordenada N = 
9.864.795,15m e E = 269.209,28m;10,11 m e azimute plano 188°11’10” 
até o marco M-018, de coordenada N = 9.864.785,14m e E = 
269.207,84m;83,46 m e azimute plano 188°12’14” até o marco M-019, de 
coordenada N = 9.864.702,53m e E = 269.195,93m;46,73 m e azimute 
plano 188°11’39” até o marco M-020, de coordenada N = 9.864.656,28m 
e E = 269.189,27m;28,62 m e azimute plano 189°18’39” até o marco 
M-021, de coordenada N = 9.864.628,04m e E = 269.184,64m;30,01 m e 
azimute plano 189°17’57” até o marco M-022, de coordenada N = 
9.864.598,42m e E = 269.179,79m;0,19 m e azimute plano 188°58’21” 
até o marco M-023, de coordenada N = 9.864.598,23m e E = 
269.179,76m;59,43 m e azimute plano 187°07’26” até o marco M-024, de 
coordenada N = 9.864.539,26m e E = 269.172,39m;42,98 m e azimute 
plano 186°46’28” até o marco M-025, de coordenada N = 9.864.496,58m 
e E = 269.167,32m;19,60 m e azimute plano 186°46’11” até o marco 
M-026, de coordenada N = 9.864.477,12m e E = 269.165,01m;0,39 m e 
azimute plano 184°23’55” até o marco M-027, de coordenada N = 
9.864.476,73m e E = 269.164,98m;52,67 m e azimute plano 182°15’08” 
até o marco M-028, de coordenada N = 9.864.424,10m e E = 
269.162,91m;0,12 m e azimute plano 184°45’49” até o marco M-029, de 
coordenada N = 9.864.423,98m e E = 269.162,90m;0,08 m e azimute 
plano 180°00’00” até o marco M-030, de coordenada N = 9.864.423,90m 
e E = 269.162,90m;22,11 m e azimute plano 179°56’53” até o marco 
M-031, de coordenada N = 9.864.401,79m e E = 269.162,92m;0,87 m e 
azimute plano 175°24’00” até o marco M-032, de coordenada N = 
9.864.400,92m e E = 269.162,99m;0,19 m e azimute plano 168°06’41” 
até o marco M-033, de coordenada N = 9.864.400,73m e E = 
269.163,03m;15,07 m e azimute plano 167°46’50” até o marco M-034, de 
coordenada N = 9.864.386,00m e E = 269.166,22m;0,66 m e azimute 
plano 164°03’17” até o marco M-035, de coordenada N = 9.864.385,37m 
e E = 269.166,40m;0,64 m e azimute plano 156°13’05” até o marco 
M-036, de coordenada N = 9.864.384,78m e E = 269.166,66m;0,65 m e 
azimute plano 149°29’23” até o marco M-037, de coordenada N = 
9.864.384,22m e E = 269.166,99m;24,21 m e azimute plano 145°23’51” 
até o marco M-038, de coordenada N = 9.864.364,29m e E = 
269.180,74m;16,29 m e azimute plano 147°12’28” até o marco M-039, de 
coordenada N = 9.864.350,60m e E = 269.189,56m;28,72 m e azimute 
plano 147°13’22” até o marco M-040, de coordenada N = 9.864.326,45m 
e E = 269.205,11m;40,32 m e azimute plano 146°30’11” até o marco 
M-041, de coordenada N = 9.864.292,83m e E = 269.227,36m;75,14 m e 
azimute plano 148°33’23” até o marco M-042, de coordenada N = 
9.864.228,72m e E = 269.266,56m;0,22 m e azimute plano 146°18’36” 
até o marco M-043, de coordenada N = 9.864.228,54m e E = 

269.266,68m;7,19 m e azimute plano 146°06’40” até o marco M-044, de 
coordenada N = 9.864.222,57m e E = 269.270,69m;74,66 m e azimute 
plano 146°05’27” até o marco M-045, de coordenada N = 9.864.160,61m 
e E = 269.312,34m;13,23 m e azimute plano 146°05’37” até o marco 
M-046, de coordenada N = 9.864.149,63m e E = 269.319,72m;72,28 m e 
azimute plano 146°05’40” até o marco M-047, de coordenada N = 
9.864.089,64m e E = 269.360,04m;71,43 m e azimute plano 145°37’21” 
até o marco M-048, de coordenada N = 9.864.030,69m e E = 
269.400,37m;14,84 m e azimute plano 145°11’07” até o marco M-049, de 
coordenada N = 9.864.018,51m e E = 269.408,84m;59,53 m e azimute 
plano 145°11’39” até o marco M-050, de coordenada N = 9.863.969,63m 
e E = 269.442,82m;24,51 m e azimute plano 144°33’56” até o marco 
M-051, de coordenada N = 9.863.949,66m e E = 269.457,03m;19,43 m e 
azimute plano 144°33’05” até o marco M-052, de coordenada N = 
9.863.933,83m e E = 269.468,30m;0,39 m e azimute plano 142°15’12” 
até o marco M-053, de coordenada N = 9.863.933,52m e E = 
269.468,54m;0,18 m e azimute plano 139°23’55” até o marco M-054, de 
coordenada N = 9.863.933,38m e E = 269.468,66m;26,52 m e azimute 
plano 137°57’01” até o marco M-055, de coordenada N = 9.863.913,69m 
e E = 269.486,42m;66,05 m e azimute plano 147°06’23” até o marco 
M-056, de coordenada N = 9.863.858,23m e E = 269.522,29m;49,57 m e 
azimute plano 146°05’42” até o marco M-057, de coordenada N = 
9.863.817,09m e E = 269.549,94m;41,67 m e azimute plano 146°05’06” 
até o marco M-058, de coordenada N = 9.863.782,51m e E = 
269.573,19m;20,15 m e azimute plano 148°03’39” até o marco M-059, de 
coordenada N = 9.863.765,41m e E = 269.583,85m;74,00 m e azimute 
plano 148°03’37” até o marco M-060, de coordenada N = 9.863.702,61m 
e E = 269.623,00m;0,32 m e azimute plano 145°18’17” até o marco 
M-061, de coordenada N = 9.863.702,35m e E = 269.623,18m;78,02 m e 
azimute plano 144°29’57” até o marco M-062, de coordenada N = 
9.863.638,83m e E = 269.668,49m;58,89 m e azimute plano 144°29’47” 
até o marco M-063, de coordenada N = 9.863.590,89m e E = 
269.702,69m;48,70 m e azimute plano 146°06’04” até o marco M-064, de 
coordenada N = 9.863.550,47m e E = 269.729,85m;12,05 m e azimute 
plano 146°05’56” até o marco M-065, de coordenada N = 9.863.540,47m 
e E = 269.736,57m;73,97 m e azimute plano 146°59’58” até o marco 
M-066, de coordenada N = 9.863.478,43m e E = 269.776,86m;0,52 m e 
azimute plano 144°27’44” até o marco M-067, de coordenada N = 
9.863.478,01m e E = 269.777,16m;67,39 m e azimute plano 141°06’28” 
até o marco M-068, de coordenada N = 9.863.425,56m e E = 
269.819,47m;3,27 m e azimute plano 145°34’54” até o marco M-069, de 
coordenada N = 9.863.422,86m e E = 269.821,32m;48,79 m e azimute 
plano 145°27’12” até o marco M-070, de coordenada N = 9.863.382,67m 
e E = 269.848,99m;7,43 m e azimute plano 148°05’04” até o marco 
M-071, de coordenada N = 9.863.376,36m e E = 269.852,92m;50,69 m e 
azimute plano 148°06’35” até o marco M-072, de coordenada N = 
9.863.333,32m e E = 269.879,70m;0,13 m e azimute plano 147°31’44” 
até o marco M-073, de coordenada N = 9.863.333,21m e E = 
269.879,77m;32,56 m e azimute plano 146°36’45” até o marco M-074, de 
coordenada N = 9.863.306,02m e E = 269.897,69m;28,56 m e azimute 
plano 151°21’44” até o marco M-075, de coordenada N = 9.863.280,95m 
e E = 269.911,38m;0,12 m e azimute plano 149°02’10” até o marco 
M-076, de coordenada N = 9.863.280,85m e E = 269.911,44m;0,23 m e 
azimute plano 149°02’10” até o marco M-077, de coordenada N = 
9.863.280,65m e E = 269.911,56m;19,26 m e azimute plano 147°19’00” 
até o marco M-078, de coordenada N = 9.863.264,44m e E = 
269.921,96m;8,24 m e azimute plano 147°19’54” até o marco M-079, de 
coordenada N = 9.863.257,50m e E = 269.926,41m;0,64 m e azimute 
plano 143°18’37” até o marco M-080, de coordenada N = 9.863.256,99m 
e E = 269.926,79m;0,46 m e azimute plano 137°38’33” até o marco 
M-081, de coordenada N = 9.863.256,65m e E = 269.927,10m;17,93 m e 
azimute plano 134°45’05” até o marco M-082, de coordenada N = 
9.863.244,03m e E = 269.939,83m;0,41 m e azimute plano 133°01’30” 
até o marco M-083, de coordenada N = 9.863.243,75m e E = 
269.940,13m;0,26 m e azimute plano 128°39’35” até o marco M-084, de 
coordenada N = 9.863.243,59m e E = 269.940,33m;27,85 m e azimute 
plano 127°04’32” até o marco M-085, de coordenada N = 9.863.226,80m 
e E = 269.962,55m;20,25 m e azimute plano 128°26’36” até o marco 
M-086, de coordenada N = 9.863.214,21m e E = 269.978,41m;0,37 m e 
azimute plano 126°15’14” até o marco M-087, de coordenada N = 
9.863.213,99m e E = 269.978,71m;24,34 m e azimute plano 124°10’00” 
até o marco M-088, de coordenada N = 9.863.200,32m e E = 
269.998,85m;0,15 m e azimute plano 121°36’27” até o marco M-089, de 
coordenada N = 9.863.200,24m e E = 269.998,98m;13,01 m e azimute 
plano 122°24’25” até o marco M-090, de coordenada N = 9.863.193,27m 
e E = 270.009,96m;18,24 m e azimute plano 122°25’06” até o marco 
M-091, de coordenada N = 9.863.183,49m e E = 270.025,36m;37,71 m e 
azimute plano 125°40’32” até o marco M-092, de coordenada N = 
9.863.161,50m e E = 270.055,99m;37,89 m e azimute plano 125°41’58” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.863.139,39m e E = 
270.086,76m;56,88 m e azimute plano 124°56’30” até o marco M-094, de 
coordenada N = 9.863.106,81m e E = 270.133,39m;69,51 m e azimute 
plano 126°07’41” até o marco M-095, de coordenada N = 9.863.065,83m 
e E = 270.189,53m;0,11 m e azimute plano 127°52’30” até o marco 
M-096, de coordenada N = 9.863.065,76m e E = 270.189,62m;21,57 m e 
azimute plano 124°49’28” até o marco M-097, de coordenada N = 
9.863.053,44m e E = 270.207,33m;60,19 m e azimute plano 124°50’10” 
até o marco M-098, de coordenada N = 9.863.019,06m e E = 
270.256,73m;4,77 m e azimute plano 124°45’21” até o marco M-099, de 
coordenada N = 9.863.016,34m e E = 270.260,65m;0,24 m e azimute 
plano 123°01’26” até o marco M-100, de coordenada N = 9.863.016,21m 
e E = 270.260,85m;51,12 m e azimute plano 122°10’22” até o marco 
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M-101, de coordenada N = 9.862.988,99m e E = 270.304,12m;57,07 m e 
azimute plano 127°16’53” até o marco M-102, de coordenada N = 
9.862.954,42m e E = 270.349,53m;0,27 m e azimute plano 124°17’13” 
até o marco M-103, de coordenada N = 9.862.954,27m e E = 
270.349,75m;75,41 m e azimute plano 124°11’30” até o marco M-104, de 
coordenada N = 9.862.911,89m e E = 270.412,13m;18,15 m e azimute 
plano 124°11’53” até o marco M-105, de coordenada N = 9.862.901,69m 
e E = 270.427,14m;63,94 m e azimute plano 124°00’12” até o marco 
M-106, de coordenada N = 9.862.865,93m e E = 270.480,15m;0,11 m e 
azimute plano 123°41’24” até o marco M-107, de coordenada N = 
9.862.865,87m e E = 270.480,24m;34,74 m e azimute plano 122°44’35” 
até o marco M-108, de coordenada N = 9.862.847,08m e E = 
270.509,46m;11,81 m e azimute plano 122°45’41” até o marco M-109, de 
coordenada N = 9.862.840,69m e E = 270.519,39m;38,63 m e azimute 
plano 124°47’03” até o marco M-110, de coordenada N = 9.862.818,65m 
e E = 270.551,12m;0,17 m e azimute plano 120°57’50” até o marco 
M-111, de coordenada N = 9.862.818,56m e E = 270.551,27m;25,09 m e 
azimute plano 122°48’58” até o marco M-112, de coordenada N = 
9.862.804,96m e E = 270.572,36m;37,73 m e azimute plano 125°41’29” 
até o marco M-113, de coordenada N = 9.862.782,95m e E = 
270.603,00m;0,19 m e azimute plano 124°30’31” até o marco M-114, de 
coordenada N = 9.862.782,84m e E = 270.603,16m;60,91 m e azimute 
plano 123°28’34” até o marco M-115, de coordenada N = 9.862.749,24m 
e E = 270.653,97m;35,96 m e azimute plano 125°33’36” até o marco 
M-116, de coordenada N = 9.862.728,33m e E = 270.683,22m;20,00 m e 
azimute plano 125°33’28” até o marco M-117, de coordenada N = 
9.862.716,70m e E = 270.699,49m;59,82 m e azimute plano 125°26’27” 
até o marco M-118, de coordenada N = 9.862.682,01m e E = 
270.748,23m;24,66 m e azimute plano 126°09’32” até o marco M-119, de 
coordenada N = 9.862.667,46m e E = 270.768,14m;50,16 m e azimute 
plano 126°09’42” até o marco M-120, de coordenada N = 9.862.637,86m 
e E = 270.808,64m;0,17 m e azimute plano 125°32’16” até o marco 
M-121, de coordenada N = 9.862.637,76m e E = 270.808,78m;108,81 m 
e azimute plano 124°05’30” até o marco M-122, de coordenada N = 
9.862.576,77m e E = 270.898,89m;45,86 m e azimute plano 124°05’44” 
até o marco M-123, de coordenada N = 9.862.551,06m e E = 
270.936,87m;34,80 m e azimute plano 124°05’47” até o marco M-124, de 
coordenada N = 9.862.531,55m e E = 270.965,69m;34,06 m e azimute 
plano 123°43’22” até o marco M-125, de coordenada N = 9.862.512,64m 
e E = 270.994,02m;36,00 m e azimute plano 123°42’28” até o marco 
M-126, de coordenada N = 9.862.492,66m e E = 271.023,97m;51,20 m e 
azimute plano 124°46’13” até o marco M-127, de coordenada N = 
9.862.463,46m e E = 271.066,03m;27,28 m e azimute plano 133°13’03” 
até o marco M-128, de coordenada N = 9.862.444,78m e E = 
271.085,91m;0,30 m e azimute plano 132°16’25” até o marco M-129, de 
coordenada N = 9.862.444,58m e E = 271.086,13m;42,55 m e azimute 
plano 129°45’20” até o marco M-130, de coordenada N = 9.862.417,37m 
e E = 271.118,84m;40,07 m e azimute plano 134°46’03” até o marco 
M-131, de coordenada N = 9.862.389,15m e E = 271.147,29m;42,80 m e 
azimute plano 135°36’21” até o marco M-132, de coordenada N = 
9.862.358,57m e E = 271.177,23m;8,69 m e azimute plano 135°36’22” 
até o marco M-133, de coordenada N = 9.862.352,36m e E = 
271.183,31m;0,19 m e azimute plano 132°52’44” até o marco M-134, de 
coordenada N = 9.862.352,23m e E = 271.183,45m;31,95 m e azimute 
plano 133°26’25” até o marco M-135, de coordenada N = 9.862.330,26m 
e E = 271.206,65m;27,71 m e azimute plano 137°30’04” até o marco 
M-136, de coordenada N = 9.862.309,83m e E = 271.225,37m;3,50 m e 
azimute plano 137°33’00” até o marco M-137, de coordenada N = 
9.862.307,25m e E = 271.227,73m;0,19 m e azimute plano 137°07’16” 
até o marco M-138, de coordenada N = 9.862.307,11m e E = 
271.227,86m;73,96 m e azimute plano 135°20’42” até o marco M-139, de 
coordenada N = 9.862.254,50m e E = 271.279,84m;55,34 m e azimute 
plano 134°45’57” até o marco M-140, de coordenada N = 9.862.215,53m 
e E = 271.319,13m;35,15 m e azimute plano 133°32’52” até o marco 
M-141, de coordenada N = 9.862.191,31m e E = 271.344,61m;34,96 m e 
azimute plano 133°52’33” até o marco M-142, de coordenada N = 
9.862.167,08m e E = 271.369,81m;12,04 m e azimute plano 133°49’21” 
até o marco M-143, de coordenada N = 9.862.158,74m e E = 
271.378,50m;31,08 m e azimute plano 134°46’42” até o marco M-144, de 
coordenada N = 9.862.136,85m e E = 271.400,56m;15,21 m e azimute 
plano 134°45’37” até o marco M-145, de coordenada N = 9.862.126,14m 
e E = 271.411,36m;78,44 m e azimute plano 134°13’31” até o marco 
M-146, de coordenada N = 9.862.071,43m e E = 271.467,57m;72,35 m e 
azimute plano 134°10’37” até o marco M-147, de coordenada N = 
9.862.021,01m e E = 271.519,46m;37,50 m e azimute plano 136°34’01” 
até o marco M-148, de coordenada N = 9.861.993,78m e E = 
271.545,24m;10,21 m e azimute plano 136°32’53” até o marco M-149, de 
coordenada N = 9.861.986,37m e E = 271.552,26m;0,23 m e azimute 
plano 136°44’09” até o marco M-150, de coordenada N = 9.861.986,20m 
e E = 271.552,42m;47,05 m e azimute plano 133°51’17” até o marco 
M-151, de coordenada N = 9.861.953,60m e E = 271.586,35m;0,36 m e 
azimute plano 131°38’01” até o marco M-152, de coordenada N = 
9.861.953,36m e E = 271.586,62m;32,88 m e azimute plano 129°34’57” 
até o marco M-153, de coordenada N = 9.861.932,41m e E = 
271.611,96m;22,33 m e azimute plano 133°04’35” até o marco M-154, de 
coordenada N = 9.861.917,16m e E = 271.628,27m;28,19 m e azimute 
plano 133°05’18” até o marco M-155, de coordenada N = 9.861.897,90m 
e E = 271.648,86m;53,63 m e azimute plano 136°21’36” até o marco 
M-156, de coordenada N = 9.861.859,09m e E = 271.685,87m;0,14 m e 
azimute plano 135°00’00” até o marco M-157, de coordenada N = 
9.861.858,99m e E = 271.685,97m;72,53 m e azimute plano 134°46’16” 
até o marco M-158, de coordenada N = 9.861.807,91m e E = 

271.737,46m;35,01 m e azimute plano 134°46’48” até o marco M-159, de 
coordenada N = 9.861.783,25m e E = 271.762,31m;0,21 m e azimute 
plano 131°11’09” até o marco M-160, de coordenada N = 9.861.783,11m 
e E = 271.762,47m;70,22 m e azimute plano 132°20’01” até o marco 
M-161, de coordenada N = 9.861.735,82m e E = 271.814,38m;20,16 m e 
azimute plano 133°41’38” até o marco M-162, de coordenada N = 
9.861.721,89m e E = 271.828,96m;58,93 m e azimute plano 133°41’37” 
até o marco M-163, de coordenada N = 9.861.681,18m e E = 
271.871,57m;68,58 m e azimute plano 134°18’10” até o marco M-164, de 
coordenada N = 9.861.633,28m e E = 271.920,65m;23,27 m e azimute 
plano 134°18’12” até o marco M-165, de coordenada N = 9.861.617,03m 
e E = 271.937,30m;58,11 m e azimute plano 134°09’23” até o marco 
M-166, de coordenada N = 9.861.576,55m e E = 271.978,99m;11,31 m e 
azimute plano 134°08’26” até o marco M-167, de coordenada N = 
9.861.568,67m e E = 271.987,11m;91,80 m e azimute plano 135°14’18” 
até o marco M-168, de coordenada N = 9.861.503,49m e E = 
272.051,75m;0,18 m e azimute plano 132°42’34” até o marco M-169, de 
coordenada N = 9.861.503,37m e E = 272.051,88m;70,57 m e azimute 
plano 133°14’35” até o marco M-170, de coordenada N = 9.861.455,02m 
e E = 272.103,29m;41,46 m e azimute plano 133°15’02” até o marco 
M-171, de coordenada N = 9.861.426,61m e E = 272.133,49m;45,97 m e 
azimute plano 134°08’43” até o marco M-172, de coordenada N = 
9.861.394,59m e E = 272.166,48m;23,44 m e azimute plano 134°09’11” 
até o marco M-173, de coordenada N = 9.861.378,26m e E = 
272.183,30m;0,39 m e azimute plano 131°52’40” até o marco M-174, de 
coordenada N = 9.861.378,00m e E = 272.183,59m;31,56 m e azimute 
plano 129°19’44” até o marco M-175, de coordenada N = 9.861.358,00m 
e E = 272.208,00m;0,64 m e azimute plano 126°09’29” até o marco 
M-176, de coordenada N = 9.861.357,62m e E = 272.208,52m;33,57 m e 
azimute plano 121°59’08” até o marco M-177, de coordenada N = 
9.861.339,84m e E = 272.236,99m;22,30 m e azimute plano 126°05’57” 
até o marco M-178, de coordenada N = 9.861.326,70m e E = 
272.255,01m;22,13 m e azimute plano 126°06’13” até o marco M-179, de 
coordenada N = 9.861.313,66m e E = 272.272,89m;0,47 m e azimute 
plano 123°41’24” até o marco M-180, de coordenada N = 9.861.313,40m 
e E = 272.273,28m;37,04 m e azimute plano 120°45’15” até o marco 
M-181, de coordenada N = 9.861.294,46m e E = 272.305,11m;0,61 m e 
azimute plano 116°08’49” até o marco M-182, de coordenada N = 
9.861.294,19m e E = 272.305,66m;1,50 m e azimute plano 113°29’55” 
até o marco M-183, de coordenada N = 9.861.293,59m e E = 
272.307,04m;25,03 m e azimute plano 113°19’08” até o marco M-184, de 
coordenada N = 9.861.283,68m e E = 272.330,03m;0,68 m e azimute 
plano 109°46’02” até o marco M-185, de coordenada N = 9.861.283,45m 
e E = 272.330,67m;0,68 m e azimute plano 100°58’50” até o marco 
M-186, de coordenada N = 9.861.283,32m e E = 272.331,34m;0,67 m e 
azimute plano 94°16’04” até o marco M-187, de coordenada N = 
9.861.283,27m e E = 272.332,01m;23,19 m e azimute plano 89°57’02” 
até o marco M-188, de coordenada N = 9.861.283,29m e E = 
272.355,20m;20,03 m e azimute plano 92°56’53” até o marco M-189, de 
coordenada N = 9.861.282,26m e E = 272.375,20m;0,12 m e azimute 
plano 94°45’49” até o marco M-190, de coordenada N = 9.861.282,25m e 
E = 272.375,32m;37,09 m e azimute plano 91°34’33” até o marco M-191, 
de coordenada N = 9.861.281,23m e E = 272.412,40m;34,76 m e azimu-
te plano 91°40’53” até o marco M-192, de coordenada N = 9.861.280,21m 
e E = 272.447,15m;37,11 m e azimute plano 96°26’08” até o marco 
M-193, de coordenada N = 9.861.276,05m e E = 272.484,03m;0,41 m e 
azimute plano 94°11’06” até o marco M-194, de coordenada N = 
9.861.276,02m e E = 272.484,44m;33,76 m e azimute plano 91°43’54” 
até o marco M-195, de coordenada N = 9.861.275,00m e E = 
272.518,18m;43,28 m e azimute plano 95°29’21” até o marco M-196, de 
coordenada N = 9.861.270,86m e E = 272.561,26m;22,71 m e azimute 
plano 100°11’47” até o marco M-197, de coordenada N = 9.861.266,84m 
e E = 272.583,61m;18,83 m e azimute plano 117°41’41” até o marco 
M-198, de coordenada N = 9.861.258,09m e E = 272.600,28m;17,00 m e 
azimute plano 134°45’42” até o marco M-199, de coordenada N = 
9.861.246,12m e E = 272.612,35m;20,52 m e azimute plano 138°52’19” 
até o marco M-200, de coordenada N = 9.861.230,66m e E = 
272.625,85m;6,35 m e azimute plano 144°33’24” até o marco M-201, de 
coordenada N = 9.861.225,49m e E = 272.629,53m;15,24 m e azimute 
plano 144°32’12” até o marco M-202, de coordenada N = 9.861.213,08m 
e E = 272.638,37m;27,38 m e azimute plano 147°19’53” até o marco 
M-203, de coordenada N = 9.861.190,03m e E = 272.653,15m;37,44 m e 
azimute plano 147°26’35” até o marco M-204, de coordenada N = 
9.861.158,47m e E = 272.673,30m;0,17 m e azimute plano 144°27’44” 
até o marco M-205, de coordenada N = 9.861.158,33m e E = 
272.673,40m;8,11 m e azimute plano 145°26’52” até o marco M-206, de 
coordenada N = 9.861.151,65m e E = 272.678,00m;40,46 m e azimute 
plano 145°23’27” até o marco M-207, de coordenada N = 9.861.118,35m 
e E = 272.700,98m;52,38 m e azimute plano 145°27’15” até o marco 
M-208, de coordenada N = 9.861.075,21m e E = 272.730,68m;0,12 m e 
azimute plano 145°00’29” até o marco M-209, de coordenada N = 
9.861.075,11m e E = 272.730,75m;32,00 m e azimute plano 144°00’53” 
até o marco M-210, de coordenada N = 9.861.049,22m e E = 
272.749,55m;32,96 m e azimute plano 144°02’02” até o marco M-211, de 
coordenada N = 9.861.022,54m e E = 272.768,91m;28,28 m e azimute 
plano 144°55’18” até o marco M-212, de coordenada N = 9.860.999,40m 
e E = 272.785,16m;43,63 m e azimute plano 144°55’46” até o marco 
M-213, de coordenada N = 9.860.963,69m e E = 272.810,23m;72,14 m e 
azimute plano 146°05’55” até o marco M-214, de coordenada N = 
9.860.903,81m e E = 272.850,47m;13,48 m e azimute plano 147°25’05” 
até o marco M-215, de coordenada N = 9.860.892,45m e E = 
272.857,73m;75,11 m e azimute plano 147°24’59” até o marco M-216, de 
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coordenada N = 9.860.829,16m e E = 272.898,18m;0,20 m e azimute 
plano 147°05’41” até o marco M-217, de coordenada N = 9.860.828,99m 
e E = 272.898,29m;129,63 m e azimute plano 145°03’21” até o marco 
M-218, de coordenada N = 9.860.722,73m e E = 272.972,54m;14,03 m e 
azimute plano 145°13’20” até o marco M-219, de coordenada N = 
9.860.711,21m e E = 272.980,54m;43,54 m e azimute plano 145°13’33” 
até o marco M-220, de coordenada N = 9.860.675,45m e E = 
273.005,37m;56,30 m e azimute plano 146°58’54” até o marco M-221, de 
coordenada N = 9.860.628,24m e E = 273.036,05m;5,47 m e azimute 
plano 148°58’57” até o marco M-222, de coordenada N = 9.860.623,55m 
e E = 273.038,87m;52,12 m e azimute plano 149°00’22” até o marco 
M-223, de coordenada N = 9.860.578,87m e E = 273.065,71m;0,26 m e 
azimute plano 149°25’15” até o marco M-224, de coordenada N = 
9.860.578,65m e E = 273.065,84m;36,74 m e azimute plano 146°05’06” 
até o marco M-225, de coordenada N = 9.860.548,16m e E = 
273.086,34m;12,71 m e azimute plano 146°05’51” até o marco M-226, de 
coordenada N = 9.860.537,61m e E = 273.093,43m;58,54 m e azimute 
plano 145°48’18” até o marco M-227, de coordenada N = 9.860.489,19m 
e E = 273.126,33m;49,44 m e azimute plano 145°35’58” até o marco 
M-228, de coordenada N = 9.860.448,40m e E = 273.154,26m;18,10 m e 
azimute plano 145°34’52” até o marco M-229, de coordenada N = 
9.860.433,47m e E = 273.164,49m;50,30 m e azimute plano 146°45’42” 
até o marco M-230, de coordenada N = 9.860.391,40m e E = 
273.192,06m;7,57 m e azimute plano 146°08’32” até o marco M-231, de 
coordenada N = 9.860.385,11m e E = 273.196,28m;49,50 m e azimute 
plano 146°05’07” até o marco M-232, de coordenada N = 9.860.344,03m 
e E = 273.223,90m;0,33 m e azimute plano 144°51’57” até o marco 
M-233, de coordenada N = 9.860.343,76m e E = 273.224,09m;39,77 m e 
azimute plano 142°18’11” até o marco M-234, de coordenada N = 
9.860.312,29m e E = 273.248,41m;18,85 m e azimute plano 145°05’16” 
até o marco M-235, de coordenada N = 9.860.296,83m e E = 
273.259,20m;31,01 m e azimute plano 145°05’07” até o marco M-236, de 
coordenada N = 9.860.271,40m e E = 273.276,95m;41,79 m e azimute 
plano 146°06’03” até o marco M-237, de coordenada N = 9.860.236,71m 
e E = 273.300,26m;43,16 m e azimute plano 146°05’20” até o marco 
M-238, de coordenada N = 9.860.200,89m e E = 273.324,34m;10,02 m e 
azimute plano 146°06’14” até o marco M-239, de coordenada N = 
9.860.192,57m e E = 273.329,93m;63,37 m e azimute plano 147°27’49” 
até o marco M-240, de coordenada N = 9.860.139,15m e E = 
273.364,01m;58,88 m e azimute plano 147°28’14” até o marco M-241, de 
coordenada N = 9.860.089,51m e E = 273.395,67m;0,23 m e azimute 
plano 145°37’11” até o marco M-242, de coordenada N = 9.860.089,32m 
e E = 273.395,80m;71,56 m e azimute plano 144°43’43” até o marco 
M-243, de coordenada N = 9.860.030,90m e E = 273.437,12m;14,76 m e 
azimute plano 144°44’15” até o marco M-244, de coordenada N = 
9.860.018,85m e E = 273.445,64m;51,05 m e azimute plano 145°29’40” 
até o marco M-245, de coordenada N = 9.859.976,78m e E = 
273.474,56m;33,07 m e azimute plano 145°29’52” até o marco M-246, de 
coordenada N = 9.859.949,53m e E = 273.493,29m;68,07 m e azimute 
plano 148°03’48” até o marco M-247, de coordenada N = 9.859.891,76m 
e E = 273.529,30m;0,32 m e azimute plano 146°18’36” até o marco 
M-248, de coordenada N = 9.859.891,49m e E = 273.529,48m;58,15 m e 
azimute plano 144°21’50” até o marco M-249, de coordenada N = 
9.859.844,23m e E = 273.563,36m;14,10 m e azimute plano 146°36’11” 
até o marco M-250, de coordenada N = 9.859.832,46m e E = 
273.571,12m;18,29 m e azimute plano 146°37’22” até o marco M-251, de 
coordenada N = 9.859.817,19m e E = 273.581,18m;13,32 m e azimute 
plano 153°13’24” até o marco M-252, de coordenada N = 9.859.805,30m 
e E = 273.587,18m;9,96 m e azimute plano 153°15’17” até o marco 
M-253, de coordenada N = 9.859.796,41m e E = 273.591,66m;0,24 m e 
azimute plano 152°21’14” até o marco M-254, de coordenada N = 
9.859.796,20m e E = 273.591,77m;30,22 m e azimute plano 150°32’31” 
até o marco M-255, de coordenada N = 9.859.769,89m e E = 
273.606,63m;27,89 m e azimute plano 150°19’08” até o marco M-256, de 
coordenada N = 9.859.745,66m e E = 273.620,44m;0,40 m e azimute 
plano 148°17’55” até o marco M-257, de coordenada N = 9.859.745,32m 
e E = 273.620,65m;28,05 m e azimute plano 145°29’18” até o marco 
M-258, de coordenada N = 9.859.722,21m e E = 273.636,54m;32,56 m e 
azimute plano 146°36’45” até o marco M-259, de coordenada N = 
9.859.695,02m e E = 273.654,46m;42,36 m e azimute plano 150°02’43” 
até o marco M-260, de coordenada N = 9.859.658,32m e E = 
273.675,61m;39,72 m e azimute plano 149°51’54” até o marco M-261, de 
coordenada N = 9.859.623,97m e E = 273.695,55m;23,47 m e azimute 
plano 159°51’30” até o marco M-262, de coordenada N = 9.859.601,94m 
e E = 273.703,63m;0,53 m e azimute plano 159°11’36” até o marco 
M-263, de coordenada N = 9.859.601,44m e E = 273.703,82m;20,50 m e 
azimute plano 165°07’47” até o marco M-264, de coordenada N = 
9.859.581,63m e E = 273.709,08m;6,73 m e azimute plano 164°13’48” 
até o marco M-265, de coordenada N = 9.859.575,15m e E = 
273.710,91m;20,41 m e azimute plano 164°13’14” até o marco M-266, de 
coordenada N = 9.859.555,51m e E = 273.716,46m;23,36 m e azimute 
plano 169°33’57” até o marco M-267, de coordenada N = 9.859.532,54m 
e E = 273.720,69m;26,89 m e azimute plano 168°35’23” até o marco 
M-268, de coordenada N = 9.859.506,18m e E = 273.726,01m;0,34 m e 
azimute plano 166°22’23” até o marco M-269, de coordenada N = 
9.859.505,85m e E = 273.726,09m;47,96 m e azimute plano 164°36’27” 
até o marco M-270, de coordenada N = 9.859.459,61m e E = 
273.738,82m;53,88 m e azimute plano 166°21’58” até o marco M-271, de 
coordenada N = 9.859.407,25m e E = 273.751,52m;39,63 m e azimute 
plano 170°52’05” até o marco M-272, de coordenada N = 9.859.368,12m 
e E = 273.757,81m;7,09 m e azimute plano 170°49’48” até o marco 
M-273, de coordenada N = 9.859.361,12m e E = 273.758,94m;35,35 m e 

azimute plano 170°35’18” até o marco M-274, de coordenada N = 
9.859.326,25m e E = 273.764,72m;29,77 m e azimute plano 170°35’06” 
até o marco M-275, de coordenada N = 9.859.296,88m e E = 
273.769,59m;0,15 m e azimute plano 168°41’24” até o marco M-276, de 
coordenada N = 9.859.296,73m e E = 273.769,62m;53,65 m e azimute 
plano 168°34’22” até o marco M-277, de coordenada N = 9.859.244,14m 
e E = 273.780,25m;92,57 m e azimute plano 169°25’06” até o marco 
M-278, de coordenada N = 9.859.153,14m e E = 273.797,25m;5,83 m e 
azimute plano 169°25’21” até o marco M-279, de coordenada N = 
9.859.147,41m e E = 273.798,32m;60,21 m e azimute plano 170°57’36” 
até o marco M-280, de coordenada N = 9.859.087,95m e E = 
273.807,78m;34,55 m e azimute plano 170°57’27” até o marco M-281, de 
coordenada N = 9.859.053,83m e E = 273.813,21m;72,38 m e azimute 
plano 171°32’19” até o marco M-282, de coordenada N = 9.858.982,24m 
e E = 273.823,86m;72,58 m e azimute plano 170°42’28” até o marco 
M-283, de coordenada N = 9.858.910,61m e E = 273.835,58m;15,33 m e 
azimute plano 170°11’59” até o marco M-284, de coordenada N = 
9.858.895,50m e E = 273.838,19m;20,55 m e azimute plano 170°11’38” 
até o marco M-285, de coordenada N = 9.858.875,25m e E = 
273.841,69m;7,94 m e azimute plano 170°12’19” até o marco M-286, de 
coordenada N = 9.858.867,43m e E = 273.843,04m;0,26 m e azimute 
plano 169°06’52” até o marco M-287, de coordenada N = 9.858.867,17m 
e E = 273.843,09m;57,09 m e azimute plano 167°06’55” até o marco 
M-288, de coordenada N = 9.858.811,52m e E = 273.855,82m;50,02 m e 
azimute plano 170°14’25” até o marco M-289, de coordenada N = 
9.858.762,22m e E = 273.864,30m;30,60 m e azimute plano 171°03’06” 
até o marco M-290, de coordenada N = 9.858.731,99m e E = 
273.869,06m;17,31 m e azimute plano 171°03’36” até o marco M-291, de 
coordenada N = 9.858.714,89m e E = 273.871,75m;40,48 m e azimute 
plano 170°58’30” até o marco M-292, de coordenada N = 9.858.674,91m 
e E = 273.878,10m;13,87 m e azimute plano 170°59’58” até o marco 
M-293, de coordenada N = 9.858.661,21m e E = 273.880,27m;0,10 m e 
azimute plano 168°41’24” até o marco M-294, de coordenada N = 
9.858.661,11m e E = 273.880,29m;33,50 m e azimute plano 169°43’00” 
até o marco M-295, de coordenada N = 9.858.628,15m e E = 
273.886,27m;7,00 m e azimute plano 169°43’02” até o marco M-296, de 
coordenada N = 9.858.621,26m e E = 273.887,52m;81,17 m e azimute 
plano 170°10’57” até o marco M-297, de coordenada N = 9.858.541,28m 
e E = 273.901,36m;0,13 m e azimute plano 171°15’14” até o marco 
M-298, de coordenada N = 9.858.541,15m e E = 273.901,38m;91,26 m e 
azimute plano 168°34’23” até o marco M-299, de coordenada N = 
9.858.451,70m e E = 273.919,46m;45,63 m e azimute plano 168°45’06” 
até o marco M-300, de coordenada N = 9.858.406,95m e E = 
273.928,36m;7,68 m e azimute plano 168°44’02” até o marco M-301, de 
coordenada N = 9.858.399,42m e E = 273.929,86m;10,03 m e azimute 
plano 168°47’27” até o marco M-302, de coordenada N = 9.858.389,58m 
e E = 273.931,81m;2,13 m e azimute plano 168°38’14” até o marco 
M-303, de coordenada N = 9.858.387,49m e E = 273.932,23m;84,75 m e 
azimute plano 168°26’08” até o marco M-304, de coordenada N = 
9.858.304,46m e E = 273.949,22m;64,83 m e azimute plano 171°30’09” 
até o marco M-305, de coordenada N = 9.858.240,34m e E = 
273.958,80m;44,89 m e azimute plano 170°26’06” até o marco M-306, de 
coordenada N = 9.858.196,07m e E = 273.966,26m;0,11 m e azimute 
plano 169°41’43” até o marco M-307, de coordenada N = 9.858.195,96m 
e E = 273.966,28m;83,63 m e azimute plano 168°59’52” até o marco 
M-308, de coordenada N = 9.858.113,87m e E = 273.982,24m;0,15 m e 
azimute plano 168°41’24” até o marco M-309, de coordenada N = 
9.858.113,72m e E = 273.982,27m;6,17 m e azimute plano 167°16’11” 
até o marco M-310, de coordenada N = 9.858.107,70m e E = 
273.983,63m;46,49 m e azimute plano 167°14’14” até o marco M-311, de 
coordenada N = 9.858.062,36m e E = 273.993,90m;9,75 m e azimute 
plano 167°15’39” até o marco M-312, de coordenada N = 9.858.052,85m 
e E = 273.996,05m;57,28 m e azimute plano 171°28’36” até o marco 
M-313, de coordenada N = 9.857.996,20m e E = 274.004,54m;0,14 m e 
azimute plano 167°54’19” até o marco M-314, de coordenada N = 
9.857.996,06m e E = 274.004,57m;29,96 m e azimute plano 169°46’14” 
até o marco M-315, de coordenada N = 9.857.966,58m e E = 
274.009,89m;0,54 m e azimute plano 167°14’33” até o marco M-316, de 
coordenada N = 9.857.966,05m e E = 274.010,01m;26,08 m e azimute 
plano 163°35’13” até o marco M-317, de coordenada N = 9.857.941,03m 
e E = 274.017,38m;22,12 m e azimute plano 169°06’24” até o marco 
M-318, de coordenada N = 9.857.919,31m e E = 274.021,56m;83,67 m e 
azimute plano 172°41’39” até o marco M-319, de coordenada N = 
9.857.836,32m e E = 274.032,20m;0,26 m e azimute plano 171°15’14” 
até o marco M-320, de coordenada N = 9.857.836,06m e E = 
274.032,24m;69,27 m e azimute plano 169°22’05” até o marco M-321, de 
coordenada N = 9.857.767,98m e E = 274.045,02m;0,91 m e azimute 
plano 169°11’10” até o marco M-322, de coordenada N = 9.857.767,09m 
e E = 274.045,19m;4,82 m e azimute plano 169°21’57” até o marco 
M-323, de coordenada N = 9.857.762,35m e E = 274.046,08m;0,12 m e 
azimute plano 165°57’50” até o marco M-324, de coordenada N = 
9.857.762,23m e E = 274.046,11m;35,37 m e azimute plano 167°54’31” 
até o marco M-325, de coordenada N = 9.857.727,64m e E = 
274.053,52m;35,04 m e azimute plano 171°17’06” até o marco M-326, de 
coordenada N = 9.857.693,00m e E = 274.058,83m;30,82 m e azimute 
plano 170°06’57” até o marco M-327, de coordenada N = 9.857.662,64m 
e E = 274.064,12m;36,66 m e azimute plano 175°01’25” até o marco 
M-328, de coordenada N = 9.857.626,12m e E = 274.067,30m;25,17 m e 
azimute plano 177°32’28” até o marco M-329, de coordenada N = 
9.857.600,97m e E = 274.068,38m;0,19 m e azimute plano 176°59’14” 
até o marco M-330, de coordenada N = 9.857.600,78m e E = 
274.068,39m;26,09 m e azimute plano 175°21’37” até o marco M-331, de 



diário oficial Nº 35.066   33Quarta-feira, 03 DE AGOSTO DE 2022

coordenada N = 9.857.574,78m e E = 274.070,50m;22,87 m e azimute 
plano 182°33’21” até o marco M-332, de coordenada N = 9.857.551,93m 
e E = 274.069,48m;0,22 m e azimute plano 182°36’09” até o marco 
M-333, de coordenada N = 9.857.551,71m e E = 274.069,47m;0,16 m e 
azimute plano 180°00’00” até o marco M-334, de coordenada N = 
9.857.551,55m e E = 274.069,47m;33,68 m e azimute plano 178°08’43” 
até o marco M-335, de coordenada N = 9.857.517,89m e E = 
274.070,56m;1,13 m e azimute plano 178°59’10” até o marco M-336, de 
coordenada N = 9.857.516,76m e E = 274.070,58m;100,73 m e azimute 
plano 178°53’06” até o marco M-337, de coordenada N = 9.857.416,05m 
e E = 274.072,54m;11,81 m e azimute plano 178°53’03” até o marco 
M-338, de coordenada N = 9.857.404,24m e E = 274.072,77m;0,15 m e 
azimute plano 180°00’00” até o marco M-339, de coordenada N = 
9.857.404,09m e E = 274.072,77m;65,28 m e azimute plano 177°09’50” 
até o marco M-340, de coordenada N = 9.857.338,89m e E = 
274.076,00m;56,70 m e azimute plano 178°44’49” até o marco M-341, de 
coordenada N = 9.857.282,20m e E = 274.077,24m;44,32 m e azimute 
plano 178°45’32” até o marco M-342, de coordenada N = 9.857.237,89m 
e E = 274.078,20m;62,79 m e azimute plano 178°28’01” até o marco 
M-343, de coordenada N = 9.857.175,12m e E = 274.079,88m;59,40 m e 
azimute plano 178°27’24” até o marco M-344, de coordenada N = 
9.857.115,74m e E = 274.081,48m;55,82 m e azimute plano 177°46’57” 
até o marco M-345, de coordenada N = 9.857.059,96m e E = 
274.083,64m;0,80 m e azimute plano 178°34’04” até o marco M-346, de 
coordenada N = 9.857.059,16m e E = 274.083,66m;41,31 m e azimute 
plano 178°30’57” até o marco M-347, de coordenada N = 9.857.017,86m 
e E = 274.084,73m;30,57 m e azimute plano 177°57’24” até o marco 
M-348, de coordenada N = 9.856.987,31m e E = 274.085,82m;0,29 m e 
azimute plano 176°03’17” até o marco M-349, de coordenada N = 
9.856.987,02m e E = 274.085,84m;32,70 m e azimute plano 174°37’52” 
até o marco M-350, de coordenada N = 9.856.954,46m e E = 
274.088,90m;24,38 m e azimute plano 174°38’00” até o marco M-351, de 
coordenada N = 9.856.930,19m e E = 274.091,18m;36,91 m e azimute 
plano 175°01’34” até o marco M-352, de coordenada N = 9.856.893,42m 
e E = 274.094,38m;32,62 m e azimute plano 176°14’19” até o marco 
M-353, de coordenada N = 9.856.860,87m e E = 274.096,52m;37,87 m e 
azimute plano 176°45’38” até o marco M-354, de coordenada N = 
9.856.823,06m e E = 274.098,66m;3,61 m e azimute plano 178°15’17” 
até o marco M-355, de coordenada N = 9.856.819,45m e E = 
274.098,77m;35,27 m e azimute plano 178°24’29” até o marco M-356, de 
coordenada N = 9.856.784,19m e E = 274.099,75m;0,12 m e azimute 
plano 175°14’11” até o marco M-357, de coordenada N = 9.856.784,07m 
e E = 274.099,76m;40,94 m e azimute plano 177°00’12” até o marco 
M-358, de coordenada N = 9.856.743,19m e E = 274.101,90m;31,55 m e 
azimute plano 181°02’07” até o marco M-359, de coordenada N = 
9.856.711,65m e E = 274.101,33m;24,12 m e azimute plano 181°02’42” 
até o marco M-360, de coordenada N = 9.856.687,53m e E = 
274.100,89m;0,24 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-361, de 
coordenada N = 9.856.687,29m e E = 274.100,89m;55,83 m e azimute 
plano 177°46’21” até o marco M-362, de coordenada N = 9.856.631,50m 
e E = 274.103,06m;57,36 m e azimute plano 177°54’07” até o marco 
M-363, de coordenada N = 9.856.574,18m e E = 274.105,16m;31,16 m e 
azimute plano 177°53’06” até o marco M-364, de coordenada N = 
9.856.543,04m e E = 274.106,31m;60,47 m e azimute plano 176°50’36” 
até o marco M-365, de coordenada N = 9.856.482,66m e E = 
274.109,64m;17,53 m e azimute plano 176°49’39” até o marco M-366, de 
coordenada N = 9.856.465,16m e E = 274.110,61m;66,32 m e azimute 
plano 178°07’29” até o marco M-367, de coordenada N = 9.856.398,88m 
e E = 274.112,78m;53,75 m e azimute plano 177°41’49” até o marco 
M-368, de coordenada N = 9.856.345,17m e E = 274.114,94m;0,18 m e 
azimute plano 176°49’13” até o marco M-369, de coordenada N = 
9.856.344,99m e E = 274.114,95m;20,11 m e azimute plano 175°38’11” 
até o marco M-370, de coordenada N = 9.856.324,94m e E = 
274.116,48m;21,85 m e azimute plano 175°38’37” até o marco M-371, de 
coordenada N = 9.856.303,15m e E = 274.118,14m;35,54 m e azimute 
plano 181°38’40” até o marco M-372, de coordenada N = 9.856.267,62m 
e E = 274.117,12m;0,14 m e azimute plano 180°00’00” até o marco 
M-373, de coordenada N = 9.856.267,48m e E = 274.117,12m;0,27 m e 
azimute plano 180°00’00” até o marco M-374, de coordenada N = 
9.856.267,21m e E = 274.117,12m;19,56 m e azimute plano 176°55’21” 
até o marco M-375, de coordenada N = 9.856.247,68m e E = 
274.118,17m;18,59 m e azimute plano 187°45’35” até o marco M-376, de 
coordenada N = 9.856.229,26m e E = 274.115,66m;4,13 m e azimute 
plano 187°47’47” até o marco M-377, de coordenada N = 9.856.225,17m 
e E = 274.115,10m;19,83 m e azimute plano 191°54’18” até o marco 
M-378, de coordenada N = 9.856.205,77m e E = 274.111,01m;16,61 m e 
azimute plano 201°53’05” até o marco M-379, de coordenada N = 
9.856.190,36m e E = 274.104,82m;20,38 m e azimute plano 201°19’34” 
até o marco M-380, de coordenada N = 9.856.171,38m e E = 
274.097,41m;0,12 m e azimute plano 199°58’59” até o marco M-381, de 
coordenada N = 9.856.171,27m e E = 274.097,37m;0,13 m e azimute 
plano 202°37’12” até o marco M-382, de coordenada N = 9.856.171,15m 
e E = 274.097,32m;33,35 m e azimute plano 198°29’41” até o marco 
M-383, de coordenada N = 9.856.139,52m e E = 274.086,74m;45,20 m e 
azimute plano 197°38’43” até o marco M-384, de coordenada N = 
9.856.096,45m e E = 274.073,04m;4,37 m e azimute plano 200°55’28” 
até o marco M-385, de coordenada N = 9.856.092,37m e E = 
274.071,48m;51,88 m e azimute plano 200°53’27” até o marco M-386, de 
coordenada N = 9.856.043,90m e E = 274.052,98m;0,17 m e azimute 
plano 197°21’14” até o marco M-387, de coordenada N = 9.856.043,74m 
e E = 274.052,93m;60,54 m e azimute plano 198°30’03” até o marco 
M-388, de coordenada N = 9.855.986,33m e E = 274.033,72m;9,40 m e 

azimute plano 198°29’34” até o marco M-389, de coordenada N = 
9.855.977,42m e E = 274.030,74m;35,66 m e azimute plano 199°02’04” 
até o marco M-390, de coordenada N = 9.855.943,71m e E = 
274.019,11m;38,60 m e azimute plano 198°07’47” até o marco M-391, de 
coordenada N = 9.855.907,03m e E = 274.007,10m;12,30 m e azimute 
plano 198°05’46” até o marco M-392, de coordenada N = 9.855.895,34m 
e E = 274.003,28m;35,92 m e azimute plano 200°38’04” até o marco 
M-393, de coordenada N = 9.855.861,72m e E = 273.990,62m;0,16 m e 
azimute plano 201°48’05” até o marco M-394, de coordenada N = 
9.855.861,57m e E = 273.990,56m;33,30 m e azimute plano 198°29’22” 
até o marco M-395, de coordenada N = 9.855.829,99m e E = 
273.980,00m;0,16 m e azimute plano 198°26’06” até o marco M-396, de 
coordenada N = 9.855.829,84m e E = 273.979,95m;32,64 m e azimute 
plano 196°45’29” até o marco M-397, de coordenada N = 9.855.798,59m 
e E = 273.970,54m;29,82 m e azimute plano 204°51’49” até o marco 
M-398, de coordenada N = 9.855.771,53m e E = 273.958,00m;0,39 m e 
azimute plano 202°37’12” até o marco M-399, de coordenada N = 
9.855.771,17m e E = 273.957,85m;41,34 m e azimute plano 200°17’53” 
até o marco M-400, de coordenada N = 9.855.732,40m e E = 
273.943,51m;1,31 m e azimute plano 200°30’18” até o marco M-401, de 
coordenada N = 9.855.731,17m e E = 273.943,05m;27,02 m e azimute 
plano 200°37’41” até o marco M-402, de coordenada N = 9.855.705,88m 
e E = 273.933,53m;0,33 m e azimute plano 197°52’43” até o marco 
M-403, de coordenada N = 9.855.705,57m e E = 273.933,43m;29,62 m e 
azimute plano 196°33’24” até o marco M-404, de coordenada N = 
9.855.677,18m e E = 273.924,99m;19,92 m e azimute plano 197°32’03” 
até o marco M-405, de coordenada N = 9.855.658,19m e E = 
273.918,99m;18,62 m e azimute plano 197°30’03” até o marco M-406, de 
coordenada N = 9.855.640,43m e E = 273.913,39m;48,86 m e azimute 
plano 198°53’28” até o marco M-407, de coordenada N = 9.855.594,20m 
e E = 273.897,57m;50,21 m e azimute plano 200°08’31” até o marco 
M-408, de coordenada N = 9.855.547,06m e E = 273.880,28m;8,06 m e 
azimute plano 200°09’55” até o marco M-409, de coordenada N = 
9.855.539,49m e E = 273.877,50m;0,07 m e azimute plano 195°56’43” 
até o marco M-410, de coordenada N = 9.855.539,42m e E = 
273.877,48m;61,31 m e azimute plano 199°07’46” até o marco M-411, de 
coordenada N = 9.855.481,50m e E = 273.857,39m;0,13 m e azimute 
plano 198°26’06” até o marco M-412, de coordenada N = 9.855.481,38m 
e E = 273.857,35m;45,30 m e azimute plano 197°39’18” até o marco 
M-413, de coordenada N = 9.855.438,21m e E = 273.843,61m;0,12 m e 
azimute plano 194°02’10” até o marco M-414, de coordenada N = 
9.855.438,09m e E = 273.843,58m;31,60 m e azimute plano 196°17’03” 
até o marco M-415, de coordenada N = 9.855.407,76m e E = 
273.834,72m;28,74 m e azimute plano 196°15’57” até o marco M-416, de 
coordenada N = 9.855.380,17m e E = 273.826,67m;38,35 m e azimute 
plano 196°00’03” até o marco M-417, de coordenada N = 9.855.343,31m 
e E = 273.816,10m;0,12 m e azimute plano 194°02’10” até o marco 
M-418, de coordenada N = 9.855.343,19m e E = 273.816,07m;29,35 m e 
azimute plano 194°35’08” até o marco M-419, de coordenada N = 
9.855.314,79m e E = 273.808,68m;17,18 m e azimute plano 195°17’25” 
até o marco M-420, de coordenada N = 9.855.298,22m e E = 
273.804,15m;18,82 m e azimute plano 195°18’50” até o marco M-421, de 
coordenada N = 9.855.280,07m e E = 273.799,18m;0,31 m e azimute 
plano 193°08’02” até o marco M-422, de coordenada N = 9.855.279,77m 
e E = 273.799,11m;30,93 m e azimute plano 191°42’47” até o marco 
M-423, de coordenada N = 9.855.249,48m e E = 273.792,83m;17,41 m e 
azimute plano 197°24’54” até o marco M-424, de coordenada N = 
9.855.232,87m e E = 273.787,62m;0,58 m e azimute plano 194°02’10” 
até o marco M-425, de coordenada N = 9.855.232,31m e E = 
273.787,48m;22,04 m e azimute plano 190°48’00” até o marco M-426, de 
coordenada N = 9.855.210,66m e E = 273.783,35m;25,56 m e azimute 
plano 201°27’21” até o marco M-427, de coordenada N = 9.855.186,87m 
e E = 273.774,00m;0,12 m e azimute plano 199°58’59” até o marco 
M-428, de coordenada N = 9.855.186,76m e E = 273.773,96m;0,76 m e 
azimute plano 196°02’56” até o marco M-429, de coordenada N = 
9.855.186,03m e E = 273.773,75m;26,70 m e azimute plano 191°19’06” 
até o marco M-430, de coordenada N = 9.855.159,85m e E = 
273.768,51m;8,75 m e azimute plano 194°37’25” até o marco M-431, de 
coordenada N = 9.855.151,38m e E = 273.766,30m;45,51 m e azimute 
plano 194°37’21” até o marco M-432, de coordenada N = 9.855.107,34m 
e E = 273.754,81m;50,07 m e azimute plano 194°40’08” até o marco 
M-433, de coordenada N = 9.855.058,90m e E = 273.742,13m;11,47 m e 
azimute plano 194°23’15” até o marco M-434, de coordenada N = 
9.855.047,79m e E = 273.739,28m;35,25 m e azimute plano 194°23’28” 
até o marco M-435, de coordenada N = 9.855.013,65m e E = 
273.730,52m;64,35 m e azimute plano 195°13’03” até o marco M-436, de 
coordenada N = 9.854.951,56m e E = 273.713,63m;0,16 m e azimute 
plano 194°02’10” até o marco M-437, de coordenada N = 9.854.951,40m 
e E = 273.713,59m;41,12 m e azimute plano 193°21’25” até o marco 
M-438, de coordenada N = 9.854.911,39m e E = 273.704,09m;0,12 m e 
azimute plano 194°02’10” até o marco M-439, de coordenada N = 
9.854.911,27m e E = 273.704,06m;32,05 m e azimute plano 191°55’12” 
até o marco M-440, de coordenada N = 9.854.879,91m e E = 
273.697,44m;8,66 m e azimute plano 191°55’59” até o marco M-441, de 
coordenada N = 9.854.871,44m e E = 273.695,65m;38,18 m e azimute 
plano 195°59’42” até o marco M-442, de coordenada N = 9.854.834,74m 
e E = 273.685,13m;27,35 m e azimute plano 195°40’40” até o marco 
M-443, de coordenada N = 9.854.808,41m e E = 273.677,74m;0,17 m e 
azimute plano 197°21’14” até o marco M-444, de coordenada N = 
9.854.808,25m e E = 273.677,69m;12,93 m e azimute plano 193°46’42” 
até o marco M-445, de coordenada N = 9.854.795,69m e E = 
273.674,61m;40,15 m e azimute plano 193°48’16” até o marco M-446, de 
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coordenada N = 9.854.756,70m e E = 273.665,03m;41,36 m e azimute 
plano 194°46’44” até o marco M-447, de coordenada N = 9.854.716,71m 
e E = 273.654,48m;59,73 m e azimute plano 194°19’37” até o marco 
M-448, de coordenada N = 9.854.658,84m e E = 273.639,70m;52,76 m e 
azimute plano 195°41’36” até o marco M-449, de coordenada N = 
9.854.608,05m e E = 273.625,43m;1,86 m e azimute plano 195°36’24” 
até o marco M-450, de coordenada N = 9.854.606,26m e E = 
273.624,93m;53,66 m e azimute plano 195°59’59” até o marco M-451, de 
coordenada N = 9.854.554,68m e E = 273.610,14m;0,23 m e azimute 
plano 195°15’18” até o marco M-452, de coordenada N = 9.854.554,46m 
e E = 273.610,08m;35,48 m e azimute plano 193°25’45” até o marco 
M-453, de coordenada N = 9.854.519,95m e E = 273.601,84m;9,98 m e 
azimute plano 193°22’55” até o marco M-454, de coordenada N = 
9.854.510,24m e E = 273.599,53m;41,11 m e azimute plano 193°22’26” 
até o marco M-455, de coordenada N = 9.854.470,24m e E = 
273.590,02m;26,95 m e azimute plano 193°31’14” até o marco M-456, de 
coordenada N = 9.854.444,04m e E = 273.583,72m;26,21 m e azimute 
plano 196°18’20” até o marco M-457, de coordenada N = 9.854.418,88m 
e E = 273.576,36m;0,55 m e azimute plano 193°46’54” até o marco 
M-458, de coordenada N = 9.854.418,35m e E = 273.576,23m;0,16 m e 
azimute plano 187°07’30” até o marco M-459, de coordenada N = 
9.854.418,19m e E = 273.576,21m;29,60 m e azimute plano 188°08’18” 
até o marco M-460, de coordenada N = 9.854.388,89m e E = 
273.572,02m;34,31 m e azimute plano 192°22’16” até o marco M-461, de 
coordenada N = 9.854.355,38m e E = 273.564,67m;2,58 m e azimute 
plano 192°18’43” até o marco M-462, de coordenada N = 9.854.352,86m 
e E = 273.564,12m;47,00 m e azimute plano 192°17’51” até o marco 
M-463, de coordenada N = 9.854.306,94m e E = 273.554,11m;0,21 m e 
azimute plano 190°47’03” até o marco M-464, de coordenada N = 
9.854.306,73m e E = 273.554,07m;37,40 m e azimute plano 189°44’40” 
até o marco M-465, de coordenada N = 9.854.269,87m e E = 
273.547,74m;0,84 m e azimute plano 184°45’49” até o marco M-466, de 
coordenada N = 9.854.269,03m e E = 273.547,67m;0,24 m e azimute 
plano 177°36’51” até o marco M-467, de coordenada N = 9.854.268,79m 
e E = 273.547,68m;22,14 m e azimute plano 177°13’46” até o marco 
M-468, de coordenada N = 9.854.246,68m e E = 273.548,75m;0,62 m e 
azimute plano 173°33’30” até o marco M-469, de coordenada N = 
9.854.246,06m e E = 273.548,82m;0,24 m e azimute plano 167°44’07” 
até o marco M-470, de coordenada N = 9.854.245,83m e E = 
273.548,87m;19,46 m e azimute plano 167°21’22” até o marco M-471, de 
coordenada N = 9.854.226,84m e E = 273.553,13m;26,87 m e azimute 
plano 166°22’21” até o marco M-472, de coordenada N = 9.854.200,73m 
e E = 273.559,46m;23,12 m e azimute plano 172°08’36” até o marco 
M-473, de coordenada N = 9.854.177,83m e E = 273.562,62m;0,19 m e 
azimute plano 171°01’39” até o marco M-474, de coordenada N = 
9.854.177,64m e E = 273.562,65m;0,53 m e azimute plano 167°00’19” 
até o marco M-475, de coordenada N = 9.854.177,12m e E = 
273.562,77m;23,00 m e azimute plano 163°53’50” até o marco M-476, de 
coordenada N = 9.854.155,02m e E = 273.569,15m;0,16 m e azimute 
plano 165°04’07” até o marco M-477, de coordenada N = 9.854.154,87m 
e E = 273.569,19m;27,61 m e azimute plano 162°05’24” até o marco 
M-478, de coordenada N = 9.854.128,60m e E = 273.577,68m;25,14 m e 
azimute plano 162°55’39” até o marco M-479, de coordenada N = 
9.854.104,57m e E = 273.585,06m;31,29 m e azimute plano 166°18’05” 
até o marco M-480, de coordenada N = 9.854.074,17m e E = 
273.592,47m;21,66 m e azimute plano 165°48’35” até o marco M-481, de 
coordenada N = 9.854.053,17m e E = 273.597,78m;4,88 m e azimute 
plano 167°35’09” até o marco M-482, de coordenada N = 9.854.048,40m 
e E = 273.598,83m;0,81 m e azimute plano 167°51’21” até o marco 
M-483, de coordenada N = 9.854.047,61m e E = 273.599,00m;16,03 m e 
azimute plano 167°32’00” até o marco M-484, de coordenada N = 
9.854.031,96m e E = 273.602,46m;12,67 m e azimute plano 167°30’38” 
até o marco M-485, de coordenada N = 9.854.019,59m e E = 
273.605,20m;21,89 m e azimute plano 168°14’36” até o marco M-486, de 
coordenada N = 9.853.998,16m e E = 273.609,66m;6,78 m e azimute 
plano 168°15’33” até o marco M-487, de coordenada N = 9.853.991,52m 
e E = 273.611,04m;7,63 m e azimute plano 168°16’40” até o marco 
M-488, de coordenada N = 9.853.984,05m e E = 273.612,59m;26,00 m e 
azimute plano 173°03’49” até o marco M-489, de coordenada N = 
9.853.958,24m e E = 273.615,73m;22,33 m e azimute plano 179°56’55” 
até o marco P-001, de coordenada N = 9.853.935,91m e E = 273.615,75m; 
deste, segue pela Margem direita do rio caeté, com a seguinte distância 
11.199,43 m até o marco M-490, de coordenada N = 9.856.225,15m e E 
= 266.407,95m;19,18 m e azimute plano 320°27’30” até o marco M-491, 
de coordenada N = 9.856.239,94m e E = 266.395,74m;0,49 m e azimute 
plano 319°08’41” até o marco M-492, de coordenada N = 9.856.240,31m 
e E = 266.395,42m;79,98 m e azimute plano 317°26’33” até o marco 
M-493, de coordenada N = 9.856.299,22m e E = 266.341,33m;0,36 m e 
azimute plano 316°07’24” até o marco M-494, de coordenada N = 
9.856.299,48m e E = 266.341,08m;68,96 m e azimute plano 315°23’16” 
até o marco M-495, de coordenada N = 9.856.348,57m e E = 
266.292,65m;51,02 m e azimute plano 320°56’32” até o marco M-496, de 
coordenada N = 9.856.388,19m e E = 266.260,50m;4,12 m e azimute 
plano 320°54’22” até o marco M-497, de coordenada N = 9.856.391,39m 
e E = 266.257,90m;0,33 m e azimute plano 318°39’08” até o marco 
M-498, de coordenada N = 9.856.391,64m e E = 266.257,68m;46,46 m e 
azimute plano 318°35’12” até o marco M-499, de coordenada N = 
9.856.426,48m e E = 266.226,95m;54,54 m e azimute plano 318°34’58” 
até o marco M-500, de coordenada N = 9.856.467,38m e E = 
266.190,87m;0,23 m e azimute plano 318°34’35” até o marco M-501, de 
coordenada N = 9.856.467,55m e E = 266.190,72m;118,69 m e azimute 
plano 317°17’15” até o marco M-502, de coordenada N = 9.856.554,76m 

e E = 266.110,21m;80,88 m e azimute plano 318°47’05” até o marco 
M-503, de coordenada N = 9.856.615,60m e E = 266.056,92m;4,36 m e 
azimute plano 318°48’51” até o marco M-504, de coordenada N = 
9.856.618,88m e E = 266.054,05m;70,71 m e azimute plano 318°05’24” 
até o marco M-505, de coordenada N = 9.856.671,50m e E = 
266.006,82m;45,24 m e azimute plano 318°05’27” até o marco M-506, de 
coordenada N = 9.856.705,17m e E = 265.976,60m;71,82 m e azimute 
plano 318°20’29” até o marco M-507, de coordenada N = 9.856.758,83m 
e E = 265.928,86m;83,73 m e azimute plano 317°50’12” até o marco 
M-508, de coordenada N = 9.856.820,89m e E = 265.872,66m;83,70 m e 
azimute plano 318°24’35” até o marco M-509, de coordenada N = 
9.856.883,49m e E = 265.817,10m;45,68 m e azimute plano 318°23’55” 
até o marco M-510, de coordenada N = 9.856.917,65m e E = 
265.786,77m;15,87 m e azimute plano 318°08’30” até o marco M-511, de 
coordenada N = 9.856.929,47m e E = 265.776,18m;123,88 m e azimute 
plano 318°08’17” até o marco M-512, de coordenada N = 9.857.021,73m 
e E = 265.693,51m;118,96 m e azimute plano 319°26’31” até o marco 
M-513, de coordenada N = 9.857.112,11m e E = 265.616,16m;0,27 m e 
azimute plano 318°00’46” até o marco M-514, de coordenada N = 
9.857.112,31m e E = 265.615,98m;86,30 m e azimute plano 317°56’25” 
até o marco M-515, de coordenada N = 9.857.176,38m e E = 
265.558,17m;64,06 m e azimute plano 317°56’08” até o marco M-516, de 
coordenada N = 9.857.223,94m e E = 265.515,25m;79,17 m e azimute 
plano 317°56’19” até o marco M-517, de coordenada N = 9.857.282,72m 
e E = 265.462,21m;92,03 m e azimute plano 318°01’33” até o marco 
M-518, de coordenada N = 9.857.351,14m e E = 265.400,66m;85,87 m e 
azimute plano 317°15’38” até o marco M-519, de coordenada N = 
9.857.414,21m e E = 265.342,38m;75,45 m e azimute plano 318°43’45” 
até o marco M-520, de coordenada N = 9.857.470,92m e E = 
265.292,61m;37,46 m e azimute plano 318°38’50” até o marco M-521, de 
coordenada N = 9.857.499,04m e E = 265.267,86m;31,62 m e azimute 
plano 318°39’14” até o marco M-522, de coordenada N = 9.857.522,78m 
e E = 265.246,97m;19,22 m e azimute plano 318°38’55” até o marco 
M-523, de coordenada N = 9.857.537,21m e E = 265.234,27m;112,29 m 
e azimute plano 318°35’06” até o marco M-524, de coordenada N = 
9.857.621,42m e E = 265.159,99m;167,50 m e azimute plano 317°50’01” 
até o marco M-525, de coordenada N = 9.857.745,57m e E = 
265.047,55m;68,62 m e azimute plano 318°09’58” até o marco M-526, de 
coordenada N = 9.857.796,70m e E = 265.001,78m;47,38 m e azimute 
plano 318°09’56” até o marco M-527, de coordenada N = 9.857.832,00m 
e E = 264.970,18m;47,80 m e azimute plano 318°09’48” até o marco 
M-528, de coordenada N = 9.857.867,61m e E = 264.938,30m;173,38 m 
e azimute plano 317°43’49” até o marco M-529, de coordenada N = 
9.857.995,91m e E = 264.821,68m;32,26 m e azimute plano 318°40’56” 
até o marco M-530, de coordenada N = 9.858.020,14m e E = 
264.800,38m;131,53 m e azimute plano 318°41’22” até o marco M-531, 
de coordenada N = 9.858.118,94m e E = 264.713,55m;36,37 m e azimu-
te plano 318°30’00” até o marco M-532, de coordenada N = 9.858.146,18m 
e E = 264.689,45m;48,12 m e azimute plano 318°29’17” até o marco 
M-533, de coordenada N = 9.858.182,21m e E = 264.657,56m;131,13 m 
e azimute plano 33°08’50” até o marco M-534, de coordenada N = 
9.858.292,00m e E = 264.729,26m;102,90 m e azimute plano 33°09’04” 
até o marco M-535, de coordenada N = 9.858.378,15m e E = 
264.785,53m;200,47 m e azimute plano 33°08’52” até o marco M-536, de 
coordenada N = 9.858.546,00m e E = 264.895,15m;123,46 m e azimute 
plano 33°08’53” até o marco M-537, de coordenada N = 9.858.649,37m e 
E = 264.962,66m;259,07 m e azimute plano 33°08’52” até o marco 
M-538, de coordenada N = 9.858.866,28m e E = 265.104,32m;47,40 m e 
azimute plano 33°08’49” até o marco M-539, de coordenada N = 
9.858.905,97m e E = 265.130,24m;337,97 m e azimute plano 33°08’56” 
até o marco M-540, de coordenada N = 9.859.188,94m e E = 
265.315,05m;44,56 m e azimute plano 33°09’31” até o marco M-541, de 
coordenada N = 9.859.226,24m e E = 265.339,42m;341,77 m e azimute 
plano 33°08’52” até o marco M-542, de coordenada N = 9.859.512,39m e 
E = 265.526,30m;43,61 m e azimute plano 33°09’16” até o marco M-543, 
de coordenada N = 9.859.548,90m e E = 265.550,15m;343,66 m e azimu-
te plano 33°08’48” até o marco M-544, de coordenada N = 9.859.836,64m 
e E = 265.738,06m;42,66 m e azimute plano 33°09’00” até o marco 
M-545, de coordenada N = 9.859.872,36m e E = 265.761,39m;348,88 m 
e azimute plano 33°08’55” até o marco M-546, de coordenada N = 
9.860.164,46m e E = 265.952,16m;38,40 m e azimute plano 33°09’08” 
até o marco M-547, de coordenada N = 9.860.196,61m e E = 
265.973,16m;347,45 m e azimute plano 33°08’53” até o marco M-548, de 
coordenada N = 9.860.487,52m e E = 266.163,15m;44,08 m e azimute 
plano 33°09’36” até o marco M-549, de coordenada N = 9.860.524,42m e 
E = 266.187,26m;330,08 m e azimute plano 33°08’54” até o marco 
M-550, de coordenada N = 9.860.800,78m e E = 266.367,75m;8,37 m e 
azimute plano 33°09’31” até o marco M-551, de coordenada N = 
9.860.807,79m e E = 266.372,33m;47,40 m e azimute plano 33°08’49” 
até o marco M-552, de coordenada N = 9.860.847,48m e E = 
266.398,25m;11,09 m e azimute plano 33°07’01” até o marco M-553, de 
coordenada N = 9.860.856,77m e E = 266.404,31m;444,44 m e azimute 
plano 33°08’57” até o marco M-554, de coordenada N = 9.861.228,88m e 
E = 266.647,34m;61,94 m e azimute plano 33°08’55” até o marco M-555, 
de coordenada N = 9.861.280,74m e E = 266.681,21m;114,76 m e azimu-
te plano 33°08’45” até o marco M-556, de coordenada N = 9.861.376,83m 
e E = 266.743,96m;320,09 m e azimute plano 33°09’12” até o marco 
M-557, de coordenada N = 9.861.644,81m e E = 266.919,01m;76,47 m e 
azimute plano 33°09’37” até o marco M-558, de coordenada N = 
9.861.708,83m e E = 266.960,84m;441,81 m e azimute plano 33°09’12” 
até o marco M-559, de coordenada N = 9.862.078,72m e E = 
267.202,46m;54,99 m e azimute plano 33°08’59” até o marco M-560, de 
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coordenada N = 9.862.124,76m e E = 267.232,53m;481,00 m e azimute 
plano 33°09’12” até o marco M-561, de coordenada N = 9.862.527,46m e 
E = 267.495,58m;37,29 m e azimute plano 33°08’56” até o marco M-562, 
de coordenada N = 9.862.558,68m e E = 267.515,97m;493,64 m e azimu-
te plano 33°09’15” até o marco M-563, de coordenada N = 9.862.971,96m 
e E = 267.785,94m;42,34 m e azimute plano 33°09’26” até o marco 
M-564, de coordenada N = 9.863.007,41m e E = 267.809,10m;486,05 m 
e azimute plano 33°09’10” até o marco M-565, de coordenada N = 
9.863.414,34m e E = 268.074,91m;44,87 m e azimute plano 33°09’06” 
até o marco M-566, de coordenada N = 9.863.451,91m e E = 
268.099,45m;467,10 m e azimute plano 33°09’13” até o marco M-567, de 
coordenada N = 9.863.842,97m e E = 268.354,90m;61,31 m e azimute 
plano 33°09’13” até o marco M-568, de coordenada N = 9.863.894,30m e 
E = 268.388,43m;472,78 m e azimute plano 33°09’15” até o marco 
M-569, de coordenada N = 9.864.290,11m e E = 268.646,99m;39,19 m e 
azimute plano 33°09’03” até o marco M-570, de coordenada N = 
9.864.322,92m e E = 268.668,42m;47,55 m e azimute plano 33°08’55” 
até o marco M-571, de coordenada N = 9.864.362,73m e E = 
268.694,42m;7,83 m e azimute plano 123°38’58” até o marco M-572, de 
coordenada N = 9.864.358,39m e E = 268.700,94m;395,57 m e azimute 
plano 33°49’49” até o marco M-573, de coordenada N = 9.864.686,99m e 
E = 268.921,17m;87,49 m e azimute plano 33°49’48” até o marco M-574, 
de coordenada N = 9.864.759,67m e E = 268.969,88m;165,40 m e azimu-
te plano 33°49’42” até o marco M-575, de coordenada N = 9.864.897,07m 
e E = 269.061,96m;229,98 m e azimute plano 33°49’52” até o marco 
M-576, de coordenada N = 9.865.088,11m e E = 269.190,00m;105,24 m 
e azimute plano 33°49’50” até o marco M-577, de coordenada N = 
9.865.175,53m e E = 269.248,59m;13,40 m e azimute plano 33°49’57” 
até o marco M-578, de coordenada N = 9.865.186,66m e E = 
269.256,05m;13,59 m e azimute plano 33°48’25” até o marco M-579, de 
coordenada N = 9.865.197,95m e E = 269.263,61m;0,46 m e azimute 
plano 34°22’49” até o marco M-001, de coordenada N = 9.865.198,33m e 
E = 269.263,87m;  m e azimute plano  m até o marco M-001, ponto inicial 
da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 45°00’, fuso -23, tendo 
como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de Bragança.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 834872
Portaria Nº 1342 de 02 de aGosto de 2022

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que o iTErPa, através da PorTaria Nº 01282, de 25 de 
outubro de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado Edição nº 32.270, de 
30 de outubro de 2012, arrecadou a área de Terras denominada faZENda 
ESPEraNÇa, localizada no Município de almeirim, com área de 1.490,7804 
ha, a qual foi Matriculada no cartório de registro de imóveis da comarca 
de almeirim sob o nº 286, livro: 2-B, folhas: 041;
coNSidEraNdo a necessidade de ajustes técnicos feitos no perímetro da 
referida Gleba, a fim de adequar o georreferenciamento da área;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/943422.
rESolVE:
i – rETificar o perímetro de área da fazenda Esperança, localizada no 
Município de almeirim, de uma área de 1.490,7804 ha, para uma área lí-
quida de 1.499,7322 ha (Um mil, quatrocentos e noventa e nove hectares, 
setenta e três ares e vinte e dois centiares) com limites, confrontações 
e demais especificações técnicas constantes no Memorial Descritivo ela-
borado pelo iTErPa, nos seguintes termos: inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice E25-M-19762, de coordenadas N 9.869.808,31m e 
E 245.319,31m; deste, segue confrontando com o limite do imóvel de 
Jari celulose, com os seguintes azimutes e distâncias:  163°39’34” e 
4.057,59 m até o vértice E25-M-19783, de coordenadas N 9.865.914,62m 
e E 246.460,89m; deste, segue confrontando com o limite da fazenda 
águia Branca (Evandro dalmaso), com os seguintes azimutes e distâncias:  
255°56’21” e 3.731,62 m até o vértice E25-M-19776, de coordenadas N 
9.865.008,02m e E 242.841,07m;  261°00’04” e 64,44 m até o vértice 
E25-M-19777, de coordenadas N 9.864.997,94m e E 242.777,42m; deste, 
segue pela Estrada da fazenda águia Branca, com os seguintes azimutes e 
distâncias:  244°12’11” e 43,04 m até o vértice E25-M-19778, de coorde-
nadas N 9.869.808,31m e E 245.319,31m; deste, segue confrontando com 
o limite da fazenda águia Branca (Evandro dalmaso), com os seguintes 
azimutes e distâncias:  254°46’28” e 346,66 m até o vértice E25-M-19779, 

de coordenadas N 9.864.888,17m e E 242.404,18m; deste, segue confron-
tando com o limite da fazenda água limpa (Marisa dalmaso Gobbi), com 
os seguintes azimutes e distâncias:  357°57’19” e 836,04 m até o vértice 
E25-M-19769, de coordenadas N 9.865.723,68m e E 242.374,35m; des-
te, segue confrontando com Estrada da fazenda águia, com os seguintes 
azimutes e distâncias:  341°49’01” e 14,39 m até o vértice E25-M-19768, 
de coordenadas N 9.865.737,35m e E 242.369,86m; deste, segue con-
frontando com o limite da fazenda água limpa (Marisa dalmaso Gobbi), 
com os seguintes azimutes e distâncias:  357°35’42” e 1.260,81 m até o 
vértice E25-M-19761, de coordenadas N 9.866.997,05m e E 242.316,95m; 
deste, segue confrontando com o limite do imóvel de lígia dalmaso, com 
os seguintes azimutes e distâncias:  341°01’38” e 1.730,16 m até o vértice 
E25-M-19774, de coordenadas N 9.868.633,22m e E 241.754,44m; deste, 
segue confrontando com o limite da fazenda Harmonia (Valdemir Silva), 
com os seguintes azimutes e distâncias:  71°45’22” e 3.753,55 m até o 
vértice E25-M-19778, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, re-
ferenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo como datum 
o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção UTM.
ii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
da Retificação na Matricula nº 286, Livro: 2-B, Folhas: 041, junto ao Car-
tório de registro de imóveis da comarca de almeirim.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 834877
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria
2008/559857 JUScEliNo rEiS ViEira SiTio Jofaia ii 142,2550ha ParaUaPEBaS 1347/2022

2014/255526 lUiS claUdio alMada 
dE MElo faZENda Sao lUiS 1444,6158 ha iTaiTUBa 1348/2022

2016/82254 raiMUNdo NoNaTo PaZ 
da SilVa faZENda TiMBoraNa 231,4143 ha NoVa TiMBo-

TEUa 1349/2022

2018/527414 raiMUNdo BiSPo doS 
SaNToS NETo SÍTio SÃo BENEdiTo 384,4503 ha JacarEacaNGa 1350/2022

2011/256969 JUcEliNo rEiS ViEira SiTio Jofaia 126,9727 ha ParaUaPEBaS 1346/2022

Belém (Pa), 02/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 835117
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria
2009/14024 SÉrGio loPES NETo faZENda 33 220,3284Ha ParaUaPEBaS 1351/2022
2011/256932 JUcEliNo rEiS ViEira SÍTio Jofaia iii 132,5899Ha ParaUaPEBaS 1352/2022
2011/256998 JUcEliNo rEiS ViEira SÍTio Jofaia i 48,4599Ha ParaUaPEBaS 1353/2022

Belém(Pa), 02/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos - Presidente

Protocolo: 835038
Portaria Nº 1355 de 02 de aGosto de 2022

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que o iTErPa, através da PorTaria Nº 1022, de 30 de 
maio de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.988, de 31 de 
maio de 2022, arrecadou a área de terras denominada GlEBa SÃo MarTiN 
ParTE-a, localizada no Município de redenção, com área de 491,8495 ha, 
a qual foi matriculada no cartório de registro de imóveis da comarca de 
redenção sob o nº 27.841, livro: 2-registro Geral, ficha: 1;
coNSidEraNdo os ajustes técnicos feitos no perímetro da Gleba São Mar-
tin - Parte A, a fim de eliminar sobreposições em áreas federais e delimitar 
acidentes geográficos bem definidos, para atender a processos de regula-
rização fundiária dentro do órgão.
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/635831.
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rESolVE:
i – rETificar o perímetro de área da Gleba São Martin - Parte a, localiza-
da no Município de redenção, de uma área de 491,8495 ha, para uma área 
de 546,5760 ha (quinhentos e quarenta e seis hectares, cinquenta e sete 
ares e sessenta centiares) com limites, confrontações e demais especifica-
ções técnicas constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, 
nos seguintes termos: Partindo do marco M-001, de coordenada N =  
9.099.608,42m e E = 623.718,89m; deste, segue pelo limite Municipal 
(iBGE,2019) entre redenção/conceição do araguaia, com a seguinte dis-
tância 69,71 m e azimute plano 113°09’52” até o marco M-002, de coor-
denada N = 9.099.581,00m e E = 623.782,97m; 92,79 m e azimute plano 
113°09’52” até o marco M-003, de coordenada N = 9.099.544,50m e E = 
623.868,29m;260,90 m e azimute plano 115°52’48” até o marco M-004, 
de coordenada N = 9.099.430,62m e E = 624.103,02m;230,08 m e azimu-
te plano 145°15’49” até o marco M-005, de coordenada N = 9.099.241,55m 
e E = 624.234,12m;205,10 m e azimute plano 174°39’07” até o marco 
M-006, de coordenada N = 9.099.037,34m e E = 624.253,23m;0,27 m e 
azimute plano 174°39’07” até o marco M-007, de coordenada N = 
9.099.037,08m e E = 624.253,26m;88,49 m e azimute plano 174°39’07” 
até o marco M-008, de coordenada N = 9.098.948,97m e E = 
624.261,51m;254,93 m e azimute plano 182°16’25” até o marco M-009, 
de coordenada N = 9.098.694,24m e E = 624.251,39m;199,03 m e azimu-
te plano 185°51’01” até o marco M-010, de coordenada N = 9.098.496,25m 
e E = 624.231,11m;85,43 m e azimute plano 185°51’01” até o marco 
M-011, de coordenada N = 9.098.411,26m e E = 624.222,40m;113,61 m 
e azimute plano 175°24’48” até o marco M-012, de coordenada N = 
9.098.298,01m e E = 624.231,48m;142,20 m e azimute plano 145°33’40” 
até o marco M-013, de coordenada N = 9.098.180,74m e E = 
624.311,90m;6,82 m e azimute plano 145°33’40” até o marco M-014, de 
coordenada N = 9.098.175,11m e E = 624.315,75m;181,93 m e azimute 
plano 150°10’51” até o marco M-015, de coordenada N = 9.098.017,27m 
e E = 624.406,22m;25,03 m e azimute plano 150°10’51” até o marco 
M-016, de coordenada N = 9.097.995,55m e E = 624.418,67m;229,55 m 
e azimute plano 170°43’53” até o marco M-017, de coordenada N = 
9.097.769,00m e E = 624.455,64m;48,62 m e azimute plano 180°09’37” 
até o marco M-018, de coordenada N = 9.097.720,38m e E = 
624.455,51m;187,27 m e azimute plano 180°09’37” até o marco M-019, 
de coordenada N = 9.097.533,12m e E = 624.454,98m;227,23 m e azimu-
te plano 184°54’25” até o marco M-020, de coordenada N = 9.097.306,72m 
e E = 624.435,55m;46,40 m e azimute plano 180°09’38” até o marco 
M-021, de coordenada N = 9.097.260,32m e E = 624.435,42m;76,26 m e 
azimute plano 180°09’38” até o marco M-022, de coordenada N = 
9.097.184,06m e E = 624.435,20m;170,87 m e azimute plano 173°50’35” 
até o marco M-023, de coordenada N = 9.097.014,17m e E = 
624.453,53m;366,88 m e azimute plano 154°20’08” até o marco M-024, 
de coordenada N = 9.096.683,49m e E = 624.612,43m;531,07 m e azimu-
te plano 167°53’46” até o marco M-025, de coordenada N = 9.096.164,22m 
e E = 624.723,78m;34,93 m e azimute plano 150°30’21” até o marco 
M-026, de coordenada N = 9.096.133,82m e E = 624.740,98m;107,60 m 
e azimute plano 150°30’21” até o marco M-027, de coordenada N = 
9.096.040,16m e E = 624.793,96m;9,47 m e azimute plano 150°30’21” 
até o marco M-028, de coordenada N = 9.096.031,92m e E = 
624.798,62m;190,97 m e azimute plano 160°00’14” até o marco M-029, 
de coordenada N = 9.095.852,46m e E = 624.863,92m; deste, segue con-
frontando com os limites da Gleba federal Nova Glória, com a seguinte 
distância  1.417,73 m e azimute plano 269°01’12” até o marco M-030, de 
coordenada N = 9.095.828,21m e E = 623.446,40m;167,45 m e azimute 
plano 266°35’36” até o marco M-031, de coordenada N = 9.095.818,26m 
e E = 623.279,25m;316,90 m e azimute plano 266°35’35” até o marco 
M-032, de coordenada N = 9.095.799,43m e E = 622.962,91m;0,08 m e 
azimute plano 266°35’34” até o marco M-033, de coordenada N = 
9.095.799,42m e E = 622.962,83m;543,79 m e azimute plano 266°35’33” 
até o marco M-034, de coordenada N = 9.095.767,10m e E = 622.419,99m; 
deste, segue confrontando com os limites da fazenda Nunardo iii, com a 
seguinte distância  157,39 m e azimute plano 353°22’08” até o marco 
M-035, de coordenada N = 9.095.923,44m e E = 622.401,82m;45,30 m e 
azimute plano 275°14’50” até o marco M-036, de coordenada N = 
9.095.927,58m e E = 622.356,71m;123,05 m e azimute plano 355°07’05” 
até o marco M-037, de coordenada N = 9.096.050,19m e E = 
622.346,24m;13,41 m e azimute plano 270°14’05” até o marco M-038, de 
coordenada N = 9.096.050,24m e E = 622.332,83m;0,07 m e azimute 
plano 353°20’52” até o marco M-039, de coordenada N = 9.096.050,31m 
e E = 622.332,82m;29,34 m e azimute plano 353°22’08” até o marco 
M-040, de coordenada N = 9.096.079,46m e E = 622.329,43m;126,09 m 
e azimute plano 353°22’08” até o marco M-041, de coordenada N = 
9.096.204,71m e E = 622.314,87m;73,91 m e azimute plano 353°22’08” 
até o marco M-042, de coordenada N = 9.096.278,12m e E = 
622.306,34m;199,99 m e azimute plano 353°22’08” até o marco M-043, 
de coordenada N = 9.096.476,77m e E = 622.283,24m;0,01 m e azimute 
plano 353°22’08” até o marco M-044, de coordenada N = 9.096.476,79m 
e E = 622.283,24m;58,65 m e azimute plano 353°22’08” até o marco 
M-045, de coordenada N = 9.096.535,05m e E = 622.276,47m;192,92 m 
e azimute plano 353°22’08” até o marco M-046, de coordenada N = 
9.096.726,68m e E = 622.254,19m;200,00 m e azimute plano 353°22’08” 
até o marco M-047, de coordenada N = 9.096.925,34m e E = 
622.231,10m;200,00 m e azimute plano 353°22’08” até o marco M-048, 
de coordenada N = 9.097.124,00m e E = 622.208,00m;3,61 m e azimute 
plano 355°38’49” até o marco M-049, de coordenada N = 9.097.127,60m 
e E = 622.207,73m;deste, segue confrontando com os limites do Sítio São 
Miguel arcanjo, com a seguinte distância  2,99 m e azimute plano 75°55’39” 
até o marco M-050, de coordenada N = 9.097.128,33m e E = 
622.210,62m;4,62 m e azimute plano 76°11’54” até o marco M-051, de 

coordenada N = 9.097.129,43m e E = 622.215,11m;136,22 m e azimute 
plano 73°50’45” até o marco M-052, de coordenada N = 9.097.167,33m e 
E = 622.345,95m;6,04 m e azimute plano 73°50’45” até o marco M-053, 
de coordenada N = 9.097.169,01m e E = 622.351,75m;1.034,09 m e 
azimute plano 73°50’45” até o marco M-054, de coordenada N = 
9.097.456,72m e E = 623.345,02m;8,09 m e azimute plano 73°50’45” até 
o marco M-055, de coordenada N = 9.097.458,97m e E = 623.352,79m;5,96 
m e azimute plano 358°57’13” até o marco M-056, de coordenada N = 
9.097.464,93m e E = 623.352,68m;127,17 m e azimute plano 357°27’59” 
até o marco M-057, de coordenada N = 9.097.591,98m e E = 
623.347,06m;0,25 m e azimute plano 357°27’59” até o marco M-058, de 
coordenada N = 9.097.592,23m e E = 623.347,05m;183,37 m e azimute 
plano 357°27’59” até o marco M-059, de coordenada N = 9.097.775,41m 
e E = 623.338,94m;0,38 m e azimute plano 357°27’59” até o marco 
M-060, de coordenada N = 9.097.775,80m e E = 623.338,93m;171,19 m 
e azimute plano 357°27’59” até o marco M-061, de coordenada N = 
9.097.946,82m e E = 623.331,36m;23,77 m e azimute plano 357°27’59” 
até o marco M-062, de coordenada N = 9.097.970,56m e E = 
623.330,31m;180,69 m e azimute plano 357°27’59” até o marco M-063, 
de coordenada N = 9.098.151,07m e E = 623.322,32m;0,39 m e azimute 
plano 357°27’59” até o marco M-064, de coordenada N = 9.098.151,46m 
e E = 623.322,30m;148,42 m e azimute plano 357°27’59” até o marco 
M-065, de coordenada N = 9.098.299,74m e E = 623.315,74m;0,32 m e 
azimute plano 99°16’49” até o marco M-066, de coordenada N = 
9.098.299,69m e E = 623.316,06m;0,55 m e azimute plano 356°06’37” 
até o marco M-067, de coordenada N = 9.098.300,23m e E = 623.316,02m; 
deste, segue confrontando com os limites do Sítio São Bento, com a se-
guinte distância  26,93 m e azimute plano 279°28’21” até o marco M-068, 
de coordenada N = 9.098.304,66m e E = 623.289,45m;56,61 m e azimu-
te plano 279°28’21” até o marco M-069, de coordenada N = 9.098.313,98m 
e E = 623.233,61m;3,01 m e azimute plano 20°50’38” até o marco M-070, 
de coordenada N = 9.098.316,79m e E = 623.234,68m;195,23 m e azimu-
te plano 20°50’38” até o marco M-071, de coordenada N = 9.098.499,25m 
e E = 623.304,15m; deste, segue confrontando com os limites da fazenda 
Santa Terezinha, com a seguinte distância  6,34 m e azimute plano 
20°34’35” até o marco M-072, de coordenada N = 9.098.505,18m e E = 
623.306,38m;42,33 m e azimute plano 20°34’35” até o marco M-073, de 
coordenada N = 9.098.544,81m e E = 623.321,25m;0,62 m e azimute 
plano 20°34’35” até o marco M-074, de coordenada N = 9.098.545,40m e 
E = 623.321,47m; deste, segue confrontando com os limites da fazenda 
Hiper limpo, com a seguinte distância  13,08 m e azimute plano 20°34’35” 
até o marco M-075, de coordenada N = 9.098.557,64m e E = 
623.326,07m;6,85 m e azimute plano 26°10’10” até o marco M-076, de 
coordenada N = 9.098.563,79m e E = 623.329,09m;93,83 m e azimute 
plano 20°33’15” até o marco M-077, de coordenada N = 9.098.651,65m e 
E = 623.362,04m;15,24 m e azimute plano 20°33’15” até o marco M-078, 
de coordenada N = 9.098.665,91m e E = 623.367,38m;986,41 m e azimu-
te plano 20°33’15” até o marco M-079, de coordenada N = 9.099.589,53m 
e E = 623.713,70m; 19,59 m e azimute plano 15°20’28” m até o marco 
M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
da Retificação na Matricula nº 27.841, Livro: 2-Registro Geral, Ficha: 1, 
junto ao cartório de registro de imóveis da comarca de redenção.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 835206
Portaria Nº 1354 de 02 de aGosto de 2022

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que o iTErPa, através da PorTaria Nº 01280, de 25 de 
outubro de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado Edição nº 32.270, 
de 30 de outubro de 2012, arrecadou a área de Terras denominada 
faZENda NaTiVidadE, localizada no Município de almeirim, com área de 
1.477,5755 ha, a qual foi Matriculada no cartório de registro de imóveis 
da comarca de almeirim sob o nº 284, livro: 2-B, folhas: 039;
coNSidEraNdo a necessidade de ajustes técnicos feitos no perímetro da 
referida Gleba, a fim de adequar o georrefenciamento de área;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/943401.
rESolVE:
i – rETificar o perímetro de área da fazenda Natividade, localizada no 
Município de almeirim, de uma área de 1.477,5755 ha, para uma área lí-
quida de 1.494,6204 ha (Um mil, quatrocentos e noventa e nove hectares, 
setenta e três ares e vinte e dois centiares) com limites, confrontações e 
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demais especificações técnicas constantes no Memorial Descritivo elabora-
do pelo iTErPa, nos seguintes termos: Partindo do vértice E25-M-19784, 
de coordenadas N 9.877.832,02m e E 244.736,15m; deste, segue confron-
tando com Jari celulose Embalagens e Papel S.a, com os seguintes azimu-
tes e distâncias:  164°14’51” e 2.623,98 m até o vértice E25-M-22651, 
de coordenadas N 9.875.306,59m e E 245.448,51m; deste, segue con-
frontando com fazenda Horizonte, com os seguintes azimutes e distân-
cias:  254°51’59” e 5.648,47 m até o vértice E25-M-22614, de coordena-
das N 9.873.831,93m e E 239.995,93m; deste, segue confrontando com 
fazenda Barro ii, com os seguintes azimutes e distâncias:  343°20’10” e 
2.651,50 m até o vértice E25-M-22654, de coordenadas N 9.876.372,08m 
e E 239.235,60m; deste, segue confrontando com Jari celulose Embala-
gens e Papel S.a, com os seguintes azimutes e distâncias:  75°20’34” e 
508,02 m até o vértice BUM-M-0627, de coordenadas N 9.876.500,63m 
e E 239.727,08m;  75°06’55” e 5.182,99 m até o vértice E25-M-19784, 
ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, re-
ferenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo como datum 
o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção UTM.
ii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
da Retificação na Matricula nº 284, Livro: 2-B, Folhas: 039, junto ao Car-
tório de registro de imóveis da comarca de almeirim.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 835180

.

.

errata
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

ERRATA:
Portaria Nº 1327/2022, de 27.07.2022, PUBlicada No doE nº 
35.060, de 28.07.2022- ProTocolo Nº 833192
iNTErESSado: JUcEliNo rEiS ViEira
ProcESSo:  2008/559857
ONDE SE LÊ: 2011/256969
LEIA-SE: 2008/559857
Belém(Pa), 02.08.2022
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS – PrESidENTE

Protocolo: 834966

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 4793/2022: BENEficiá-
rio: roBErTo BorGES fErrEira; Matrícula: 54195807;função:20; agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pes-
soa jurídica, para atender as necessidades da GicV. Elemento de despesa 
/ Valor: 339039/ r$ 4.500,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 835121

.

.

diÁria
.

Portaria: 4787/2022 objetivo: realizar fiscalização de Trânsito agro-
pecuário.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: PlacaS, rUrÓPoliS, SaNTarÉM/Pa Servidor: 57176052/ 
JorGE EdUardo dE MENdoNca GoES / (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 
17,5 diáriaS / 01/08/2022 a 18/08/2022.ordenador: lUcioNila PaN-
ToJa PiMENTEl.

Protocolo: 834828
Portaria: 4786/2022 objetivo: realizar fiscalização de Trânsito agrope-
cuário.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa iZa-
BEl do Pará/Pa destino: PlacaS, rUrÓPoliS, SaNTarÉM/Pa Servidor: 
57223642/ MaicoN JoSE dE SaNTaNa SaNToS/ (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 17,5 diáriaS / 01/08/2022 a 18/08/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 834824
Portaria: 4791/2022 objetivo:dar apoio nas ações de instituições fede-
rais quanto à sanidade agropecuária na região no município de São felix 
do Xingu.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM /
Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 57174044/ JoSE roBEr-
To coSTa (GErENTE) / 9,5 diáriaS / 25/07/2022 a 03/08/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 835024

Portaria: 4790/2022 objetivo: realizar busca a inadimplentes e va-
cinação assistida nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: roNdoN do Pará/Pa destino: aBEl fiGUEirEdo, 
doM EliSEU, JacUNdá/Pa Servidor: 57225387/ fEliPE Baraldi SoBral 
(fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 2,5 diá-
riaS / 18/07/2022 a 20/07/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaS-
SU MacEdo.

Protocolo: 835017
Portaria: 4789/2022 objetivo: realizar visita aos escritórios com ob-
jetivo de reunir com os servidores e entrega de material.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: XiNGUara/Pa destino: BaN-
NacH, caNaÃ doS caraJáS, florESTa do araGUaia, rio Maria, 
SaPUcaia/Pa Servidor: 5946962/ dEUSdEdiTE SEPTiMio raMoS NETo 
(GErENTE) / 4,5 diáriaS / 08/08/2022 a 12/08/2022. ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 835013
Portaria: 4795/2022 objetivo: dar apoio nas ações de instituições fe-
derais quanto à sanidade agropecuária na região.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: SÃo fÉliX do XiN-
GU/Pa Servidor: 55588125/ JoYlSoN BENTES caNTo (GErENTE) / 9,5 
diáriaS/ 25/07/2022 a 03/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 835161
Portaria: 4792/2022 objetivo: realizar atendimento no Eac de São João 
de Pirabas. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPa-
NEMa/Pa destino: SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 5555914/ Marcio 
aNdrEY MUNiZ PriETo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 
08/08/2022 a 12/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 835041

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria de diÁria Nº 190/2022; BENEficiário: aNdErSoN coS-
Ta doS SaNToS,  Matrícula Nº 54196307/1; fUNÇÃo: coordenador de 
Administração e finanças; OBJETIVO: Participar de Reunião Técnico-admi-
nistrativa com Supervisão regional e chefes locais da região administra-
tiva de capanema; Nº dE diáriaS:  ½  (meia); PErÍodo: 03/08/2022 
dESTiNo: capanema; ordENador dE dESPESa: roSiVal PoSSidÔNio 
do NaSciMENTo

Protocolo: 834883
Portaria de diÁria Nº 193/2022; BENEficiário: PaUlo roBErTo 
NUNES PErEira,  Matrícula Nº 57175795; fUNÇÃo: agente operacional; 
oBJETiVo: conduzir funcionários da aScoM na produção de matérias jor-
nalísticas  referente : criação bubalinos,cadeias de açaí e cadeia de fari-
nha; Nº dE diáriaS:  1 e 1/2 (Uma e meia); PErÍodo:  26 à 28/07/2022: 
dESTiNo: Salvaterra, abaetetuba e castanhal; ordENador dE dESPESa: 
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo

Protocolo: 834892
Portaria de diÁria Nº 192/2022; BENEficiário: alESSaNdra dE 
cáSSia SilVa da SilVa,  Matrícula Nº 57175456; fUNÇÃo: coordENa-
dora dE adMiNiSTraÇÃo dE rEcUrSoS HUMaNoS; oBJETiVo: Partici-
par de reunião Técnico-administrativa com Supervisão regional e chefes 
locais da região administrativa de capanema; Nº dE diáriaS:  ½  (meia); 
PErÍodo: 03/08/2022 dESTiNo: capanema; ordENador dE dESPESa: 
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo

Protocolo: 834888
Portaria de diÁria Nº 191/2022; BENEficiário: rafaEla rioS 
alVES lEiTE,  Matrícula Nº 938154/1; fUNÇÃo: assessora jurídica; oBJE-
TiVo: Participar de reunião Técnico-administrativa com Supervisão regio-
nal e chefes locais da região administrativa de capanema; Nº dE diáriaS:  
½  (meia); PErÍodo: 03/08/2022 dESTiNo: capanema; ordENador dE 
dESPESa: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo

Protocolo: 834886
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 186/2022; BENEficiário: PaUla aNdrEa 
frEiTaS PorTilHo,  Matrícula Nº 5908910/3; fUNÇÃo: assessora de co-
municação; oBJETiVo: produzir fotos jornalísticas de Produção de açaí; Nº 
dE diáriaS:  ½  (meia); PErÍodo: 27/07/2022 dESTiNo: abaetetuba; 
ordENador dE dESPESa: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo.

Protocolo: 835303
Portaria de diÁria Nº 196/2022; BENEficiário: dinilde ribeiro 
Serrão,  Matrícula Nº 5585996; fUNÇÃo: coordenadora da cPlaN; oBJE-
TiVo: Para participar de reunião técnico-administrativa com a Supervisão 
Regional de Capanema e Chefias locais; Nº dE diáriaS: 1/2 (meia); PE-
rÍodo: 03.08.2022; dESTiNo: caPaNEMa; ordENador dE dESPESaS: 
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo.

Protocolo: 835103
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 198/2022; BENEficiário: rosival Possidô-
nio do Nascimento,  Matrícula Nº 3175685/1; fUNÇÃo: Presidente; oBJE-
TiVo:  Para participar de reunião técnico-administrativa com a Supervisão 
regional de capanema e Chefias Locais; Nº DE DIÁRIAS: 1/2 (meia); PE-
rÍodo: 03.08.2022; dESTiNo: caPaNEMa; ordENador dE dESPESaS: 
MarialVa SoUSa coSTa

Protocolo: 835119
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Portaria de diÁria Nº 197/2022; BENEficiário: PaUlo aUGUSTo 
loBaTo da SilVa,  Matrícula Nº 5533953/2; fUNÇÃo: diretor Técnico; 
oBJETiVo: Para participar de reunião técnico-administrativa com a Su-
pervisão Regional de Capanema e Chefias Locais; Nº DE DIÁRIAS: 1/2 
(meia); PErÍodo: 03.08.2022; dESTiNo: caPaNEMa; ordENador dE 
dESPESaS: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo.

Protocolo: 835114

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 1676/2022-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa, 01 de aGosto de 2022.

a corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019, tendo em vista o disposto no art. 199 da lei 
Estadual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. 019/2022-cPad, de 21/07/2022, 
no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha envidado esforços 
para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros procedimentos 
imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – reconduzir a comissão atualmente composta pelos servidores 
MaNoEl criSTiNo do rEGo, Mat. nº. 5495369/1, Téc. em Gestão de 
Meio ambiente; TErEZa criSTiNa dE SoUZa frEiTaS da crUZ, Mat. nº. 
54191363/2, Téc. em Gestão Pública; e, EricK HENriQUE dE carValHo, 
Mat. nº. 5905954/1, assistente administrativo; para, sob a presidência do 
primeiro, dar continuidade, no prazo de 60 (sessenta) dias, aos trabalhos 
de apuração em Processo administrativo disciplinar instaurado através da 
PorTaria Nº. 1633/2019-GaB/corrEG, de 10/10/2019, publicada no 
doE nº. 34011 de 16/10/2019, e último ato, prorrogação pela PorTaria 
Nº. 0879/2022-GaB/corrEG, de 09/05/2022, publicada no doE nº. 
34968 de 12/05/2022, referente aos fatos de que trata o documento nº. 
2015/0000023234.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Portaria Nº. 1677/2022-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa, 01 de aGosto de 2022.

a corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019, tendo em vista o disposto no art. 199 da lei 
Estadual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. 021/2022-cPad, de 21/07/2022, 
no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha envidado esforços 
para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros procedimentos 
imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – reconduzir a comissão atualmente composta pelos servidores 
roBErTa GoNÇalVES PErEira iKEda, Mat. n.º 57175644/1, Téc. 
em Gestão de Meio ambiente; MaNoEl criSTiNo do rEGo, Mat. nº. 
5495369/1, Téc. em Gestão de Meio ambiente; e, EricK HENriQUE dE 
carValHo, Mat. nº 5905954/1, assistente administrativo; para, sob 
a presidência da primeira, dar continuidade, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, aos trabalhos de apuração em Processo administrativo disciplinar 
instaurado através da PorTaria Nº. 1638/2019-GaB/corrEG, de 
10/10/2019, publicada no doE nº. 34011 de 16/10/2019, e último ato, 
prorrogação pela PorTaria Nº. 0880/2022-GaB/corrEG, de 09/05/2022, 
publicada no doE nº. 34968 de 12/05/2022, referente aos fatos de que 
trata o documento nº. 2019/0000037179.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

PORTARIA Nº. 1698/2022-GAB/CORREG. 
BeLÉM/Pa, 02 de aGosto de 2022.

a corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019, e com fundamento no art. 220, § 2º da lei 
Estadual nº. 5.810/94;
coNSidEraNdo-SE os fatos descritos no PaE nº. 2022/902868, onde o 
colegiado informa, em suma, que o acusado não atendeu a citação no 
prazo legal para apresentar a defesa, e nem nomeou procurador para fazê-
lo, portanto, declarado revel;
coNSidEraNdo-SE a indicação sinalizada pela coNJUr/SEMaS nos autos 
do referido PaE.
rESolVE :
art. 1º. designar o servidor caSTriciaNo diaS coUTo SaMPaio, Mat. nº 
57175153/1, consultor Jurídico/SEMaS, para, sem prejuízo de suas demais 
atribuições, exercer o encargo de dEfENSor daTiVo do servidor a. J. N. 
M., Mat. funcional nº. 57215562/1, nos autos do Processo administrativo 
Disciplinar Simplificado(PADS), instaurado pela PORTARIA Nº. 1385/2022-

GaB/corrEG, de 29/06/2022(doE nº. 35032 de 04/07/2022), com vistas 
à apresentar dEfESa EScriTa, podendo para tanto requerer à comissão 
eventuais providências relacionadas diretamente a esta atividade, a fim de 
assegurar o contraditório e ampla defesa ao indiciado.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Protocolo: 834512

.

.

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 01692/2022-GAB/SEMAS, DE 01.08.2022
Servidor: TaUaNY MarTiNS ViEira
cargo: Gerente
Matrícula: 6403515/2
i – dESiGNar, a servidora para responder pela coordenadoria de Minera-
ção – cMiNa, durante o impedimento do titular GErSoN cardoSo PaES, 
matrícula nº 5959659/2, de férias no período de 01/08/2022 a 15/08/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 835307

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 1671/2022 - GAB/SEMAS 28 DE JULHO DE 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica em indústria carvoeira, no município de 
Moju.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Moju/Pa (acesso pelo município de Tailândia)
Período: 10/08 a 11/08/2022 – 01 e ½ diária
Servidores:
-5963680/1 - GaBriEllE SoUSa Mafra – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
-57227646/4 - MicHEllE Maria corrEa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57196796/1 - MarcElo aNToNio dE Sa MEdEiroS - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 833808
PORTARIA Nº 1685/2022 - GAB/SEMAS 01 DE AGOSTO DE 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica em indústrias madeireiras, para subsi-
diar a análise técnica de validação de Estudo de Coeficiente de Rendimento 
Volumétrico.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa, altamira/Pa e novo Progresso/Pa.
Período: 15/08 a 20/08/2022 – 5 e ½ diárias
Servidores:
54189442/ 2 - roSiaNE da SilVa SoUZa – Técnica em Gestão agrope-
cuária
57227646/ 4 - MicHEllE Maria corrÊa – Técnica em Gestão de Meio 
ambiente
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 834409
Portaria Nº 1694/2022 - GaB/seMas 02 de aGosto de 2022.
Objetivo: Vistoriar tecnicamente empreendimentos para fins de emissão de 
licença de operação para a atividade de siderurgia.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 08/08 a 12/08/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidor:
- 57175418/ 1 - adNa SUaNY cardoSo dE oliVEira - (Técnico em Ges-
tão de agropecuária)
- 57175329/ 1 - Marcio NEWBEr NUNES dE liMa - (Técnico em Gestão 
de infraestrutura)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 834851

.

.

FÉrias
PORTARIA Nº1684 /2022- DGAF/GAB/SEMAS 

o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/n de 19.02.2021, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.497 de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o artigo 74 parágrafo 2º da lei Estadual nº 5.810 de 24 
de janeiro de 1994; e
documentos números: 955084/2022, 2022/952122.
rESolVE:
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores deste órgão, conforme 
relacionados abaixo:

MatrÍcULa serVidor eXercÍcio GoZo de FÉrias
97571456/ 2 alEX PalHETa NUNES 2021/2022 08/09/2022 a 07/10/2022

57175432/ 1 alEX doS SaNToS MarTiNS 2020/2021 12/09/2022 a 26/09/2022 e 
31/10/2022 a 14/11/2022

5920883/ 3 aNdrE SoUSa doS SaNToS 2021/2022 12/09/2022 a 26/09/2022
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97571411/ 2 aMilToN alVES dE aGUiar 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022

5954974/ 1 aMaNda da coSTa MoUra 2021/2022 16/09/2022 a 30/09/20 e 
02/01/2023 a 16/01/2023

5955009/ 1 aNa laUra PiNHEiro rUiVo MoNTEiro 2021/2022 09/09/2022 a 23/09/2022 e 
06/01/2022 a 20/01/2023

57221116/ 2 BiaNca cHaVES MarcUarTU 2021/2022 05/09/2022 a 22/09/2022

5927732/ 3 BEaTricE cHriSTiNE PiEdadE PiNHo 2021/2022 12/09/2022 a 01/10/2022 e 
02/01/2023 a 11/01/2023

5959982/ 1 BrUNa STEfaNNY daS NEVES dE SoUSa 2021/2022 12/09/2022 a 26/09/2022 e 
14/11/2022 a 28/11/2022

5953091/ 1 BrUNo GilMar SilVa da SilVa 2021/2022 08/09/2022 a 22/09/2022 e 
02/01/2023 a 16/01/2023

5927720/ 2 criSTiaNE do Socorro raMoS 20210/2022 12/09/2022 a 26/09/2022 E 
16/11/2022 a 30/11/2022

5938505/ 2 dESirEE aNTEia JaSTES fErNaNdES 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/2022

57176603/ 1 daNiEllE frEiTaS faYal 2020/2021 08/09/2022 a 22/09/2022 e 
02/01/2023 a 16/01/2023

6005246/ 2 daVi GoNcalVES PiNTo 2021/2022 15/09/2022 a 30/09/2022 E 
01/12/2022 a 14/12/2022

57201639/ 1 diaMaNTiNo MENdoNca dE BarroS fErrEira J 2020/2021 19/09/2022 a 18/10/2022
5903373/ 5 EdENilcE oliVEira dE oliVEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/20222
5922809/ 2 EliSaMa caNcio MorEira 2021/2022 27/09/2022 a 26/10/2022

57175420/ 1 faTiMa criSTiNa MarQUES fErrEira 20109/2020 12/09/2022 a 21/09/2022 e 
02/01/2023 a 21/01/2023

5954958/ 1 faBricio SiMoES corrEa 2021/2022 09/09/2022 a 23/09/2022

5952148/ 1 GlEidSoN SaNToS BarroS 2020/2021 05/09/2022 a 19/09/2022 e 
17/10/2022 a 31/10/2022

57226927/ 3 HEloYZE GaBriElla doS SaNToS coSTa XaViEr 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/2022
5954909/ 1 HEllEN KriSNa da SilVa rioS 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/2022

5903161/ 3 HErNaN SEQUEira BarraNTES 2021/2022 12/09/2022 a 26/09/2022 e 
02/01/2023 a 16/01/2023

6402939/ 1 iGor BaraTa PiNHEiro dE SoUSa 2021/20221 08/09/2022 a 07/10/2022

5932618/ 2 JaQUEliNE ciBEllE fErrEira dE MENEZES 2021/2022 12/09/2022 a 19/09/2022 e 
08/02/2023 a 17/02/2023

57209713/ 2 JoSE fErrEira da rocHa 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022
5438004/ 1 JoSE dE riBaMar BENTo da SilVa JUNior 2020/2021 12/09/20212 a 11/10/2022

5954924/ 1 JoSE ariocKS dE lacErda 2021/2022 12/09/2022 a 02/10/2022 E 
20/03/2023 a 03/04/2023

57194239/ 5 JorGE rafaEl aMaral alENcar 2021/20222 01/09/2022 a 30/09/2022
5954885/ 1 JESSica SaraiVa da coSTa 2020/2021 05/09/2022 a 04/10/2022

5955031/ 1 JESSica TaMilES aNdradE dE SoUZa 2021/2022 13/09/2022 a 30/09/2022 E 
02/01/2023 a 13/01/2023

5947074/ 1 KaroliNE TElES da SilVEira dE SoUZa 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022

5930534/ 2 KEllY araGao do aMaral 2021/2022 12/09/2022 a 24/09/2022 e 
16/11/2022 a 02/12/2022

5961402/ 1 KESSia dE faTiMa da cUNHa PaNToJa 2021/2022 08/09/2022 a 18/09/2022 e 
23/11/2022 a 12/12/2022

5953252/ 1 Karla KaroliNE lEiTE do roSario 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022

5952152/ 1 lUiZ fErNaNdo frEiTaS rodriGUES 220/2021 16/08/2022 a 29/08/2022 e 
27/10/2022 a 11/11/2022

57198365/ 1 liliaNE oBaNdo Maia dE HollaNda liMa 2021/2022 19/09/2022 a 03/10/2022
5689341/ 1 Maria do carMo PErEira da cUNHa 2021/2022 13/09/2022 a 12/10/2022
8015719/ 2 MarilUcia TEiXEira SilVa 2020/2021 15/09/2022 a 14/10/2022

6403561/ 2 Maria aUGUSTa dE JESUS liMa 2021/2022 05/09/2022 a 23/09/2022 E 
02/01/2023 a 12/01/2023

5954937/ 1 Maria odilENE MiraNda do carMo 2021/2022 08/09/2022 a 07/10/2022
54197163/ 3 MarcElo aUGUSTo MorENo da SilVa alVES 2021/2022 15/08/2022 a 30/08/2022
5929004/ 2 MarcUS ViNiciUS SilVa da SilVa 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
5956039/ 2 MarcoS aNdrE MarrEiro coSTa 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022
8400937/ 1 NaYara MoNTEiro BarrEiroS 2020/2021 08/09/2022 a 07/10/2022
57196924/ 1 PaUlo carValHo liMa 2020/2021 01/09/2022 a 30/09/2022
57175687/ 1 PaTricia da coNcEicao caBral dE liMa 2020/2021 09/09/2022 a 04/10/2022
5954918/ 1 PaMEla daNiElY doS SaNToS riBEiro 2021/2022 02/09/2022 a 01/10/2022

5888396/ 2 PaTricK diNiZ alVES QUiNTEl 2021/2022 05/09/2022 a 23/09/2022 E 
23/01/2023 a 02/02/2023

5955043/ 1 rafaEla MENEZES BarBoSa 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/2022
57188671/ 5 roSa Maria fErrEira da rocHa 2021/2022 010/09/2022 a 30/09*/2022
57213383/ 2 roBErTa SErTao lira 2020/2021 12/09/2022 a 11/10/2022

5936720/ 2 rafaEl MElo MarQUES 2021/2022 09/09/2022 a 23/09/2022 e 
13/10/2022 a 27/10/2022

5954976/ 1 roSEMarY EliZaBETH PaSSoS MarTiNS SoUSa 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022

57215264/ 1 SoliMara MorEira SoUZa 2021/2022 01/09/2022 a 15/09/2022 e 
16/11/2022 a 30/11/2022

5954964/ 1 SUElEN MElo dE oliVEira 2021/2022 12/09/2022 a 26/09/2022 E 
02/01/2023 a 16/01/2023

5920190/ 4 TaMirES BorGES dE oliVEira 2021/2022 13/09/2022 a 30/09/2022 e 
02/01/2023 a 13/01/2023

5955052/ 1 TaMirES NaYara rEiS doS SaNToS 2021/2022 08/09/2022 a 07/10/2022
6403662/ 1 THiEllE SilVa MaToS 2021/2022 08/09/2022 a 07/10/2022
54191363/ 2 TErEZa criSTiNa dE SoUZa frEiTaS da crUZ 2020/2021 15/09/2022 a 14/10/2022
5936253/ 2 TaNia Maria BraZao E SilVa TaVarES 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022
5923503/ 3 THiaGo PaiXao da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022

5925827/ 2 THiaGo colarES MiraNda 2021/2022 15/09/20221 a 30/09/2022 e 
17/01/20213 a 30/01/2023

5954930/ 1 VErENa lUcia SoUSa corrEa 2021/2022 17/09/2022 a 30/09/2022 E 
24/01/2023 a 08/02/2023

5905021/ 2 ValEria aMaral doS SaNToS 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022

5932183/ 2 VaNia carla diaS MarTiNS 2021/2022 01/09/2022 a 15/09/2022e 
01/03/2022 a 15/03/2023

Belém, 29 de julho de 2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HUGo YUTaKa SUENaG
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 835286

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
NOTIFICAÇÃO N°.: 159519/GERAD/COFISC/DIFISC/

saGra/2022
À
EdEValdo SaNToS fraNÇa
End: rio PacaJá, EM frENTE a Vila da EMPrESa aBc NorTE.
cEP: 68480-000 Portel – Pa
Pelo presente instrumento fica o Sr. EDEVALDO SANTOS FRANÇA, notifi-
cado de acordo com os autos do Processo administrativo infracional nº 
30852/2020, no qual consta o auto de infração nº aUT-2-T/20-09-11546, 
lavrado por esta Secretaria, ante a constatação do exercício da atividade 
de desmatamento, em face de explorar 509,51 m³ de madeira nativa em 
tora de diversas espécies (verificar relatório de fiscalização) divididas em 
204 toras sem a devida licença do órgão ambiental competente, contra-
riando dessa forma o art. 50, do decreto federal 6.514/2008, enquadran-
do-se no art. 118, inciso i e Vi, da lei Estadual 5.887/1995, em conso-
nância com o art. 70, da lei federal 9.605/1998 e art. 225 da constituição 
federal 1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NOTIFICAÇÃO N°.:159523/GERAD/COFISC/DIFISC/
saGra/2022

À
rodriGo caMPoS MElli
End: rodovia Br 163 Km 62 - comunidade açaizal do Prata
cEP: 68143-000 Belterra - Pa
Pelo presente instrumento, fica o Sr. RODRIGO CAMPOS MELLI, notifi-
cado de acordo com os autos do Processo administrativo infracional n° 
23711/2020, no qual consta o auto de infração n° aUT-3-S/20-05-00307, la-
vrado na sede desta Secretaria, ante a constatação do exercício de capta-
ção para água subterrânea, em face de deixar de atender as exigências 
legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade 
ambiental competente no prazo concedido. Não atendeu a Notificação nº 
77617/ GEoUT/ cor/ dirEH/ SaGH/ 2015. conforme Parecer Técnico nº 
33157/ GEoUT/ cor/ dirEH/ SaGrH/ 2015, contrariando o art. 80 do 
decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi da 
lei Estadual nº 5.887/1995, em consonância com o art. 70 da lei federal 
nº 9.605/1998 e art. 225 da constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NOTIFICAÇÃO N°.: 159524/GERAD/COFISC/DIFISC/
saGra/2022

À
GP coMÉrcio dE coMBUSTÍVEl VEGETal lTda - ME
End: SiTio alVorada, S/Nº, loTE a, coNdoMÍNio iNdUSTrial
cEP: 68450-000 Moju – Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa G P COMÉRCIO DE COMBUSTÍ-
VEl VEGETal lTda-ME, notificada de acordo com os autos do Processo Ad-
ministrativo infracional nº 29612/2020 no qual consta o auto de infração 
nº aUT-2-S/20-10-00629, lavrado por esta Secretaria, ante a constatação 
do exercício de captação de água subterrânea, em face de deixar de cum-
prir os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 das condicionantes constantes no verso da 
declaração de dispensa de outorga n° 464/2014, contrariando as exigên-
cias do órgão ambiental competente, contrariando o art. 81 inciso iii da 
lei Estadual n° 6.381/2001, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi da 
lei Estadual nº 5.887/1995, em consonância com o art. 70 da lei federal 
nº 9.605/1998 e art. 225 da constituição federal 1988.
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o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NOTIFICAÇÃO N°.: 159534/GERAD/COFISC/DIFISC/
saGra/2022

À
ESTÂNcia EcolÓGica áGUa aZUl lTda-EPP
End: rod. Pa 150 KM 137, N°74. Bairro:ZoNa rUral
cEP: 68695-000 Tailândia – Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa ESTÂNCIA ECOLÓGICA ÁGUA 
AZUL EPP, notificada de acordo com os autos do Processo Administrati-
vo infracional nº 1667/2021 no qual consta o auto de infração nº aU-
T-1-S/20-12-00413, lavrado por esta Secretaria, ante a constatação do 
exercício de captação de água subterrânea, em face de não cumprir os 
itens 1, 2 e 3 das condicionantes do prazo de 120 dias, os itens 4 (ocorre 
a cada 180 dias até o prazo de renovação da outorga), 5 e 6 (ocorre a 
cada 365 dias até o prazo de renovação da outorga), do prazo de 1280 
dias, descritas no aNEXo i da outorga nº 1757/2015, desobedecendo às 
normas legais ou regulamentares, contrariando o art. 66, Parágrafo único, 
inciso ii do decreto federal nº 6.514/2008 e art. 81, inciso iii e Vi da lei 
Estadual nº 6.381/2001, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi da lei 
Estadual nº 5.887/1995, em consonância com o art. 70 da lei federal nº 
9.605/1998 e art. 225 da constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NOTIFICAÇÃO N°.: 159536/GERAD/COFISC/DIFISC/
saGra/2022

À
NEd coMÉrcio dE GáS lTda
End: aV.MaXiMiNo PorPiNo, loTEaMENTo JardiM iPiraNGa iii,loTE 
02 E 03,
QUadra a, Bairro: ESTrEla
cEP: 68740-080 castanhal – Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa N E D COMÉRCIO DE GÁS LTDA, 
notificada de acordo com os autos do Processo Administrativo Infracional nº 
10388/2021 no qual consta o auto de infração nº aUT-1-S/21-03-00257, 
lavrado por esta Secretaria, ante a constatação do exercício de comércio 
atacadista e armazenamento de GlP, em face de deixar de cumprir a condi-
cionante referente a apresentação dos relatórios de informação ambiental 
anual constantes no verso da licença de operação - lo nº 5857/2011, 
contrariando o art. 66 Parágrafo único, inciso ii do decreto federal nº 
6.514/2008 e art. 81 do decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-
se no art. 118 inciso Vi da lei Estadual nº 5.887/1995, em consonân-
cia com o art. 70 da lei federal nº 9.605/1998 e art. 225 da constituição 
federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NOTIFICAÇÃO N°.: 159554/GERAD/COFISC/DIFISC/
saGra/2022

À
GloBo VErdE MiNEracÃo lTda
End: rodovia Transamazônica, km 107, s/nº, fazenda Gecona
Bairro: Zona rural
cEP: 68535-000 Palestina do Pará – Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa GLOBO VERDE MINERA-
ÇÃO LTDA, notificada de acordo com os autos do Processo Administrati-
vo infracional nº 3645/2021, no qual consta o auto de infração nº aU-
T-1-S/21-01-00302, lavrado por esta Secretaria, ante a constatação do 
exercício da atividade de extração e beneficiamento de minérios não me-
tálicos (calcário), em face de deixar de apresentar relatório de informação 
ambiental anual - riaa dos anos (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 
2019/2020), nos prazos exigidos pela legislação ou determinado pela au-
toridade ambiental, referente a licença de operação nº 10271/2017, con-
trariando o art. 81 do decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-se no 
art. 118, inciso Vi, da lei Estadual nº 5.887/1995, em consonância com o 
art. 70 da lei federal nº 9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NOTIFICAÇÃO N°.: 159553/GERAD/COFISC/DIFISC/
saGra/2022

À
GloBo VErdE MiNEracÃo lTda
End: rodovia Transamazônica, km 107, s/nº, fazenda Gecona
Bairro: Zona rural
cEP: 68535-000 Palestina do Pará – Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa GLOBO VERDE MINERA-
ÇÃO LTDA, notificada de acordo com os autos do Processo Administrati-
vo infracional nº 3647/2021, no qual consta o auto de infração nº aU-
T-1-S/21-01-00291, lavrado por esta Secretaria, ante a constatação do 
exercício da atividade de extração de minérios não metálicos - calcário, em 
face de descumprir as condicionantes item 1 e 2 (prazo de 30 dias) e item 
3 e 4 (prazo de 365 dias) constantes no aNEXo i da licença de operação 
nº 10272/2017, contrariando as exigências legais, contrariando o art. 66, 
Parágrafo único, inciso ii, do decreto federal nº 6.514/2008, enquadran-
do-se no art. 118, inciso Vi, da lei Estadual nº 5.887/1995, em consonân-
cia com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NOTIFICAÇÃO N°.: 159550/GERAD/COFISC/DIFISC/
saGra/2022

á
GloBo VErdE MiNEracÃo lTda
End: rodovia Transamazônica, km 107, s/nº, fazenda Gecona
Bairro: Zona rural
cEP: 68535-000 Palestina do Pará - Pa 
Pelo presente instrumento, fica a empresa GLOBO VERDE MINERA-
ÇÃO LTDA, notificada de acordo com os autos do Processo Administrati-
vo infracional nº 3650/2021, no qual consta o auto de infração nº aU-
T-1-S/21-01-00290, lavrado por esta Secretaria, ante a constatação do 
exercício da atividade de beneficiamento de minérios não metálicos, em 
face de descumprir as condicionantes item 1 (prazo de 60 dias) e item 2 
e 4 (prazo de 365 dias) constantes no aNEXo i da licença de operação 
nº 10271/2017, contrariando as exigências legais, contrariando o art. 66, 
Parágrafo único, inciso ii, do decreto federal nº 6.514/2008, enquadran-
do-se no art. 118, inciso Vi, da lei Estadual nº 5.887/1995, em consonân-
cia com o art. 70 da lei federal nº 9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NOTIFICAÇÃO N°.: 159549/GERAD/COFISC/DIFISC/
saGra/2022

À
GloBo VErdE MiNEracÃo lTda
End: rodovia Transamazônica, km 107, s/nº, fazenda Gecona
Bairro: Zona rural
cEP: 68535-000 Palestina do Pará – Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa GLOBO VERDE MINERA-
ÇÃO LTDA, notificada de acordo com os autos do Processo Administrati-
vo infracional nº 5906/2021, no qual consta o auto de infração nº aU-
T-1-S/21-02-00358, lavrado por esta Secretaria, ante a constatação do 
exercício da atividade de captação de água subterrânea, em face de captar 
água subterrânea sem a devida outorga válida, emitida por órgão am-
biental competente, contrariando o art. 12, inciso ii, da lei Estadual nº 
6.381/2001, enquadrando-se no art. 81, inciso iV e Vi, da lei Estadual nº 
6.381/2001, em consonância com o art. 70 da lei federal nº 9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NOTIFICAÇÃO N°.: 159555/GERAD/COFISC/DIFISC/
saGra/2022

À
GloBo VErdE MiNEracÃo lTda
End: rodovia Transamazônica, km 107, s/nº, fazenda Gecona
Bairro: Zona rural
cEP: 68535-000 Palestina do Pará – Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa GLOBO VERDE MINERA-
ÇÃO LTDA, notificada de acordo com os autos do Processo Administrati-
vo infracional nº 3644/2021, no qual consta o auto de infração nº aU-
T-1-S/21-01-00303, lavrado por esta Secretaria, ante a constatação do 
exercício da atividade de extração e beneficiamento de minérios não me-
tálicos (calcário), em face de deixar de apresentar relatório de informação 
ambiental anual - riaa dos anos (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 
2019/2020), nos prazos exigidos pela legislação ou determinado pela au-
toridade ambiental, referente a licença de operação nº 10272/2017, con-
trariando o art. 81, do decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-se no 
art. 118, inciso Vi, da lei Estadual nº 5.887/1995, em consonância com o 
art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
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o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Protocolo: 834941

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 1693/2022 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/849829 SaGrH-SEMaS;
rESolVE:
i – Tornar sem efeito a PorTaria Nº 1454/2022 GaB-SEMaS de 06/07/2022, 
publicada no doE Nº 35.038 do dia 08/07/2022, que concedeu diárias para 
o servidor citado na referida portaria.
Belém, 02 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Márcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 834835
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 532 de 01 de aGosto de 2022
rESolVE:
autorizar o afastamento dos servidores Marcia Tatiana Vilhena Segtowich 
andrade, matricula n° 57222698, cintia da cunha Soares, matricula nº 
57201159 e deoclécio Neves cordeiro Júnior, matricula nº 54197969, no 
período de 10 a 13/08/2022, com destino a São Geraldo do araguaia-Pa. 
objetivo: reunião de devolutiva do Plano de Manejo do Parque Estadual 
Serra dos Martírios/andorinhas – PESaM. as despesas de viagem serão 
de responsabilidade do Programa áreas Protegidas da amazônia - arPa.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 535 de 01 de aGosto de 2022
art. 1º designar os servidores relacionados abaixo para compor a comis-
são Permanente de licitação, tornando-se responsáveis por todos e quais-
quer certames licitatórios, exceto os realizados na modalidade Pregão, aos 
quais prestarão auxílio se e quando requisitados:

dados do serVidor PerFiL
roSiaNE aNdradE TErra

Matrícula: 57212244
End. comercial: av. João Paulo ii, s/n – Parque Estadual curióUtinga

cEP: 66610-010

PrESidENTE

lUiZa do Socorro BarroS raMoS
Matrícula: 5792410

End. comercial: av. João Paulo ii, s/n – Parque Estadual curióUtinga
cEP: 66610-010

MEMBro

JoBErT aBraHao da coNcEiÇÃo
Matrícula 57214625

End. comercial: av. João Paulo ii, s/n – Parque Estadual curióUtinga
cEP: 66610-010

MEMBro

dilSoN NaZarENo faVacHo loPES
Matrícula: 5894692

End. comercial: av. João Paulo ii, s/n – Parque Estadual curióUtinga
cEP: 66610-010

MEMBro

art. 2º a Presidente da comissão será substituída, em caso de ausência 
ou impedimento, por qualquer outro membro designado pela Presidente 
do idEflor-Bio.
art. 3º É vedada a recondução da comissão Permanente de licitação.
art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 5º revogam-se as disposições em contrário.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 536 de 01 de aGosto de 2022
rESolVE:
autorizar o afastamento dos servidores Keylah regina Borges, matrícula nº 
5783631 e Emmanuell carrolo Sobrinho, matrícula nº 57200772, no perí-
odo de 05 a 15/08/2022, com destino a São félix do Xingu-Pa. objetivo: 
Participar da missão “Monitoramento e manutenção da CFR e finalizações 
das manutenções de viveiros aTX”. as despesas de viagem serão de res-
ponsabilidade do projeto “Paisagens Sustentáveis da amazônia”, sendo a 
conservation international do Brasil (“ci-Brasil”) a agência executora do 
projeto.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 835314

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 533 de 01 de aGosto de 2022
rESolVE:
dESiGNar a servidora EricKa do Socorro dE liMa BarBoSa do NaS-
ciMENTo, matrícula nº 57176321, ocupante do cargo de Economista, para 
responder pela Gerência de Material e Patrimônio - GMP, deste institu-
to, durante o impedimento legal do titular JorGE da SilVa BarBoSa fi-
lHo, matrícula nº 5918519, ocupante do cargo de Gerente, no período de 
01/08/2022 a 30/08/2022.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 835283

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 36/2022
o iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVErSidadE 
do ESTado do Pará – idEflor-Bio, por meio da diretoria de Gestão 
administrativa e financeira – daf, e com fundamento no art. 65, § 8º, da 
lei federal nº 8.666/93, resolve apostilar a inclusão de fontes de recursos: 
0101, 0116, 0256, 0261, 0316, 0656 e 0661, para cumprimento das obri-
gações de pagamento dos serviços contratados do contrato administrati-
vo n° 62/2017, celebrado entre este iNSTiTUTo e a florES E JardiNS 
lTda-ME, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços de limpeza e manutenção de áreas externas/verdes 
para o Parque Estadual Monte alegre, localizado no município de Monte 
Alegre - Pará, necessários à eficácia e à eficiência das atividades desen-
volvidas na Unidade de conservação, para atender as demandas deste 
instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do 
Pará – idEflor- Bio.
Belém, 02 de julho de 2022.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 834923

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 508 DE 20 DE JULHO DE 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/900671 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar ações de fiscalização e Monitoramento nas Unidades de 
conservação do Parque Estadual da Serra dos Martírios e sua Zona de 
amortecimento.
origem: Belém-Pa
destino: São Geraldo do araguaia-Pa
Período: 22/07 a 01/08/2022 - 10,5 (dez e meia) diárias
Servidor: 1° SGT BPa Karlson Pereira Brandão – 5419980
3° SGT BPa Gilvanni Silva dias – 57198969
3° SGT BPa Valderilson ferreira canindé – 57664262
Sd BPa Jhonatan Silva oliveira – 6401757
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 531 de 01 de aGosto de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de Marapanim-Pa, no dia 01/08/2022:

servidor objetivo

fábio fonseca filgueira, matrícula nº 5950032, 
ocupante do cargo de Motorista.

conduzir o retorno de servidora e militares do Batalhão de Policiamento 
ambiental que encerraram atividades de monitoramento das áreas de 

desova de Quelônios na aPa algodoal para dirimir ilícitos ambientais na 
Unidade de conservação no período de Julho.

 - conceder 0,5 (meia) diária, ao servidor acima, conforme o processo nº 
2022/940948 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 534 de 01 de aGosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de São félix do Xingu-Pa, de 01 a 04/08/2022:

servidor objetivo

Keylah regina Borges, matrícula nº 5783631, 
ocupante do cargo de Gerente.

Realizar Monitoramento de sistemas Agroflorestais-SAFs.
Emmanuell carrolo Sobrinho, matrícula nº 

57200772, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão de Meio ambiente.

ii - conceder 3,5 (três e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/938494 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 835243
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secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1449/2022-saGa BeLÉM, 29 de JULHo de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o Processo nº 2022/942497, e Mem. nº 394/2022-GaB.
Siac/SSP/Pa, de 26.07.2022.
coNSidEraNdo: PorTaria Nº 1171/2022-SaGa, de 
04.07.2022,publicada no doE nº 35.034, de 05.07.2022, que 
concedeu férias ao servidor fErNaNdo BEZErra liMa, diretor de 
inteligência em Segurança Estratégica, Mf 57192679/2, 2021/2022, no 
período de 01.08.2022 a 30.08.2022.
r E S o l V E: designar o servidor ENdErSoN JoSE MoTTa THoMÉ, coor-
denador de Estatística e análise criminal, Mf 5725690/3, para responder 
pelo cargo de diretor de inteligência em Segurança Estratégica, no referi-
do período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 834837
Portaria Nº 1450/2022-saGa
BeLÉM, 01 de aGosto de 2022

coNSidEraNdo: a PorTaria Nº 1171/2022-SaGa, de 04.07.2022, 
publicada no doE nº 35.034, de 05.07.2022, que concedeu 30(trinta) dias 
de férias regulamentares à servidora roSaNa Maria riBEiro, assistente 
administrativo, Mf nº 57533/1, 2019/2020, no período de 15.08 a 
13.09.2022.
r E S o l V E:
-Transferir o período de gozo de férias da servidora roSaNa Maria riBEi-
ro, assistente administrativo, Mf nº 57533/1, 2019/2020, do período de 
15.08 a 13.09.2022, para ser usufruído em data oportuna, por necessidade 
de serviço.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 834833
Portaria Nº 1416/2022/ccV/GsaGa/seGUP

dispõe sobre designação de fiscal e Suplente ou comissão para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do instrumento.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, nomeado pelo decre-
to de 22 de setembro de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado n° 
34.708, no uso de suas atribuições legais; e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNSidEraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal nº 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGE; e
coNSidEraNdo a celebração do coNTraTo N° 007/2022/ccV/SEGUP/
Pa, celebrado junto a Empresa SoS SUl resgate comércio e Serviços 
lTda, oriundo do Processo Eletrônico n.º 2021/1295844, cujo objeto é 
a aquisição de equipamentos de Proteção individual de combate a in-
cêndio, qual seja, lUVa Para coMBaTE a iNcÊNdio, com vistas a “for-
talecer e Modernizar o Sistema Estadual de Segurança Pública e defesa 
Social (SiEdS) do Estado do Pará”, com recurso oriundo do convênio nº 
891878/2019, firmado entre a SEGUP/PA e SENASP/MJ.
rESolVE:
art. 1°. designar o servidor MaJor QoBM aluiz Palheta rodrigues, Ma-
trícula Funcional: 54185206, como titular para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato n° 007/2022/ccV/SEGUP;
art. 2°. designar o servidor antônio carlos dantas Barroso, Matrícula fun-
cional: 56120, para atuar como suplente e em substituição ao titular nos 
casos de ausência, impedimentos e afastamentos legais.
art. 3º. ao fiscal e Suplente do respectivo contrato, ora nomeados, ga-
rantida pela administração as condições para o desempenho do encargo, 
com a devida observância do disposto na lei federal nº 8.666/93, caberá, 
ainda, no que for compatível com o contrato em execução:
I. acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações 
pactuadas no referido instrumento sob sua gestão e emitir respectivos re-
latórios;
ii. propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
iii. controlar, observar e fazer cumprir o prazo de vigênciado contrato sob 
sua responsabilidade;
iV. receber e atestar nota (s) fiscal (is), e encaminhá-las à unidade com-
petente para pagamento;
V. verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-
se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
VI. confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
Vii. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do contrato;

Viii. manter controle atualizado dos pagamentos efetuados;
iX. comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios 
com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
X. solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob 
sua responsabilidade;
Xi. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do instrumento, a 
aplicação de sanções de acordo com as regras estabelecidas no contrato.
art. 4º. Em caso de necessidade eventual de substituição será emitida Por-
taria específica para este fim.
art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 02 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 835264
Portaria Nº 1417/2022/ccV/GsaGa/seGUP.

Dispõe sobre designação de Fiscais para acompanhar e fiscalizar a execu-
ção do instrumento.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, nomeado pelo decre-
to de 22 de setembro de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado n° 
34.708, no uso de suas atribuições legais; e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNSidEraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal nº 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGE; e
coNSidEraNdo a celebração do coNTraTo N° 006/2022/ccV/SE-
GUP/Pa, celebrado junto a EMPrESa rESGaTÉcNica coMÉrcioS dE 
EQUiPaMENToS dE rESGaTE EirElli, oriundo do Processo Eletrôni-
co n.º 2021/1295844, cujo objeto prevê a aquisição de 92 unidade de 
BoTaS para combate a incêndio com vistas a “ fortalecer e Modernizar o 
Sistema Estadual de Segurança Pública e defesa Social (SiEdS) do Estado 
do Pará”, com recurso oriundo do Convênio nº 891878/2019, firmado entre 
a SEGUP/Pa e SENaSP/MJ. ; que
rESolVE:
art. 1°. designar o servidor MaJor QoBM alUiZ PalHETa rodri-
GUES, Matrícula funcional: 54185206 , como titular para acompanhar e 
fiscalizar a execução do CONTRATO N° 006/2022/CCV/SEGUP/PA;
art. 2°. designar o servidor aNTÔNio carloS daNTaS BarroSo, Matrí-
cula funcional: 56120, para atuar como suplente e em substituição ao titu-
lar nos casos de ausência, impedimentos e afastamentos legais.
Art. 3º. Os fiscais do respectivo contrato, ora nomeados, garantida pela 
administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida 
observância do disposto na lei federal nº 8.666/93, caberá, ainda, no que 
for compatível com o contrato em execução:
I. acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações 
pactuadas no referido instrumentosob sua gestão e emitir respectivos re-
latórios;
ii. propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
iii. controlar, observar e fazer cumprir o prazo de vigênciado contrato sob 
sua responsabilidade;
IV. receber e atestar nota (s) fiscal (is), e encaminhá-las à unidade com-
petente para pagamento;
V. verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-
se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
VI. confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
Vii. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do contrato;
Viii. manter controle atualizado dos pagamentos efetuados;
iX. comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios 
com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
X. solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob 
sua responsabilidade;
Xi. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do instrumento, a 
aplicação de sanções de acordo com as regras estabelecidas no contrato.
art. 4º. Em caso de necessidade eventual de substituição será emitida Por-
taria específica para este fim.
art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 02 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 835285

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1451/2022-saGa BeLÉM, 01 de aGosto de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o Processo nº 2022/955619, e Mem. nº 403/2022-GaB.
Siac, de 28.07.2022.
coNSidEraNdo: PorTaria Nº 1171/2022-SaGa, de 
04.07.2022,publicada no doE nº 35.034, de 05.07.2022, que 
concedeu férias ao servidor dEidY GoMES da SilVa SaNTaNa, 
Gerente de inteligência sobre corrupção e lavagem de dinheiro, 
Mf 57207614/2, 2021/2022, no período de 01.08.2022 a 30.08.2022.
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r E S o l V E: designar a servidora WaNESSa loBaTo coSTa BraNdÃo, 
Secretário de Secretaria adjunta, Mf 5888789/3, para responder pelo car-
go de Gerente de inteligência sobre corrupção e lavagem de dinheiro, no 
referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 834847

.

.

errata
.

ERRATA DA PORTARIA Nº 1428/2022 - SAGA, PUBLICADA 
EM DOE Nº 35.064, PUBLICADA EM 02.08.2022

ONDE LÊ: ProcESo: 2022/915223
LEIA-SE: ProcESSo: 2022/915723
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 835182

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 009/2022-seGUP/FesPds/Pa
Processo: 2022/160973
Exercício: 2022
origem: decorre da utilização da ata de registro de preço nº 015/2021-
cPl/PMPa, oriunda do Pregão presencial internacional Nº 001/2019/cPl/
PMPa
objeto: aquisição de PiSTolaS SEMiaUToMáTicaS caliBrE .40 S&W 
coM acESSÓrioS E PEÇaS dE rEPoSiÇÃo, de acordo com as condições e 
especificações do Termo de Referência, e seus anexos, com recurso oriun-
do do fundo Estadual de Segurança Pública e defesa Social - fESPdS.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 168/2022-coNJUr
data da assinatura: 02/08/2022
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, com 
início em 02/08/2022 e término em 01/08/2023.
Valor Global: €225.686,18 (duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e oi-
tenta e seis euros, e dezoito centavos), equivalente a r$1.318.007,76 (um 
milhão trezentos e dezoito mil e sete reais e setenta e seis centavos)
Programação orçamentária: fonte: 0177 (Tesouro); 0377 (recurso Pró-
prio - Superávit); Programa de Trabalho: 06181150289400000; Natureza 
de despesa: 3449052
contratada: faBrica d’arMi PiETro BErETTa S.P.a
registro VaT n° 01541040174
Endereço: Via P. Beretta n° 18, Gardone Val Trompia, Brescia, itália, cEP: 
25063
ordenador de despesas: WaGNEr lUiZ dE aViZ carNEiro

Protocolo: 835318

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 076/2020-seGUP/Pa
Processo nº 2020/518213
Exercício: 2022
objeto: a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) 
meses, com início a contar de 19/08/2022 e o término em 18/08/2023.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 428/2022-coNJUr
data de assinatura: 01 de agosto de 2022.
Vigência: 19/08/2022 a 18/08/2023
21.101.06.122.1297.8338 - operacionalização das ações administrati-
vas; Natureza: 339033; fontes: 0101 e 0301.
contratada: NorTE TUriSMo lTda EPP
cNPJ: 05.570.254/0001-69
Endereço: Travessa Padre Prudêncio, n° 43, Bairro do comércio - Belém/
Pará, cEP n° 66.010-150.
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 835127

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

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

a comissão Permanente de licitações do fundo de investimento de Se-
gurança Pública-fiSP/SEGUP após reunião e análise da documentação de 
propostas das empresas participantes da TP 06/2022-fiSP, cujo objeto é 
a oBra dE coNSTrUÇÃo da dEPol do MUNiciPio dE  SalVaTErra/
Pa, resolve tornar público o resultado do referido julgamento, com base 
na avaliação técnica e sua conclusão, a comissão, à unanimidade dEci-
dE considerar CLASSIFICADAS em definitivo e em ordem crescente de 
valores as seguintes empresas: Em PriMEiro lugar, a empresa aTiTUdE 
coNSTrUTora EirEli EPP, com o valor de r$ 1.050.589,32 (um milhão 
e cinquenta mil reais, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e dois 
reais); Em SEGUNdo lugar, a empresa PoSiTaNo arQUiTETUra E coNS-
TrUÇÕES EirEli, que apresentou o valor de  r$ 1.157.097,76 (um mi-
lhão e cento e cinquenta e sete mil, noventa e sete reais e setenta e dois 
centavos); Em TErcEiro lugar, a empresa Eco ENGENHaria lTda/EPP, 
com o valor de r$ 1.161.438,01 (um milhão e cento e sessenta e um mil, 
quatrocentos e trinta e oito reais e um centavo), as empresas coNTiNEN-
Tal SErVicE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo e B&M coNSTrUTora lTda 
conforme parecer técnico do setor de engenharia da PcPa apresentaram 
propostas irregulares, sendo assim, foram desclassificadas nesta fase do 
certame. Consoante a decisão acima expendida pela Comissão, fica decla-

rada VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO a empresa abaixo identificada, clas-
sificada em primeiro lugar após análise técnica das propostas da ATITUDE 
coNSTrUTora EirEli EPP, com o valor total proposto de r$ 1.050.589,32 
(um milhão e cinquenta mil reais, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta 
e dois reais). Permanecem os autos franqueados para vistas aos licitantes 
interessados, ficando assim notificadas as empresas do julgamento acima. 
No prazo legal a contar desta publicação, querendo, poderão apresentar 
recurso administrativo, correndo igual prazo para eventuais contrarrazões.
a comissão
Belém, 02 de agosto de 2022

Protocolo: 835280

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 142/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do senhor Márcio fErNaNdo SaNToS BarroS, Titulação Especialista, 
inscrita no cPf sob o nº 327.699.702-91, rG nº 16225, PiS/Pasep nº 
180.876.627-55, residente e domiciliado à avenida Tavares Bastos, 1495 
resid. Porto de Sines Bloco a ap. 604, Bairro: Marambaia, cEP: 66615-005 
, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos 
profissionais especializados para execução de atividades educacionais 
como docente das disciplinas “Técnicas de controle de Mediação de 
Manifestações Coletivas e Resolução de Conflitos” e “Técnicas de Vigilância 
e de Preservação de local da ocorrência”, para o curso de formação de 
Guarda Municipal de Marabá 2022, aprovado pela resolução nº 384/2021 
- coNSUP, cujo valor total é r$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), incluídos 
todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, Programação 
orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0106
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 835015
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 143/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do senhor 
EdValdo alVES carValHo, Titulação Mestre, inscrita no cPf sob o nº 
865.135.751-68, rG nº 315580, PiS/Pasep nº 182.217.835-15, residente 
e domiciliado à rua Prof. Gérson rodrigues, fl 16, Qd 07, nº 20, Bairro: 
Nova Marabá, cEP: 68511-060, Marabá/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente das disciplinas “Noções Básicas 
de Primeiros Socorros” e “Segurança Patrimonial, Prevenção e combate a 
incêndio”, para o curso de formação de Guarda Municipal de Marabá 2022, 
aprovado pela resolução nº 384/2021 - coNSUP, cujo valor total é r$ 
2.560,00 (dois mil, quinhentos e sessenta reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0106
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 835020
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 150/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 



44  diário oficial Nº 35.066 Quarta-feira, 03 DE AGOSTO DE 2022

rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do senhor HÉlio PaiXÃo dE MoraES, Titulação Mestre, inscrita no cPf 
sob o nº 629.741.142-53, rG nº 29189, PiS/Pasep nº 1705627207-
8, residente e domiciliado à cidade Nova 6, We 70, nº 632, Bairro: 
coqueiro, cEP: 67140-120, ananindeua/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/conteudista da disciplina Polícia 
comunitária, na modalidade Ead, para o curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública 2022, aprovado pela resolução nº 396/2021 - coNSUP, 
cujo valor total é r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), incluídos 
todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, Programação 
orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 835074
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

N° 151/2022-seGUP/Pa
o GoVErNo do ESTado do Pará, por meio da SEcrETaria dE ESTado 
dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social - SEGUP, com sede nesta cida-
de na rua arcipreste Manoel Teodoro, nº 305, bairro Batista campos, cEP: 
66.023-700, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 05.054.952/0001-01, inscrição 
Estadual nº 15.174.302-9 e inscrição Municipal nº 150.269-1, doravante 
denominada coNTraTaNTE, neste ato representada pelo Secretário ad-
junto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, 
brasileiro, portador da cédula de identidade n° 1562036 - SSP/Pa e ins-
crito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, residente e domiciliado nesta 
cidade, autoriza nos termos do artigo 25, inciso ii da lei n° 8.666, de 21 
de junho de 1993, com suas posteriores modificações, a Inexigibilidade de 
licitação, referente ao Processo n° 2022/671197, a ser celebrado com a 
empresa orZil coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 21.545.863/0001-14, com sede em SrTVS, Q.701, Bloco “o”, Sala 
601, Ed. Novo centro Multiempresarial, asa Sul, Brasília/df, cEP 70.340-
000, cujo objeto consiste na participação a 09 (nove) servidores desta 
Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social - SEGUP/Pa 
ao curso de “a Nova lei de licitações e contratos (Nllc)”, na modalidade 
online, com carga horária de 16 horas, a ser realizado no período de 25 
a 26 de agosto de 2022, com valor global de r$ 17.523,00 (dezesse-
te mil quinhentos e vinte e três reais), conforme solicitação, especifica-
ção e fundamentação constante nos autos. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; Natureza: 339039; fonte: 0101.
Belém/Pa, 02 de agosto de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 835078
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 144/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do senhor JoNaNTaN THEiloN ViaNa SilVa, Titulação Graduado, 
inscrita no cPf sob o nº 915.166.332-53, rG nº 41789, PiS/Pasep nº 
162.157.267-46, residente e domiciliado à fl 15 Qd 02 lT 38, Bairro: 
Nova Marabá, cEP: 68510-320, Marabá/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente das disciplinas “Procedimentos 
operacionais” e “Técnicas de abordagem a Pessoas e Veículos”, para o 
curso de formação de Guarda Municipal de Marabá 2022, aprovado pela 
resolução nº 384/2021 - coNSUP, cujo valor total é r$ 2.160,00 (dois mil, 
cento e sessenta reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária:21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 
339047; fonte: 0106
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 835047
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 145/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 

roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do senhor aNToNio MarcoS coElHo da cUNHa, Titulação Graduado, 
inscrita no cPf sob o nº 667.008.922-87, rG nº 3897288, PiS/Pasep 
nº 190.132.304-50, residente e domiciliado à conj. Jardin ananindeua, 
Quadra J, nº 98, Bairro: centro, cEP: 67030-851, ananindeua/Pa, cujo 
objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente 
das disciplinas “condicionamento físico” e “defesa Pessoal e imobilização 
Tática”, para o curso de formação de Guarda Municipal de Marabá 2022, 
aprovado pela resolução nº 384/2021 - coNSUP, cujo valor total é r$ 
4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0106
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 835049
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 146/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do senhor 
lÚcio MaUro doS SaNToS coSTa, Titulação Especialista, inscrita no cPf 
sob o nº 449.765.932-15, rG nº 2296811, PiS/Pasep nº 170.569.165-01, 
residente e domiciliado à residencial Jose Homobono 2, Bloco 14, apto 202, 
Bairro: Tapanã, cEP: 66823-010, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como Supervisor do Modulo ii, para o curso de 
formação de Guarda Municipal de Marabá 2022, aprovado pela resolução 
nº 384/2021 - coNSUP, cujo valor total é r$ 1.260,00 (um mil, duzentos 
e sessenta reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 
339047; fonte: 0106
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 835051
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 147/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do senhor lUiZ NESTor SodrÉ da SilVEira, Titulação Especialista, 
inscrita no cPf sob o nº 513.996.523-20, rG nº 2472741, PiS/Pasep nº 
1811104687-6, residente e domiciliado à rua da Providência, Pass. São 
José, nº 62a, Bairro: coqueiro, cEP: 67015-450, ananindeua/Pa, cujo 
objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente/
conteudista da disciplina análise criminal i, na modalidade Ead, para o 
curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública 2022, aprovado pela 
resolução nº 396/2021 - coNSUP, cujo valor total é r$ 4.200,00 (quatro 
mil e duzentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 835061
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TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 148/2022 – SEGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições 
legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com 
fulcro no artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 
193, ii da lei federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB 
iESP, Portaria 012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, 
nº 214/2017, nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho 
Superior do instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para 
contratação do senhor PaUlo EdUardo VaZ BENTES, Titulação Mestre, 
inscrita no cPf sob o nº 711.871.622-72, rG nº 3384474, PiS/Pasep 
nº 1901802699-1, residente e domiciliado à Conjunto Julia Seffer, Rua 
15, nº 81, Bairro: águas lindas, cEP: 67020-530, ananindeua/Pa, cujo 
objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente/
conteudista da disciplina investigação criminal i, na modalidade Ead, para 
o curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública 2022, aprovado pela 
resolução nº 396/2021 - coNSUP, cujo valor total é r$ 4.800,00 (quatro 
mil e oitocentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 835064
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 149/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do senhor arMaNdo JofrE SoUZa dE liMa, Titulação Especialista, 
inscrita no cPf sob o nº 712.064.692-34, rG nº 33483, PiS/Pasep nº 
1902364298-0, residente e domiciliado à Pass. São Benedito, av. duque 
de caxias, nº 110, Bairro: Pedreira, cEP: 66085-632, Belém/Pa, cujo 
objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente/
Conteudista da disciplina Mediação de Conflitos, na modalidade EAD, para 
o curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública 2022, aprovado pela 
resolução nº 396/2021 - coNSUP, cujo valor total é r$ 4.200,00 (quatro 
mil e duzentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 835068

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 143/2022-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 143/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 835021
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 142/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 142/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 835016

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 148/2022-SEGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 148/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 835065
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 147/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 147/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 835063
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 146/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 146/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 835052
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 145/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 145/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 835050
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 144/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 144/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 835048
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 149/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 149/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 835071
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo N° 151/2022-seGUP/Pa
Nesta data, raTifico, nos termos do art. 26 da lei nº 8.666/93, observa-
das as alterações legais posteriores, o Termo de inexigibilidade de licitação 
n° 151/2022-SEGUP/Pa, com fundamento no art. 25, ii da lei 8.666/93, 
com suas posteriores modificações.
Belém/Pa, 02 de agosto de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 835083
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 150/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 150/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 835077

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1432/2022 –saGa
oBJETiVo: para realizar manutenção em embarcações.
ProcESSo: 2022/940483
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): PoNTE dE PEdra/Pa
PErÍodo: 27 à 29.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor (ES): 3° SGT PM JacoB raMoS dE arrUda, Mf: 5789036-1
cB PM MarcoS aNToNio HolaNda MariNHEiro, Mf: 57222513-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
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Portaria Nº 1433/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/915132
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iPiXUNa do Pará/Pa
PErÍodo: 13.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): cEl PM ricardo BrUNo dE frEiTaS alMEida, Mf: 
5755425-1
cEl PM arMaNdo coNcEiÇÃo dE MoraES GoNÇalVES, Mf: 5264162-1
SGT PM Edir carloS riBEiro QUarESMa, Mf: 5579333-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 835291

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 149/2022 – CCC: NoMEar o 1° TEN QoSPM dENT 
RG 40896 DOUGLAS MAGNO GUIMARÃES, como fiscal do Instrumento 
substitutivo de contrato n.º 2022NE09969; celebrado entre a PMPa e a 
Empresa aNTÔNio ailToN da crUZ UcHÔa; cNPJ Nº 28.564.781/0001-
66; cujo objeto é o aquisição de 01 (um) compressor odontológico; registre-
se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 02 de agosto de 2022;ricardo 
do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de 
compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 835292

.

.

errata
.

errata do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
045/2022/cPL/PMPa – diSciPliNa, docENTE E Valor, PUBlicado 
No diário oficial do ESTado Nº 35.060, dE 28 dE JUlHo dE 2022, 
ProTocolo 833393.
Onde se lê:
 

BreVes
disciPLiNa doceNte cPF VaLor totaL

SEGUraNÇa orGÂNica HEldErlEY SoUZa dE oliVEira 623.308.532-20 r$ 7.000,00
aTiVidadE dE iNTEliGÊNcia 

Policial MiliTar afoNSo GEoMárcio alVES doS SaNToS 467.136.112-49 r$ 2.400,00

Leia-se:
 

BreVes
disciPLiNa doceNte cPF VaLor totaL

ProcEdiMENToS E ProcESSoS 
corrEicioNaiS HEldErlEY SoUZa dE oliVEira 623.308.532-20 r$ 7.000,00

SEGUraNÇa orGÂNica afoNSo GEoMárcio alVES doS SaNToS 467.136.112-49 r$ 2.400,00

Belém - Pa, 02 de agosto de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 835123

.

.

coNtrato
.

coNtrato adM Nº 006/2022 - dPcPM. objeto: aquisição de equi-
pamentos de informática. Valor ToTal: r$ 67.335,84. daTa dE aSSi-
NaTUra: 01/08/2022. ViGÊNcia: 01/08/2022 a 31/07/2023. doTaÇÃo 
orÇaMENTária: Programa 1502 – Segurança Pública; Projeto/ativida-
de 26/8259 – realização de Policiamento ostensivo; Elemento de des-
pesa 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente; Plano interno 
1050008259E; fonte do recurso 0106 e/ou 0306 (recursos Provenientes 
de Transferência – convênios e outros). EMPrESa: Mr dE oliVEira cHa-
VES lTda. cNPJ: 12.027.340/0001-95. ordENador: JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM – cMT Geral da PMPa.

Protocolo: 835112
coNtrato adM Nº 007/2022 - dPcPM. objeto: aquisição de equi-
pamentos de informática. Valor ToTal: r$ 17.799,81. daTa dE aSSi-
NaTUra: 01/08/2022. ViGÊNcia: 01/08/2022 a 31/07/2023. doTaÇÃo 
orÇaMENTária: Programa 1502 – Segurança Pública; Projeto/ativida-
de 26/8259 – realização de Policiamento ostensivo; Elemento de des-
pesa 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente; Plano interno 
1050008259E; fonte do recurso 0106 e/ou 0306 (recursos Provenientes 
de Transferência – convênios e outros). EMPrESa: NETMiNaS coMÉrcio 
dE iNforMáTica EirEli-ME. cNPJ: 21.487.782/0001-05. ordENador: 
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM – cMT Geral da PMPa.

Protocolo: 835115

terMo aditiVo a coNtrato
.

6º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº.  289/2018-CCC/PMPA;  EXErcÍcio: 2022; oBJETo: o presen-
te Termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato 
administrativo nº 289/2018-ccc/PMPa, por mais 2 (dois) meses, no valor 
global de r$ 66.906,00 (sessenta e seis mil, novecentos e seis reais);data 
da assinatura: 01/08/2022. Vigência: 29/07/2022 a 28/09/2022; a despe-
sa com este termo aditivo acontecerá da seguinte forma: Programa: 1297 
– manutenção da gestão; ação:Projeto/atividade: 26/8338 –operaciona-
lização das ações administrativas; Natureza da despesa: 3.3.3.90.33.03 
– locações de meios de transporte; Plano interno: 4120008338c; fonte 
do recurso: 0101 (recurso ordinário); Empresa: BraSil rENT a car lT-
da-EPP; cNPJ nº 03.434.532/0001-25; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 834885
2º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº 006/2021-PMPa; 
EXErcÍcio: 2021/2022;oBJETo: o presente termo aditivo tem como 
objeto a ProrroGaÇÃo do prazo de execução de obra em 180 dias e 
o de vigência contratual em 120 dias para dar continuidade a contrução 
do prédio da 24º companhia independente da Policia Militar , no muni-
cípio de itupiranga/Pa, ambas a contar de 08 de junho 2022; data da 
assinatura: 06/06/2022;Empresa: coNTrUTora ENErGEo lTda; cNPJ: 
11.649.335/0001-51;inscrição Estadual nº 15.301.013-4;ordENador: 
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior–cEl QoPM rG 18044; comandan-
te Geral da PMPa.
*republicado por conter incorreções

Protocolo: 835214

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
PORTARIA Nº 833/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido iZaBEl criSTiNa 
cardoSo coSTa MoNTEiro, MaJ QoPM, Mf: 5720044-01, do efetivo 
do (a) dirEToria dE liciTaÇÃo da PMPa: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2.000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.39 – SErV. TErc PESS JUridica fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Protocolo: 835183

diÁria
.

PORTARIA Nº4189/22/DI/DF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais(1ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV/Supervisão 
i) ; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 30/06 a 
15/07/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
Servidores: MaJ PM armando Jofre Souza de lima; cPf: 712.064.692-34; 
Valor: r$ 4.747,80. SGT PM rafael fernandes caxias; cPf: 799.007.982-
87; Valor: r$ 3.956,40. cB PM ronny Ewerton Santos da Silva; cPf: 
922.276.942-20; Valor: r$ 3.798,00. cB PM altamir Miguel amaro Morais; 
cPf: 896.246.022-04; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4190/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais(1ªQUNZ-JUlHo/22-BPrV/Supervisão 
ii) ; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 30/06 a 15/07/2022; Quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: MaJ PM Erik 
Taylor felix da Silva; cPf: 708.294.542-68; Valor: r$ 4.747,80. SGT PM 
Jucelino Silva Torres; cPf: 440.776.022-20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM 
luciano Barros da Silva; cPf: 511.184.242-04; Valor: r$ 3.956,40. cB PM 
ronnyel de Sousa Matos; cPf: 014.078.453-57; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4191/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais(1ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV/Supervisão 
iii) ; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 30/06 a 15/07/2022; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
TEN PM diogo costa dos Santos; cPf: 919.059.312-04; Valor: r$ 4.233,30. 
TEN PM adão Marcos Espirito Santo de lemos; cPf: 468.198.782-49; 
Valor: r$ 4.233,30. SGT PM Madson douglas de Brito oliveira; cPf: 
835.452.712-34; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM cleberson Miranda cardoso; 
cPf: 792.599.442-87; Valor: r$ 3.956,40. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4192/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais( 1ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV) ; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: ourém-Pa; Período: 30/06 a 15/07/2022; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM david 
de Paiva carlos Júnior; cPf: 825.635.782-72; Valor: r$ 3.956,40. cB PM 
diogo Mendes carlos; cPf: 888.766.242-87; Valor: r$ 3.798,00. cB PM 
Everton Carlos Naiff Botelho; CPF: 746.845.742-53; Valor: R$ 3.798,00. 
cB PM Thiago doná; cPf: 769.187.002-78; Valor: r$ 3.798,00. cB PM 
cleilson antonio de oliveira da Silva; cPf: 704.307.482-72; Valor: r$ 
3.798,00. cB PM adercio lima rabelo; cPf: 001.251.292-38; Valor: r$ 
3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
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Portaria Nº4193/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais( 1ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV) ; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: ourilândia do Norte-Pa; Período: 30/06 a 15/07/2022; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGT PM flavio cardoso Pereira; cPf: 634.032.932-20; Valor: r$ 3.956,40. 
SGT PM Marcos Bruno Muniz de Sousa; cPf: 732.262.382-72; 
Valor: r$ 3.956,40. SGT PM roberto Sherlock Moraes da Silva; cPf: 
660.460.412-87; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM robson rocha da Silva; 
cPf: 787.500.752-68; Valor: r$ 3.956,40. Sd PM Washington damasceno 
da Silva; cPf: 852.259.752-91; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4194/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização de 
Trânsito Nas rodovias Estaduais( 1ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV) ; fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: acará-
Pa; Período: 30/06 a 15/07/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM ronaldo denis dos Santos corrêa; cPf: 
834.718.982-04; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM carlos augusto Barros amoras; 
cPf: 452.424.532-49; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Wesley Kennedy duarte 
da Silva; cPf: 016.186.162-85; Valor: r$ 3.798,00. cB PM renan Silva de 
Melo; cPf: 948.065.512-87; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM fabio Malato de 
Souza; cPf: 010.717.162-71; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4195/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais( 1ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV) ; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 30/06 a 15/07/2022; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Higor 
antônio ramos corrêa; cPf: 526.776.212-15; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM 
luiz Henrique Gonzaga da costa Santos; cPf: 836.600.622-00; Valor: 
r$ 3.956,40. cB PM Jonatas alves Silva; cPf: 012.898.892-44; Valor: 
r$ 3.798,00. cB PM Pablo ricardo Silva calixto; cPf: 013.649.722-55; 
Valor: r$ 3.798,00. cB PM Wellington Pereira Barros; cPf: 823.897.052-
00,; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM Josué da costa alves; cPf: 926.997.662-
91; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4196/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais( 1ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV) ; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: altamira-Pa; Período: 30/06 a 15/07/2022; Quantidade de diárias: 
15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM arthur Souza 
de castro; cPf: 006.360.522-81; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Keidison da 
costa Santos; cPf: 732.424.382-72; Valor: r$ 3.798,00. cB PM João Paulo 
Brito favacho; cPf: 736.205.052-68; Valor: r$ 3.798,00. cB PM fábio 
Junho Pereira Barros; cPf: 718.494.592-15; Valor: r$ 3.798,00. cB PM 
Elden de Souza amaral; cPf: 985.480.342-20; Valor: r$ 3.798,00. cB PM 
denio de Macêdo Medeiros; cPf: 802.167.652-34; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4197/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais( 1ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV) ; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Santarém-Pa; Período: 30/06 a 15/07/2022; Quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM 
lenilson rodrigues de araújo; cPf: 488.811.712-87; Valor: r$ 3.956,40. 
SGT PM carlos augusto Teixeira Moura; cPf: 564.247.872-91; Valor: 
r$ 3.956,40. SGT PM Simplício de Sousa amorim; cPf: 443.614.242-
68; Valor: r$ 3.956,40. cB PM fabio alexandre lima Pereira ; cPf: 
957.444.442-20; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Hernan José Silva da Silva; 
cPf: 912.539.342-15; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4198/22/DI/DF – objetivo: Policiamento E fiscalização de 
Trânsito Nas rodovias Estaduais( 1ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV) ; fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: 
Parauapebas-Pa; Período: 30/06 a 15/07/2022; Quantidade de diárias: 15 
de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Marco antônio rocha 
de oliveira; cPf: 426.202.872-00; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM leandro 
de Souza rocha; cPf: 804.303.842-20; Valor: r$ 3.956,40. cB PM José 
rodrigues da Silva Neto; cPf: 069.571.484-83; Valor: r$ 3.798,00. cB PM 
Jean felippe Britto Nunes; cPf: 001.715.452-90; Valor: r$ 3.798,00. cB PM 
cleyton Batista lopes; cPf: 699.030.692-00; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM 
Wanderley ribeiro Gomes; cPf: 017.887.402-70; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4199/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: aurora do Pará-Pa; 
Período: 30/06 a 15/07/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM raimundo Nonato oliveira da 
Silva; cPf: 397.039.752-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM isaias ferreira 
de oliveira; cPf: 587.532.902-59; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Emanoel 
carlos Velasco azevedo Neto; cPf: 791.220.782-15; Valor: r$ 3.956,40. 
SGT PM adson rocha corrêa; cPf: 752.251.662-53 ; Valor: r$ 3.956,40. 
cB PM Wellison fernando rabelo Brilhante; cPf: 827.063.872-20; Valor: 
r$ 3.798,00. Sd PM fabine Elen Silva Sousa; cPf: 010.391.462-52 ; Valor: 
r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Portaria Nº4200/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: conceição do 
araguaia-Pa; Período: 30/06 a 15/07/2022; Quantidade de diárias: 15 
de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Yasmin rocha do 
Nascimento; cPf: 935.396.302-87; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Petronio 
castro de araujo filho; cPf: 562.960.452-04; Valor: r$ 3.956,40. cB PM 
alexandre Teixeira da Silva; cPf: 518.037.802-82; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM Joyce capistrano acioli; cPf: 965.766.852-20; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM Jorge Victor Vieira acioli; cPf: 751.113.652-49; Valor: r$ 
3.798,00. cB PM Jaqueline ribeiro dos Santos; cPf: 930.837.002-10; 
Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4201/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Paragominas-Pa; 
Período: 30/06 a 15/07/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Elias carlos Vieira lima; cPf: 
392.283.392-68; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Jossimar cabral Sampaio; 
cPf: 634.861.722-04; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM reginaldo Moreira 
Júnior; cPf: 802.183.692-04 ; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM dayse ferreira 
dias; cPf: 900.093.712-49; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Sérgio cardoso de 
Souza Pereira; cPf: 846.464.972-04; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM Patrick 
Teles Pimenta; cPf: 965.446.192-72 ; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4202/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Tailândia-Pa; 
Período: 30/06 a 15/07/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Emerson luiz Nazaré da Gama; 
cPf: 379.643.722-20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Eduardo augusto das 
Neves Pereira; cPf: 690.175.142-72 ; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Pedro 
Paulo Santos da luz; cPf: 953.448.372-91 ; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM 
Wilson da fonsêca Barros; cPf: 680.883.022-34 ; Valor: r$ 3.956,40. 
cB PM Thércio Júnior Pinheiro de lima; cPf: 862.232.912-72; Valor: 
r$ 3.798,00. Sd PM Marcelo Santos da luz filho; cPf: 019.584.352-
52; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4203/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: igarapé-Miri-Pa; 
Período: 30/06 a 15/07/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM Eduardo augusto Brito Santos; cPf: 
476.626.702-87; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Elias Queiróz filho; cPf: 
582.185.992-15; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM João damielson ribeiro 
canuto; cPf: 591.740.992-72; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Jean José da 
cruz; cPf: 455.648.922-91; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Jamyson Muniz 
Pinheiro; cPf: 792.425.962-72 ; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4204/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: cametá-Pa; 
Período: 30/06 a 15/07/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM João amancio Neves dos reis; cPf: 
427.579.672-15; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Thiago da Silva costa; 
cPf: 867.410.392-87; Valor: r$ 3.956,40. cB PM abraão Moura lobato; 
cPf: 004.753.792-25; Valor: r$ 3.798,00. cB PM rodrigo raphael cabral 
Trindade; cPf: 008.004.782-31; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM orleans de 
oliveira farias; cPf: 004.621.062-84; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4205/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduais  (1ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: Moju-Pa; Período: 30/06 a 15/07/2022; Quantidade de diárias: 
15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM George iradir 
Meireles Braga; cPf: 397.204.892-00; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM fábio 
Meireles Braga; cPf: 605.917.732-87; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM alberto 
de araújo fausto; cPf: 703.109.392-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM 
robson de Sousa Barbosa; cPf: 818.276.872-15; Valor: r$ 3.956,40. 
cB PM dênis de carvalho da costa; cPf: 000.612.912-93; Valor: r$ 
3.798,00. cB PM fernando rodrigues Gonçalves; cPf: 947.822.882-
04; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4206/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito (operação lei Seca/2ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 15/07 a 30/07/2022; Quantidade de diárias: 15 
de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Marineide Trindade 
da Silva carvalho; cPf: 761.057.332-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM 
amilton Brito coêlho; cPf: 672.094.752-49; Valor: r$ 3.956,40. cB PM 
Hilton chaves Martins; cPf: 004.554.632-04; Valor: r$ 3.798,00. cB PM 
clebyson John Borges Pinheiro; cPf: 961.448.312-15; Valor: r$3.798,00. 
Sd PM danilo Max Moraes da Silva; cPf: 016.993.782-82; Valor: r$ 
3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
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Portaria Nº4207/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduias (2ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM ronald 
Tavares Pantoja; cPf: 787.246.002-53; Valor: r$ 2.611,20. cB PM Tábata 
Analia Mendonça Pacífico; CPF: 960.689.302-20; Valor: R$ 2.571,60. 
cB PM alessandro Matos Pampolha; cPf: 003.772.612-97; Valor: 
r$ 2.571,60. cB PM Marcelo Pinheiro da Silva; cPf: 747.408.222-53; 
Valor: r$ 2.571,60. Sd PM fabio Malato de Souza; cPf: 010.717.162-
71; Valor: r$ 2.571,60. Sd PM Joao farias cunha; cPf: 937.279.502-
00; Valor: r$ 2.571,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº4208/22/DI/DF – objetivo:Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduias (2ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Jorge 
Macedo da Silva; cPf: 379.941.662-53; Valor: r$ 2.611,20. cB PM Helder 
Valdelir de oliveira Santos; cPf: 630.404.762-20; Valor: r$ 2.571,60. 
cB PM Jamyson Muniz Pinheiro; cPf: 792.425.962-72; Valor: r$ 2.571,60. 
cB PM Murilo alberto dos Santos lira; cPf: 516.971.902-78; Valor: 
r$ 2.571,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4209/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduias (2ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Santo antônio do Tauá-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGT PM igor de oliveira Nery da costa; cPf: 530.024.232-20; Valor: 
r$ 2.611,20. cB PM anderson alexandre da Silva; cPf: 730.508.222-
87; Valor: r$ 2.571,60. cB PM Wesley Kennedy duarte da Silva; cPf: 
016.186.162-85; Valor: r$ 2.571,60. cB PM Ughor diniz lima costa; cPf: 
980.597.772-20; Valor: r$ 2.571,60. cB PM camilo Gabriel dos Santos 
ferreira; cPf: 924.121.572-00; Valor: r$ 2.571,60. Sd PM rogério Pereira 
dos Santos; cPf: 011.606.312-20; Valor: r$ 2.571,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4210/22/di/dF – objetivo:Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduias (2ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Marcelo 
de Moraes ferreira; cPf: 616.675.012-91; Valor: r$ 3.956,40. cB PM 
Waldeci alves de Sousa; cPf: 818.742.192-49; Valor: r$ 3.798,00. cB PM 
augusto damasceno carvalho; cPf: 937.911.002-20; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM Nielson costa Souza; cPf: 790.282.172-15 ; Valor: r$ 3.798,00. 
Sd PM Yuri Barroso do Espirito Santo; cPf: 016.025.572-41; Valor: r$ 
3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4211/22/di/dF – objetivo:Policiamento e fiscalização de 
Trânsito nas rodovias Estaduias (2ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: 
igarapé-Miri-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM reginaldo Silva Barros; 
cPf: 379.885.902-78 ; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Milton cezar da Silva; 
cPf: 664.797.972-72; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Paulo fernando dias 
Barros; cPf: 937.186.242-49; Valor: r$ 3.798,00. cB PM andré luis Pereira 
Teixeira; cPf: 800.286.082-91; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM Blendo ferreira 
corrêa; cPf: 010.106.092-03; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4212/22/di/dF – objetivo:Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduias (2ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: Moju-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Henrique Mariano 
Gomes do amaral; cPf: 452.428.282-34; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM 
Paulo da rosa celso de farias; cPf: 299.192.402-06; Valor: r$ 3.956,40. 
SGT PM carlos roberto rodrigues carneiro; cPf: 451.913.282-72; Valor: 
r$ 3.956,40. SGT PM Howard ross Teixeira; cPf: 449.647.142-68; Valor: 
r$ 3.956,40. cB PM andrei rodrigo Viana Maciel; cPf: 859.717.152-91; 
Valor: r$ 3.798,00. cB PM rodrigo Valente Guedes; cPf: 937.911.192-
49; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4213/22/di/dF – objetivo:Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduias (2ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Tomé-açu-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Emanoel 
Nasareno Santana da Silva; cPf: 516.513.942-53; Valor: r$ 3.956,40. 
SGT PM Jucelino Silva Torres; cPf: 440.776.022-20; Valor: r$ 3.956,40. 
SGT PM Silvio Jarbas Martins Barradas; cPf: 488.849.442-87; Valor: 
r$ 3.956,40. cB PM Savio allan fernandes; cPf: 914.822.322-00; Valor: 
r$ 3.798,00. cB PM Jomison ribeiro Pantoja; cPf: 825.037.452-53; Valor: 
r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Portaria Nº4214/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito nas rodovias Estaduias (2ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Tailândia-
Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM andré levy da Silva; cPf: 496.275.112-
34; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM ronaldo denis dos Santos corrêa; cPf: 
834.718.982-04; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM rafael fernandes caxias; cPf: 
799.007.982-87; Valor: r$ 3.956,40. cB PM altamir Miguel amaro Morais; 
cPf: 896.246.022-04; Valor: r$ 3.798,00. cB PM denilson José Nascimento 
ferreira; cPf: 000.337.532-37; Valor: r$ 3.798,00. cB PM José augusto 
ferreira Maues; cPf: 793.040.522-20; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4215/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduias (2ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Parauapebas-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM 
alcides Gonçalves de lima; cPf: 480.101.032-68; Valor: r$ 3.956,40. 
SGT PM José Maria Moraes da Silva Júnior; cPf: 333.876.562-20 ; Valor: 
r$ 3.956,40. SGT PM luíz costa Santos Junior; cPf: 805.646.742-
49; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Marcos Bruno Muniz de Sousa; cPf: 
732.262.382-72 ; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Elan rosário de Melo; cPf: 
841.934.842-20; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM Marcos Vinicius Pereira 
cardoso; cPf: 018.183.282-83; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4216/22/di/dF – objetivo:Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduias (2ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: altamira-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade de diárias: 
15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Elias Pinheiro 
Barbosa; cPf: 367.699.752-20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Yasmin rocha 
do Nascimento; cPf: 935.396.302-87; Valor: r$ 3.956,40. cB PM adercio 
lima rabelo; cPf: 001.251.292-38; Valor: r$ 3.798,00. cB PM aércio lima 
rabelo; cPf: 001.251.172-21; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM Marcos david 
oliveira de lima; cPf: 039.066.482-06 ; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM Eliase 
da Silva Barbosa; cPf: 018.985.802-86; Valor: r$3.798,00. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4217/22/di/dF – objetivo:Policiamento e fiscalização de 
Trânsito nas rodovias Estaduias (2ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: aurora do 
Pará-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM daniel Ulisses de Souza Barbosa; 
cPf: 581.074.102-97; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Geraldo Vitor Barbalho 
ferreira; cPf: 645.513.692-68; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Wesley Barbosa 
leite; cPf: 819.804.423-04 ; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Edvan ribeiro 
Gomes; cPf: 781.305.492-04; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Michel Souza da 
Silva; cPf: 522.779.762-53; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Sérgio cardoso de 
Souza Pereira; cPf: 846.464.972-04; Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4218/22/DI/DF – objetivo:Policiamento e fiscalização de 
Trânsito nas rodovias Estaduias (2ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV) ; fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: ourém-
Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM Petronio castro de araujo filho; cPf: 
562.960.452-04; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Joyce capistrano acioli; cPf: 
965.766.852-20; Valor: r$3.798,00. cB PM Jorge Victor Vieira acioli; cPf: 
751.113.652-49; Valor: r$3.798,00. cB PM Jaqueline ribeiro dos Santos; 
cPf: 930.837.002-10; Valor: r$3.798,00. cB PM alexandre Teixeira da 
Silva; cPf: 518.037.802-82; Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4219/22/di/dF – objetivo:Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduias (2ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Santarém-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: TEN PM diogo 
costa dos Santos; cPf: 919.059.312-04 ; Valor: r$ 4.233,30. SGT PM 
alexandre Miranda Silva; cPf: 411.169.922-72; Valor: r$ 3.956,40. 
SGT PM Paulo césar rodrigues da Silva; cPf: 646.672.192-20; Valor: 
r$ 3.956,40. cB PM douglas Penante de Menezes; cPf: 984.053.572-
20; Valor: r$3.798,00. cB PM alexsandro de Jesus da Silva Bahia; cPf: 
729.924.922-72; Valor: r$3.798,00. Sd PM Juliana da Silva rocha do 
carmo; cPf: 963.754.852-15; Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4220/22/di/dF – objetivo:Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduias (2ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: acará-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade de diárias: 15 
de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Thiago cleberson da 
Silva; cPf: 867.573.002-06; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Joaquim alves 
de oliveira Neto; cPf: 602.278.502-20; Valor: r$3.956,40. SGT PM Josué 
Soares Torres da Silva Júnior; cPf: 914.479.172-00 ; Valor: r$ 3.956,40. 
cB PM Jubervane de Jesus rodrigues cunha; cPf: 969.421.852-72; Valor: 
r$3.798,00. cB PM diego do Nascimento rafael; cPf: 893.559.622-
15; Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.



diário oficial Nº 35.066   49Quarta-feira, 03 DE AGOSTO DE 2022

Portaria Nº4221/22/di/dF – objetivo:Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduias (2ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Goianésia do Pará-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM 
denis augusto da cruz fontes; cPf: 297.346.572-91; Valor: r$3.956,40. 
SGT PM cristian Pantoja de loureiro; cPf: 608.517.322-91; Valor: 
r$3.956,40. cB PM Glauber João Marques de freitas; cPf: 897.230.662-
20; Valor: r$3.798,00. cB PM Elias dhonys araujo de Moraes; cPf: 
009.872.952-76; Valor: r$3.798,00. cB PM Marcelo Matias de Jesus; cPf: 
775.684.272-34; Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4222/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Jacundá-Pa; 
destino: Marituba-Pa; Período: 03 a 09/07/2022; Quantidade de diárias: 06 
de alimentação e 06 de pousada; Servidores: TEN cEl PM Emmett alexandre 
da Silva Moulton; cPf: 517.771.502-72; Valor: r$1.582,56. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4223/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; 
destino: Óbidos-Pa; Período: 22/06 a 05/07/2022; Quantidade de diárias: 
14 de alimentação e 13 de pousada; Servidores: SGT PM carlos alberto dos 
Santos Vidal; cPf: 436.277.492-00; Valor: r$3.560,76. cB PM fabio rodrigo 
de castro Melo; cPf: 837.555.352-20 ; Valor: r$3.418,20. cB PM Juciel 
de Jesus Moraes; cPf: 794.099.702-53; Valor: r$3.418,20. Sd PM lívea 
amazonas de Jesus; cPf: 793.284.312-04; Valor: r$3.418,20. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 835287
Portaria Nº4224/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: afuá-Pa; Período: 26/07 a 03/08/2022; Quantidade de diárias: 
08 de alimentação e 08 de pousada; Servidores: Sd PM laiane Sousa 
Gomes; cPf: 002.619.362-04; Valor: r$2.025,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 4225/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: afuá-Pa; Período: 26/07 a 03/08/2022; Quantidade de diárias: 
08 de alimentação e 08 de pousada; Servidores: Sd PM alan Salvaterra 
Santos; cPf: 635.578.352-00; Valor: r$2.025,60. Sd PM Efrain douglas 
Pantoja alves; cPf: 015.413.552-61; Valor: r$2.025,60. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 835346
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 014/2022

Exercício: 2022
objeto: Prestação de Serviços educacionais e produção de eventos em 
fotografia.
Justificativa: Oferecer aos beneficiários deste Fundo de Assistência Social, 
serviços supracitados, de forma que terão a opção de usar os serviços 
reembolsáveis do faSPM, ou obter os descontos diretamente com a con-
tratada, inclusive pagamento.
Valor: Por demanda, para todas as credenciadas até o limite máximo de 
dotação orçamentária, conforme disposto no item 1 e 2, do Termo de re-
ferência do Processo licitatório n° 010/2022.
Vigência: 29/07/2022 a 28/07/2023
data da assinatura: 29/07/2022
licitação: oriUNdo do ProcESSo N° 010/2022 – faSPM – credencia-
mento N° 002/2022 – cPl/faSPM
Programa: 1502 – Segurança Pública
Projeto atividade: 8277 – assistência aos agentes de segurança pública
Elemento de despesa:
339030 – Material de consumo
339032 – Mat. Bens ou Serviço de distrib. Gratuita
3339048 – Outros Auxílios financeiros a Pessoa Física
339039 – outros Serviços de Terceiros Pessoa – Jurídica
Plano interno: 1050008277c
fonte do recurso: 0151000000/0351000000
contratada: SEBaSTiÃo ValErio SilVEira do NaSciMENTo
cNPJ: 23.240.355/0001-53
Endereço: Praça coaraci Nunes, n° 10, Batista campos, Belém – Pa. cEP: 
66.015-100
Telefone: (91) 99221-0123/ 3223-9343
ordenador: raUl ZENio GENTil da SilVa
dirETor do faSPM.

Protocolo: 834940

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 012/2022

Exercício: 2022
objeto: contratação de empresa de pessoa jurídica consultórios e clínicas 
especializadas/ hospitais
Justificativa: Oferecer aos beneficiários deste Fundo de Assistência Social, 
serviços supracitados, de forma que terão a opção de usar os serviços 
reembolsáveis do faSPM, ou obter os descontos diretamente com a con-
tratada, inclusive pagamento.
Valor: Por demanda, para todas as credenciadas até o limite máximo de 
dotação orçamentária, conforme disposto no item 5, do Termo de referên-
cia do Processo licitatório n° 010/2022.
Vigência: 29/07/2022 a 28/07/2023
data da assinatura: 29/07/2022
licitação: oriUNdo do ProcESSo N° 010/2022 – faSPM – credencia-
mento N° 002/2022 – cPl/faSPM
Programa: 1502 – Segurança Pública
Projeto atividade: 8277 – assistência aos agentes de segurança pública
Elemento de despesa:
339030 – Material de consumo
339032 – Mat. Bens ou Serviço de distrib. Gratuita
3339048 – Outros Auxílios financeiros a Pessoa Física
339039 – outros Serviços de Terceiros Pessoa – Jurídica
Plano interno: 1050008277c
fonte do recurso: 0151000000/0351000000
contratada: PEdra roSa SaUdE E ESTÉTica lTda
cNPJ: 45.506.601/0001-09
Endereço: avenida Barão do rio Branco, n° 252, Bairro centro, Santarém 
– Pa. cEP: 68.005-310
Telefone: (91) 99215-4464
ordenador: raUl ZENio GENTil da SilVa
dirETor do faSPM.

Protocolo: 835022

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°097/2021-GaB diretor/sUP. FUNdos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor Marcio cUNHa GoMES, Tc PM rG 24975, 
cPf 252.186.382-34, Mf 56749301, chefe dos fundos Vinculados do 
faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.000,00 (Três 
Mil reais), para despesa de caráter eventual na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 3.000,00 (Três Mil reais) na 339039 
(Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 02 de Gosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 834973
PORTARIA N°098/2022-GAB DIRETOR/SUP. FUNDOS.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor Mário oBErTo doS SaNToS MElo, caP PM 
rG 8296, cPf 211.572.432-15, Mf 337682601, cHEfE do fiNaNcEiro E 
orÇaMENTário do faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 
3.000,00 (Três Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional 
programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 3.000,00 (Três Mil re-
ais) na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 02 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 834981
Portaria N°095/2021-GaB diretor/sUP. FUNdos.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor EliEZEr rocHa dE MoraES, ST PM rG 
24458, cPf 460.996.202-06, Mf 5699002, representante do faSPM-
TUcUrUÍ, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 2.000,00 (dois 
Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.303.1502.8277.0000; sendo r$ 1.000,00 (Mil reais) na 339030 (Mat. 
consumo) e r$ 1.000,00 (Mil reais) na 339039 (Pess. Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 02 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 834866
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diÁria
.

Portaria Nº 132/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por haver 
necessidade do cB PM rG 37875 adalBErTo MoraiS doS SaNToS, 
motorista da representação de Tucuruí, a se deslocar até Belém a fim 
de conduzir associados e dependentes do faSPM. fUNdaMENTo lEGal: 
lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; destino: Belém-Pa; 
Período: nos dias 24 a 28 de julho de 2022; Quantidade de diárias: 05 
diárias de alimentação e 04 diárias de pousada na categoria “B”; Servidor: 
cB PM rG 37875 adalBErTo MoraiS doS SaNToS; cPf: 817.637.782-
15, no valor: r$ 1.139,40. ordENador em exercício: Márcio cUNHa 
GoMES; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a 
daTa dE rETorNo.

Protocolo: 834862
Portaria Nº 127/2022/Gab. diretor/FasPM- objetivo: Por haver 
necessidade de deslocar uma equipe deste faSPM, para divulgar o novo 
EdiTal de crEdENciaMENTo, referente aos serviços reembolsáveis deste 
faSPM. além de prestar orientações e esclarecimento sobre os serviços 
da farmácia e, sobre auxílio financeiro. Nos períodos de 21 a 25 de Julho 
de 2022. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84: origem: Belém/Pa 
destino: capitão Poço, Nova Timboteua, São Miguel do Guamá e Peixe 
Boi/Pa, 05 diárias de alimentação e 04 diárias de pousada na categoria 
“B”; Servidores: TEN cHriSTiaN MiraNda riBEiro; cPf: 788.283.252-
91, no Valor: r$ 1.269,99; SGT carMEN EUNicE MoUra PalHa da 
SilVa; cPf: 292.294.992-34, no Valor: r$ 1.186,92; SGT MarcElo 
GUiMarÃES da SilVa; cPf: 373.029.732-53, no Valor: r$ 1.186,92; cB 
adalEia do aMaral PiNTo; cPf: 332.419.962-04, no Valor r$ 1.139,40; 
ordENador: raUl ZÉNio GENTil SilVa; PraZo Para PrESTaÇÃo dE 
coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 834864
PORTARIA Nº 128/2022/Gab. Diretor/FASPM- objetivo: Por haver 
necessidade de deslocar uma equipe deste faSPM, para divulgar o novo 
EdiTal de crEdENciaMENTo, referente aos serviços reembolsáveis 
deste faSPM. além de prestar orientações e esclarecimento sobre os 
serviços da farmácia e, sobre auxílio financeiro e atendimentos Sociais 
(Passagens e Hospedagem). No período de 29 de Julho a 01 de agosto 
2022. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84: origem: Belém/Pa destino: 
Barcarena, abaetetuba e Moju/Pa, 04 diárias de alimentação e 03 diárias de 
pousada na categoria “B”; Servidores: TEN carloS rafaEl NaSciMENTo 
da SilVa; cPf: 768.505.602-04, no Valor: r$ 987,77; SGT odENi JoSÉ 
doS SaNToS loPES; cPf: 587.701.862-00, no Valor: r$ 923,16; SGT 
SidNEY da SilVa GUErrEiro; cPf:252.486.502-91, no Valor: r$ 923,16; 
SGT PaUlo TiaGo oliVEira dUarTE; cPf: 870.333.642-53, no Valor: 
r$ 923,16;. ordENador: raUl ZÊNio GENTil SilVa; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 834859
Portaria Nº 130/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por haver 
necessidade de realizar a condução de associados e dependentes, a fim 
de acompanha-los para exames e consultas. fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; destino: Belém-Pa, no 
período de 10, 13, 15, 17, 20, 24, 28 e 30 de junho de 2022; Quantidade 
de diárias: 08 diárias de alimentação; Na categoria “B”; Servidor: SGT 
clEYSoN da SilVa coSTa; cPf: 621.760.212-15, no Valor: r$ 1.055,04. 
ordENador: raUl ZÊNio GENTil SilVa; PraZo Para PrESTaÇÃo dE 
coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 834860
Portaria Nº 133/2022/Gab. diretor/FasPM- objetivo: 
considerando a necessidade de complementar o serviço da equipe, que se 
deslocou para divulgar o novo EdiTal de crEdENciaMENTo, a pedido dos 
contribuintes interessados, nas diversas atividades referentes aos serviços 
reembolsáveis do faSPM. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84: origem: 
Belém/Pa destino: Viseu, capanema, Primavera e Quatipuru/Pa; Período: 
nos dias 02 a 05 de agosto de 2022; Quantidade de diárias: 04 diárias 
de alimentação e 03 diárias de pousada na categoria “B”; Servidores: 
SGT PM rG 34685 MarcoS BarroSo lEal; cPf: 913.397.742-91, no 
Valor r$ 923,16. ordENador: raUl ZÉNio GENTil SilVa; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 834971
Portaria Nº 134/2022/Gab. diretor/FasPM- objetivo: 
considerando a necessidade de complementar o serviço da equipe, que se 
deslocou para divulgar o novo EdiTal de crEdENciaMENTo, a pedido dos 
contribuintes interessados, nas diversas atividades referentes aos serviços 
reembolsáveis do faSPM. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84: origem: 
Belém/Pa destino: Salinópolis/Pa; Período: nos dias 21 a 24 de julho de 
2022; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação e 03 diárias de 
pousada na categoria “B”; Servidores: caP PM rG 8479 adEMar da 
coNcEiÇÃo GoMES; cPf:088.356.402-53, no Valor r$ 1.015,49; ST PM 
rG 10635 raiMUNdo TadEU da SilVa loBaTo; cPf: 210.902.622-72, no 
Valor r$ 923,16. ordENador: raUl ZÉNio GENTil SilVa; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 835056

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 199/diÁria/cedec de 02 de aGosto de 2022.
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: TcEl QoBM orlaNdo fariaS PiNHEi-
ro, caP QoBM MaUriNEi fErrEira alVES, STEN QBM rr WaldEcir dE 
caSTro coSTa e SGT QBM rEiNaldo EUfráSio ViaNa, 01 (uma) diária 
de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 567,09 (QUi-
NHENToS E SESSENTa E SETE rEaiS E NoVE cENTaVoS), por terem se 
deslocado de capanema-Pa para o município de ourém/Pa, na região de 
integração do rio capim e com diárias do grupo B, no dia 14 de julho de 
2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 835220
Portaria Nº 200/diÁria/cedec de 02 de aGosto de 2022.

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: STEN QBM PlÍNio MarcoS TElES da 
SilVa, STEN QBM EliENai SoarES PErEira, cB QBM JoElio PErEira 
diaS, cB QBM lUiS oliVEira rodriGUES e Sd QBM coSMa aNdrEZa 
SilVa dE liMa, 02 (duas) diárias de alimentação e 01 (uma) diária de 
pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 3.101,76 (TrÊS Mil, 
cENTo E UM rEaiS E SETENTa E SEiS cENTaVoS), por terem se deslo-
cado de Paragominas-Pa para o município de Ulianópolis/Pa, na região de 
integração do rio capim e com diárias do grupo B, nos períodos de 25 a 
26/06/2022 e 09 a 10/07/2022, a serviço da coordenadoria Estadual de 
defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 835223
Portaria Nº 201/diÁria/cedec de 02 de aGosto de 2022.

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: MaJ QoBM JorGE cirilo oliVEira 
SoUZa e SGT QBM oZiEl MoraES da SilVa, 01 (uma) diária de ali-
mentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 290,14 (dUZENToS 
E NoVENTa rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS), por terem se deslocado de 
Paragominas-Pa para o município de Ulianópolis/Pa, na região de integra-
ção do rio capim e com diárias do grupo B, no dia 09 de julho de 2022, a 
serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 835225

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 023/2022-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
BeLÉM-Pa, 19 de JULHo de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 002/0022-cPad, de 28/07/2022, 
subscrito pelo Presidente da comissão, delegado oTTo HENriQUE diaS 
irTZ, por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo para conclusão 
do Processo administrativo revisional nº 004/2022, de 04/04/2022, publi-
cado no doE 34.949, de 28/04/2022, para revisar a decisão exarada por 
meio do Processo administrativo disciplinar nº 007/2015-dGPc/Pad, que 
culminou com a demissão do serviço público, por meio de ato Governa-
mental, dos então servidor GErSoN PiNHEiro da SilVa;
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r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a con-
clusão do Processo administrativo revisional 004/2022, de 04/04/2022, 
publicado no doE 34.949, de 28/04/2022,, a contar de 25/07/2022;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 024/2022-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
BeLÉM-Pa, 19 de JULHo de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil), etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 004/2022-cPad, de 29/06/2022, 
exarado pela Presidente, delegada carMEN SUElY SoUZa da SilVa, por 
meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo para conclusão do Pro-
cesso administrativo disciplinar nº 008/2022, de 31/03/2022, publicado 
no doE 34.963 de 09/05/2022, que apura a infração atribuída ao servidor 
investigador S. a. o. d. S. – matrícula nº 5859166;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da 
PorTaria Nº 008/2022, de 31/03/2022, publicado no doE 34.963 de 
09/05/2022, a contar de 03/08/2022;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 025/2022-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
BeLÉM-Pa, 19 de JULHo de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil), etc.
coNSidEraNdo: a instauração do Processo administrativo disciplinar nº 
001/2022, de 18/01/2022, publicada no doE 34.845, de 27/01/2022;
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 009-01-2022/2022-cPad, de 
29/06/2022, subscrito pela Presidente, delegada lENa JaNNE BoTElHo 
dE alMEida, por meio do qual informa a presença de indícios de trans-
gressões disciplinares no exercício das atribuições funcionais atribuídas aos 
servidores: delegado a. l. i. - matrícula nº 5940409, e delegado T. M. - 
matrícula nº 5940435;
r E S o l V E:
i – adiTar à Portaria instauradora do Processo administrativo disciplinar 
nº 001/2022, de 18/01/2022, publicada no doE 34.845, de 27/01/2022,  
incluindo os nomes dos servidores delegado a. l. i. - matrícula nº 5940409, 
e delegado T. M. - matrícula nº 5940435, na qualidade de acusados nos 
autos em epígrafe, pela prática, em tese, da conduta acima descrita que, 
se comprovada, constitui transgressão disciplinar prevista no artigo 74, 
incisos Vii, XVii, XX, XXXiV e XXXiX, da lei complementar nº 022/94;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 026/2022-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
BeLÉM-Pa, 19 de JULHo de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil), etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 003-011-22/2022-cPad, de 
29/06/2022, subscrito pela Presidente, delegada lENa JaNNE BoTElHo 
dE alMEida, por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo para 
conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 011/2022-Pad/dG/Pc-
Pa, de 07/04/2022, publicado no doE 34.949 de 28/04/2022, que apura a 
infração atribuída ao servidor delegado a. d. S. l. – matrícula nº 5940539;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da 
PorTaria Nº 011/2022-Pad/dG/Pc-Pa, de 07/04/2022, publicado no doE 
34.949 de 28/04/2022, a contar de 25/07/2022;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 027/2022-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
BeLÉM-Pa, 19 de JULHo de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 003-001-2022/0022-cPad, de 
29/06/2022, subscrito pela Presidente da comissão, delegada lENa JaN-
NE BoTElHo dE alMEida, por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE 
PraZo para conclusão do Processo administrativo revisional nº 001/2022, 
de 18/01/2022, publicado no doE 34.843, de 28/01/2022, para revisar 
a decisão exarada por meio do Processo administrativo disciplinar nº 

027/2007-dGPc/Pad, que culminou com a demissão do serviço público, 
por meio de ato Governamental, dos então servidor cElSo iraN cordo-
Vil ViaNa;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a con-
clusão do Processo administrativo revisional 001/2022, de 18/01/2022, 
publicado no doE 34.843, de 28/01/2022, a contar de 02/05/2022;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

PORTARIA Nº 028/2022-PAD/DIVERSOS-DG/PC-PA.
BeLÉM-Pa, 19 de JULHo de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 002-003-22/0022-cPad, de 
30/06/2022, subscrito pelo Presidente da comissão, delegado GUSTaVo 
JoSE foNTENElE BarrEira, por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE 
PraZo para conclusão do Processo administrativo revisional nº 003/2022, de 
04/03/2022, publicado no doE 34.901, de 22/03/2022, para revisar a decisão 
exarada por meio do Processo administrativo disciplinar nº 036/2009-dGPc/
Pad, que culminou com a demissão do serviço público, por meio de ato Go-
vernamental, dos então servidor BENTo JoSE cErQUEira rodriGUES;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a con-
clusão do Processo administrativo revisional 003/2022, de 04/03/2022, 
publicado no doE 34.901, de 22/03/2022, a contar de 20/06/2022;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 029/2022-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
BeLÉM-Pa, 19 de JULHo de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil), etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 003-006-22/2022-cPad, de 
30/06/2022, subscrito pela Presidente, delegada lEoMar NarZila MaUÉS 
PErEira, por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo para conclu-
são do Processo administrativo disciplinar nº 006/2022-Pad/dG/Pc-Pa, de 
15/03/2022, publicado no doE 34.919 de 04/04/2022, que apura a infra-
ção atribuída ao servidor investigador J. G. f. c. – matrícula nº 5411980;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da 
PorTaria Nº 006/2022-Pad/dG/Pc-Pa, de 15/03/2022, publicado no doE 
34.919 de 04/04/2022, a contar de 1º/07/2022;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 030/2022-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
BeLÉM-Pa, 19 de JULHo de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil), etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 003-007-22/2022-cPad, de 
30/06/2022, subscrito pelo Presidente, delegado GUSTaVo JoSE foNTENElE 
BarrEira, por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo para conclu-
são do Processo administrativo disciplinar nº 007/2022-Pad/dG/Pc-Pa, de 
21/03/2022, publicado no doE 34.919 de 04/04/2022, que apura a infração 
atribuída ao servidor investigador J. G. f. c. – matrícula nº 5411980;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da 
PorTaria Nº 007/2022-Pad/dG/Pc-Pa, de 21/03/2022, publicado no doE 
34.919 de 04/04/2022, a contar de 1º/07/2022;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 031/2022-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
BeLÉM-Pa, 19 de JULHo de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil), etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 010-010-22/2022-cPad, de 
30/06/2022, subscrito pela Presidente, delegada lENa JaNNE BoTElHo 
dE alMEida, por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo para 
conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 010/2022-Pad/dG/Pc-
Pa, de 04/04/2022, publicado no doE 34.949 de 28/04/2022, que apura 
a infração atribuída ao servidor investigador G. H. d. a. S. – matrícula nº 
5950849;
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r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da 
PorTaria Nº 010/2022-Pad/dG/Pc-Pa, de 04/04/2022, publicado no doE 
34.949 de 28/04/2022, a contar de 25/07/2022;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 032/2022–Pad/diVersos/dG/Pc–Pa.
BeLÉM-Pa, 19 de JULHo de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc...
coNSidEraNdo: a instauração do Processo administrativo disciplinar nº 
004/2022-Pad/iNSTaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, de 24/02/2022, publicado no 
d.o.E. 34.893, de 15/03/2022, para apurar a conduta atribuída aos servi-
dores  Papiloscopista M. a. c. d. B. – matrícula nº 5157447, e Papilosco-
pista l. f. S. r. r. – matrícula nº 5692571;
coNSidEraNdo: a necessidade de efetuar a substituição de Membro da 
Comissão, a fim de evitar solução de continuidade no andamento do citado 
procedimento;
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor adaM GrEGorY SaNToS do carMo – Escrivão 
de Polícia civil para atuar na comissão do Processo administrativo discipli-
nar nº 004/2022-Pad/iNSTaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, de 24/02/2022, publica-
do no d.o.E. 34.893, de 15/03/2022, como Segundo Membro, em substi-
tuição ao servidor PaUlo EdUardo VaZ BENTES – Escrivão de Polícia civil, 
a contar deste ato, a fim de dar continuidade aos trabalhos apuratórios;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 033/2022–Pad/diVersos/dG/Pc–Pa.
BeLÉM-Pa, 19 de JULHo de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc...
coNSidEraNdo: a instauração do Processo administrativo disciplinar nº 
009/2022-Pad/iNSTaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, de 31/03/2022, publicado no 
d.o.E. 34.949, de 28/04/2022, para apurar a conduta atribuída ao servidor  
investigador G. S. M. – matrícula nº 5940356;
coNSidEraNdo: a necessidade de efetuar a substituição de Membro da 
Comissão, a fim de evitar solução de continuidade no andamento do citado 
procedimento;
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor adaM GrEGorY SaNToS do carMo – Escrivão 
de Polícia civil para atuar na comissão do Processo administrativo discipli-
nar nº 009/2022-Pad/iNSTaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, de 31/03/2022, publica-
do no d.o.E. 34.949, de 28/04/2022, como Segundo Membro, em substi-
tuição ao servidor PaUlo EdUardo VaZ BENTES – Escrivão de Polícia civil, 
a contar deste ato, a fim de dar continuidade aos trabalhos apuratórios;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 034/2022–Pad/diVersos/dG/Pc–Pa.
BeLÉM-Pa, 19 de JULHo de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc...
coNSidEraNdo: a instauração do Processo administrativo disciplinar nº 
022/2021-Pad/iNSTaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, de 20/09/2021, publicado no 
d.o.E. 34.711, de 27/09/2021, para apurar a conduta atribuída ao servidor  
investigador o. l. r. – matrícula nº 5940183;
coNSidEraNdo: a necessidade de efetuar a substituição de Membro da 
Comissão, a fim de evitar solução de continuidade no andamento do citado 
procedimento;
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor adaM GrEGorY SaNToS do carMo – Escrivão 
de Polícia civil para atuar na comissão do Processo administrativo discipli-
nar nº 022/2021-Pad/iNSTaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, de 20/09/2021, publica-
do no d.o.E. 34.711, de 27/09/2021, como Segundo Membro, em substi-
tuição ao servidor PaUlo EdUardo VaZ BENTES – Escrivão de Polícia civil, 
a contar deste ato, a fim de dar continuidade aos trabalhos apuratórios;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 035/2022–Pad/diVersos/dG/Pc–Pa.
BeLÉM-Pa, 19 de JULHo de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc...
coNSidEraNdo: a instauração do Processo administrativo disciplinar nº 
024/2021-Pad/iNSTaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, de 17/12/2021, publicado no 
d.o.E. 34.810, de 27/12/2021, para apurar a conduta atribuída ao servidor  
investigador J. B. d. o. – matrícula nº 8400710;
coNSidEraNdo: a necessidade de efetuar a substituição de Membro da 
Comissão, a fim de evitar solução de continuidade no andamento do citado 
procedimento;
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor adaM GrEGorY SaNToS do carMo – Escrivão 
de Polícia civil para atuar na comissão do Processo administrativo discipli-
nar nº 024/2021-Pad/iNSTaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, de 17/12/2021, publica-
do no d.o.E. 34.810, de 27/12/2021, como Segundo Membro, em substi-
tuição ao servidor PaUlo EdUardo VaZ BENTES – Escrivão de Polícia civil, 
a contar deste ato, a fim de dar continuidade aos trabalhos apuratórios;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 036/2022–Pad/diVersos/dG/Pc–Pa.
BeLÉM-Pa, 19 de JULHo de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc...
coNSidEraNdo: a instauração do Processo administrativo disciplinar nº 
026/2021-Pad/iNSTaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, de 17/12/2021, publicado no 
d.o.E. 34.810, de 27/12/2021, para apurar a conduta atribuída ao servidor  
investigador r. a. S. N. – matrícula nº 54191333;
coNSidEraNdo: a necessidade de efetuar a substituição de Membro da 
Comissão, a fim de evitar solução de continuidade no andamento do citado 
procedimento;
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor adaM GrEGorY SaNToS do carMo – Escrivão 
de Polícia civil para atuar na comissão do Processo administrativo discipli-
nar nº 026/2021-Pad/iNSTaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, de 17/12/2021, publica-
do no d.o.E. 34.810, de 27/12/2021, como Segundo Membro, em substi-
tuição ao servidor PaUlo EdUardo VaZ BENTES – Escrivão de Polícia civil, 
a contar deste ato, a fim de dar continuidade aos trabalhos apuratórios;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 834831

.

.

errata
.

BeLÉM-Pa, 02 de aGosto de 2022.
errata da Portaria Nº 283/2022-GAB/CORREGEPOL 

de 06/06/2022.
o dr. raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior, corregedor Geral da Polícia 
civil, no uso de suas atribuições legais e etc.
ONDE SE LÊ: mat. nº 5619165, ref. aos autos
LEIA-SE: mat. nº 5913861, ref. aos atos
À divisão de disciplina e a diretoria de administração para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Protocolo: 835282

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo
TERMO ADITIVO 1. CONTRATO: 084/2021-PC/PA.

Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e 
JoSMar filiPE TraJaNo coSTa, cPf n° 050.646.264-10.
objeto: Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses e reajuste 
segundo reavaliação do imóvel, conforme laudo Técnico de avaliação imo-
biliária elaborado pela SEdoP.
data da assinatura: 02/08/2022.
Vigência: 02/08/2022 à 02/08/2023.
Valor: r$2.440,00 mês
orçamento: Programa de Trabalho, Natureza da despesa, fonte de recur-
so e origem do recurso. 06.181.1502.8266.339036.0101-Estadual.
Processo nº 2022/726167.
contratado: JoSMar filiPE TraJaNo coSTa. Endereço: av. Manoel Gon-
çalves n°110, Vila Torres Galvão, Paulista/Pe, cEP: 53.403-100
ordenadora responsável: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo.
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.
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eXtrato de terMo aditiVo
TERMO ADITIVO 1. CONTRATO: 071/2021-PC/PA.

Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e 
aGUiar diaS HoldiNG lTda, cNPJ n° 22.947.144/0001-92.
objeto: Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses e reajuste 
pelo iGP-M acumulado nos últimos 12 meses.
data da assinatura: 02/08/2022.
Vigência: 02/08/2022 à 02/08/2023.
Valor: r$40.405,50 mês
orçamento: Programa de Trabalho, Natureza da despesa, fonte de recur-
so e origem do recurso. 06.181.1502.8266.339039.0101-Estadual.
Processo nº 2022/725678.
contratado: aGUiar diaS HoldiNG lTda. rua domingos Marreiros 2020, 
Bairro: fátima, Belém / Pa, cEP: 66060-162
ordenadora responsável: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo.
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 834915

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PROCESSO Nº. 2022/538111

PreGÃo Nº. 023/2022
a delegada aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, de acordo com 
os Poderes delegados pelo delegado Geral da Polícia civil, del. WalTEr 
rESENdE dE alMEida, na PorTaria Nº. 182/2020- dG/Pc-Pa, de 28 de 
outubro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, nº. 34.394, 
de 04 de novembro de 2020, considerando o resultado das propostas 
financeiras do pregão nº. 023/2022, cujo objeto é Aquisição de Material 
de Uso odontológico para o Setor odontológico da diretoria de assistência 
ao Servidor da Polícia civil do Pará e tudo mais que consta do referido 
processo, resolve HOMOLOGAR o certame, nos termos e para os fins e 
efeitos do art. 9º, inciso V, do decreto Estadual nº. 534, de 04 de fevereiro 
de 2020, às empresas abaixo especificadas:
PorTEla & liMa lTda
cNPJ: 07.506.786/0001-62
End.: av. São sebastião, nº 1046, Bairro Santa clara, cEP: 68.005-090, 
Santarém/Pa
Tel.: (93) 3522-7762/99170-7030 E-mail: odontolab.pa@hotmail.com
item: 01
Valor Unitário: r$197,85 (cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco 
centavos)
Valor Total: r$1.384,95 (hum mil trezentos e oitenta e quatro reais e no-
venta e cinco centavos)
item: 04
Valor Unitário: r$7,66 (sete reais e sessenta e seis centavos)
Valor Total: r$22,98 (vinte reais e noventa e oito centavos)
item: 05
Valor Unitário: r$43,00 (quarenta e três reais)
Valor Total: r$86,00 (oitenta e seis reais).
item: 07
Valor Unitário: r$131,50 (cento trinta e um reais e cinquenta centavos)
Valor Total: r$657,50(seiscentos cinquenta e sete reais e cinquenta cen-
tavos)
item: 08
Valor Unitário: r$10,65 (dez reais e sessenta cinco centavos)
Valor Total: r$106,50 (cento e seis reais e cinquenta centavos)
item: 10
Valor Unitário: r$40,84 (quarenta reais e oitenta e quatro centavos)
Valor Total: r$122,52 (cento vinte dois reais e cinquenta e dois centavos)
item: 11
Valor Unitário: r$137,40 (cento trinta sete reais e quarenta centavos)
Valor Total: r$274,80 (duzentos setenta e quatro reais e oitenta centavos)
item: 12
Valor Unitário: r$54,00 (cinquenta e quatro reais)
Valor Total: r$162,00 (cento e sessenta e dois reais)
item: 15
Valor Unitário: r$21,00 (vinte e um reais)
Valor Total: r$21,00 (vinte e um reais)
item: 16
Valor Unitário: r$60,90 (sessenta reais e noventa centavos)
Valor Total: r$182,70 (cento e oitenta e dois reais e setenta centavos)
item:17
Valor Unitário: r$34,00 (trinta e quatro reais)
Valor Total: r$68,00 (sessenta e oito reais)
item: 19
Valor Unitário: r$8,75 (oito reais e setenta e cinco centavos)
Valor Total: r$35,00 (trinta cinco reais)
item: 24
Valor Unitário: r$30,00 (trinta reais)
Valor Total: r$30,00 (trinta reais)
item: 25
Valor Unitário: r$11,65 (onze reais e sessenta e cinco centavos)
Valor Total: r$34,95 (trinta quatro reais e noventa e cinco centavos)
item: 27
Valor Unitário: r$54,85 (cinquenta e quatro reais e oitenta cinco centavos)
Valor Total: r$109,70 (cento nove reais e setenta centavos)
item:28
Valor Unitário: r$53,00 (cinquenta e três reais)
Valor Total: r$106,00 (cento seis reais)

item: 30
Valor Unitário: r$50,80 (cinquenta reais e oitenta centavos)
Valor Total: r$101,60 (cento e um reais e sessenta centavos)
item: 31
Valor Unitário: r$134,00 (cento e trinta e quatro reais)
Valor Total: r$670,00 (seiscentos e setenta reais)
item: 32
Valor Unitário: r$57,50 (cinquenta sete reais e cinquenta centavos)
Valor Total: r$575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais)
item: 33
Valor Unitário: r$6.66 (seis reais e sessenta seis centavos)
Valor Total: r$19,98 (dezenove reais e noventa oito centavos)
item:34
Valor Unitário: r$6.66 (seis reais e sessenta seis centavos)
Valor Total: r$19,98 (dezenove reais e noventa oito centavos))
item: 35
Valor Unitário: r$13,40 (treze reais e quarenta centavos)
Valor Total: r$40,20 (quarenta reais e vinte centavos)
item: 37
Valor Unitário: r$8,56 (oito reais e cinquenta seis centavos)
Valor Total: r$34,24 (trinta quatro reais e vinte quatro centavos)
item: 38
Valor Unitário: r$36,51 (trinta seis reais e cinquenta um centavos)
Valor Total: r$73,02 (setenta três reais e dois centavos)
item: 41
Valor Unitário: r$26,00 (vinte seis reais)
Valor Total: r$78,00 (setenta e oito reais)
item: 42
Valor Unitário: r$2,20 (dois reais e vinte centavos)
Valor Total: r$220,00 (duzentos e vinte reais)
item: 44
Valor Unitário: r$16,60 (dezesseis reais e sessenta centavos)
Valor Total: r$83,00 (oitenta e três reais)
item: 47
Valor Unitário: r$1,96 (hum real e noventa e seis centavos)
Valor Total: r$5,88 (cinco reais e oitenta oito centavos)
item: 48
Valor Unitário: r$133,33 (cento trinta e três reais e trinta e três centavos)
Valor Total: r$399,99 (trezentos trinta e nove reais e noventa e nove cen-
tavos)
item: 49
Valor Unitário: r$17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos)
Valor Total: r$175,00 (cento e setenta cinco reais)
item: 50
Valor Unitário: r$17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos)
Valor Total: r$175,00 (cento e setenta e cinco reais)
item:51
Valor Unitário: r$77,00 (setenta sete reais)
Valor Total: r$770,00(setecentos e setenta reais)
item: 52
Valor Unitário: r$31,00 (trinta e um reais)
Valor Total: r$62,00 (sessenta e dois reais)
item:53
Valor Unitário: r$5,33 (cinco reais e trinta três centavos)
Valor Total: r$79,95 ( setenta nove reais e noventa cinco centavos)
item: 55
Valor Unitário: r$220,00 (duzentos e vinte reais)
Valor Total: r$880,00 (oitocentos e oitenta reais)
item: 56
Valor Unitário: r$220,00 (duzentos e vinte reais)
Valor Total: r$880,00 (oitocentos e oitenta reais)
item: 60
Valor Unitário: r$109,00 (cento nove reais)
Valor Total: r$327,00 (trezentos e vinte sete reais)
item: 65
Valor Unitário: r$96,63 (noventa seis reais e sessenta e três centavos)
Valor Total: r$483,15 (quatrocentos e oitenta e três reais e quinze centavos)
item: 66
Valor Unitário: r$117,60 (cento e dezessete reais e sessenta centavos)
Valor Total: r$588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais)
item: 67
Valor Unitário: r$122,12 (cento e vinte dois reais e doze centavos)
Valor Total: r$1.831,80 (hum mil oitocentos trinta e um reais e oitenta 
centavos)
item:68
Valor Unitário: r$123,33 (cento vinte três reais e trinta e três centavos)
Valor Total: r$369,99 (trezentos e sessenta nove reais e noventa nove 
centavos)
item:69
Valor Unitário: r$132,84 (cento trinta e dois reais e oitenta quatro cen-
tavos)
Valor Total: r$398,52 (trezentos noventa e oito reais e cinquenta dois cen-
tavos)
item:70
Valor Unitário: r$108,03 (cento oito reais e três centavos)
Valor Total: r$324,09 (trezentos vinte quatro reais e nove centavos)
item: 71
Valor Unitário: r$106,37 (cento e seis reais e trinta sete centavos)
Valor Total: r$319,11 (trezentos dezenove reais e onze centavos)
item: 72
Valor Unitário: r$116,73 (cento e dezesseis reais e setenta e três centavos)
Valor Total: r$350,19 (trezentos cinquenta reais e dezenove centavos)
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item: 73
Valor Unitário: r$106,37 (cento seis reais e trinta sete centavos)
Valor Total: r$319,11 (trezentos dezenove reais e onze centavos)
item: 75
Valor Unitário: r$112,80 (cento doze reais e oitenta centavos)
Valor Total: r$564,00 (quinhentos e sessenta quatro reais)
item: 76
Valor Unitário: r$112,80 (cento doze reais e oitenta centavos)
Valor Total: r$564,00 (quinhentos e sessenta quatro reais)
item: 77
Valor Unitário: r$35,00 (trinta cinco reais)
Valor Total: r$105,00 (cento cinco reais)
item:79
Valor Unitário: r$3,00 (três reais)
Valor Total: r$6,00 (seis reais)
item: 80
Valor Unitário: r$505,48 (quinhentos cinco reais e quarenta oito centavos)
Valor Total: r$1.010,96 (hum mil dez reais e noventa seis centavos)
item: 81
Valor Unitário: r$365,00 (trezentos e sessenta cinco reais)
Valor Total: r$365,00 (trezentos sessenta e cinco reais)
item: 84
Valor Unitário: r$11,00 (onze reais)
Valor Total: r$110,00 (cento e dez reais)
item: 86
Valor Unitário: r$2,16 (dois reais e dezesseis centavos)
Valor Total: r$64,80 (sessenta e quatro reais e oitenta centavos)
item: 87
Valor Unitário: r$15,00 (quinze reais)
Valor Total: r$150,00 (cento e cinquenta reais)
item: 88
Valor Unitário: r$15,00 (quinze reais)
Valor Total: r$150,00 (cento e cinquenta reais)
item: 90
Valor Unitário: r$1,80 (hum real e oitenta centavos)
Valor Total: r$27,00 (vinte sete reais).
Total do fornecedor: r$17.175,16 (dezessete mil cento e setenta e cinco 
reais e dezesseis centavos).
1. rodriGUES diSTriBUidora dE ProdUToS orToPÉdicoS lTda
cNPJ: 19.785.718/0001-69
End.: avenida Maximino Porpino da Silva, nº 1994, bairro centro, cEP: 
68.743-060, castanhal/Pa
Tel.: (91) 98548-8165 E-mail: distribuidoralnrodrigues@gmail.com
item: 02
Valor Unitário: r$11,12 (onze reais e doze centavos)
Valor Total: r$333,60 (trezentos trinta e três reais e sessenta centavos)
item: 03
Valor Unitário: r$19,55 (dezenove reais e cinquenta cinco centavos)
Valor Total: r$977,50 novecentos e setenta sete reais e cinquenta centavos)
item: 06
Valor Unitário: r$9,69 (nove reais e sessenta nove centavos)
Valor Total: r$290,70 ( duzentos noventa reais e setenta centavos)
item: 09
Valor Unitário: r$ 16,45 (dezesseis reais e quarenta cinco centavos)
Valor Total: r$164,50 (cento sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)
item: 22
Valor Unitário: r$47,90 quarenta sete reais e noventa centavos)
Valor Total: r$47,90 quarenta sete reais e noventa centavos)
item: 23
Valor Unitário: r$37,83 (trinta sete reais e oitenta e três centavos)
Valor Total: r$75,66 (setenta e cinco reais e sessenta seis centavos)
item: 29
Valor Unitário: r$13,45 (treze reais e quarenta cinco centavos)
Valor Total: r$26,90 (vinte seis reais e noventa centavos)
item: 36
Valor Unitário: r$35,65 (trinta cinco reais e sessenta cinco centavos)
Valor Total: r$356,50 (trezentos cinquenta seis reais e cinquenta centavos)
item: 39
Valor Unitário: r$171,30 (cento setenta e um reais e trinta centavos)
Valor Total: r$1.713,00 (hum mil setecentos treze reais)
item: 45
Valor Unitário: r$30,70 (trinta reais e setenta centavos)
Valor Total: r$61,40 (sessenta um reais e quarenta centavos)
item: 54
Valor Unitário: r$15,60 (quinze reais e sessenta centavos)
Valor Total: r$78,00 (setenta oito reais)
item: 61
Valor Unitário: r$13,80 (treze reais oitenta centavos)
Valor Total: r$138,00 (cento trinta oito reais)
item: 62
Valor Unitário: r$6,10 (seis reais e dez centavos)
Valor Total: r$61,00 (sessenta e um reais).
Total do fornecedor: r$4.324,66 (quatro mil trezentos e vinte quatro reais 
e sessenta seis centavos).
cME coMÉrcio E iMorTaÇÃo HoSPiTalar lTda
cNPJ: 26.232.599/0001-82
End.: avenida fagundes Varela, nº 1040, sala 09, Bairro Jardim atlântico, 
cEP: 53.140-080, olinda/PE
Tel.: (81) 3099-0028/98314-4175 Email: carlosmessa.cme@gmail.com
item: 95
Valor Unitário: r$0,95 (noventa cinco centavos)

Valor Total: r$285,00 (duzentos oitenta cinco reais).
Total do fornecedor: r$285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais).
SiTE MÉdica diSTriBUidora dE MaTEriaiS E MEdicaMENToS hoSPi-
Talar lTda
cNPJ: 33.762.284/0001-02
End.: Tv WE 42, nº 192, casa a, cidade Nova, cEP: 67.133-250, ananindeua/Pa
Tel.: (91)99348-5504 Email: sitemedica@gmail.com
item: 91
Valor Unitário: r$14,80 (quatorze reais e oitenta centavos)
Valor Total: r$296,00 (duzentos e noventa seis reais).
Total do fornecedor: r$296,00 (duzentos e noventa e seis reais).
rPc ProdUToS E SErViÇoS EirEli
cNPJ. 41.813.885/0001-25
End.: avenida comendador Teles, nº 2419, Sala 116, bairro Vilar dos Teles, 
cEP: 25.561-162, São João do Meriti/rJ
Tel.: (21) 4132-5780 E-mail: rpcprodutoseservicos@gmail.com
item: 20
Valor Unitário: r$8,50 (oito reais e cinquenta centavos)
Valor Total: r$2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais)
item: 21
Valor Unitário: r$8,50 (oito reais e cinquenta centavos)
Valor Total: r1.700,00 (hum mil e setecentos reais)
Valor Total: r$ 97,00 (noventa e sete reais).
Total do fornecedor: r$4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais).
Valor ToTal da aTa: r$26.330,82 (ViNTE SEiS Mil TrEZENToS E TriN-
Ta rEaiS E oiTENTa E doiS cENTaVoS).
Belém, 01 de agosto de 2022
del. aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
ordenadora de despesa - PorTaria Nº 182/2020-dG/Pc-Pa, de 28 de 
outubro de 2020, doE nº. 34.394, de 04 de novembro de 2020

Protocolo: 834822

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 003/2022-siNdicÂNcia/GaB/correGePoL de 
12/07/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor admi-
nistrativo comissionado l.c.l.N., mat. nº 5907311, o qual, segundo o Mi-
nistério Público, possui participação na condição de sócio-administrador 
de microempresa especializada em consultoria em licitação, fato este que 
contraria o disposto no art. 178, Vii o rJU lei nº 5.810/94, e que oca-
sionou no MP o inquérito civil nº 000196-151/2020, tudo conforme des-
pacho da ccrM/cGPc de 05/07/2022 e of. 318/2022-MP/6ªPJdPPMa de 
31/05/2022, mais anexos e conexos;
coNSidEraNdo: que denúncias dessa natureza devem ser apurados, vi-
sando o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração da Sindicância sob a presidência do 
delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias proceda a apuração.
rESolVE: designar os servidores oTTo HENriQUE diaS WirTZ, carMEN 
SUElY SoUZa da SilVa – delegados de Polícia civil e Maria ofÉlia al-
BaNo BaiMa – Escrivã de Polícia civil, para através de Sindicância, sob a 
presidência do primeiro e em comissão, apurarem, as acusações citadas 
contra o servidor em questão, assegurando-lhe os princípios constitucio-
nais do contraditório e da ampla defesa;
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Protocolo: 835009
PORTARIA Nº 383/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 

12/07/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de identificar e individualizar responsa-
bilidades, face o teor do ofício do Ministério Público nº 259 - MP/PJla de 
27/06/2022 e dos anexos, encaminhados através do PaE 2022/828826, 
os quais referem-se a solicitação de apuração dos fatos narrados na SiMP 
000352-826/2022 encaminhados à delegacia de limoeiro do ajuru/Pa, os 
quais não tiveram respostas e nem o devido andamento mesmo com várias 
reiterações, tudo conforme despacho da coiNT/cGPc de 01/07/2022 e 
demais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc iVoNE fErNaNdES SHErriNG - corrEGEdoria-GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

PORTARIA Nº 384/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 
12/07/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor 
J.o.S.f., Matrícula nº 5162351, ao deixar de proceder o trâmite fla-
grancial de Violência doméstica, face a denúncia feita através do BoP nº 
00215/2022.100898-8 em 08/05/2022 pela senhora K.a.M.S., no muni-
cípio de Xinguara/Pa, bem como a forma de encaminhamento pelo PJE, 
sem sigilo o necessário das medidas protetivas solicitadas pela vítima com 
outros documentos, tudo conforme despacho da coiNT/cGPc e SiMP nº 
001297-096/2022 do M.P. de Xinguara;
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coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ViViaNE carValHo florES SilVa - 13ª riSP- corrEGEdoria rE-
GioNal do araGUaia ParaENSE
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

PORTARIA Nº 385/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 
12/07/2022

coNSidEraNdo: a decisão id 6656645 da Vara criminal do TJ-comarca 
de Bragança, e a necessidade de apurar os fatos relatados pelo fragrante-
ado l.r.M., durante audiência de custódia, nos autos do Proc. nº 0801991-
18.2022.8.14.0009 (iPl nº 00052/2002.100287-1), onde foi relatado ter sido 
vítima de atitudes arbitrárias e incompatíveis com a função praticadas por um 
Policial civil, dentro da dEPol de Bragança, tudo conforme conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - 3ª riSP- corrEGEdo-
ria rEGioNal da ZoNa do SalGado
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

PORTARIA Nº 386/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 
13/07/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta, em tese, indevi-
da e incompatível com a atuação policial da servidora G.f.l, Matrícula n. 
5940109, lotada na UP de Marabá, concernentes as postagens em rede 
social, em desacordo com os padrões recomendados através da instru-
ção normativa n. 002/2022 - GaB-dG/Pc-Pa, tudo conforme despacho da 
coiNT/cGPc de 07/07/2022 e demais conexos mais anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc VicTor coSTa liMa lEal - 10ª riSP- corrEGEdoria rEGioNal do 
SUdESTE do Para
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

PORTARIA Nº 387/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 
13/07/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor P.P.o.M. matrí-
cula nº 5940464, o qual agiu de forma desconexa com os preceitos legais, ao libe-
rar mediante fiança o nacional J.C.A., autuado no BOP nº 00130/2022.000481-8 
(Proc. nº 0800202-75.2022.8.14.0011), sem verificar a existência de um MAN-
daTo de Prisão em aberto, nos autos do Proc. nº 0000263-42.2017.8.14.0011, 
fato ocorrido em cachoeira do arari-Pa, tudo conforme despacho da coiNT/
cGPc de 01/07/2022 e demais conexos conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rENaTo loPES Tarallo - coordENadoria do iNTErior
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

PORTARIA Nº 388/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 
13/07/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades refe-
rentes aos fatos encaminhados através do of. 216/2022/crZS - castanhal de 
04/07/2022 (PaE 2022/842862), referentes as atitudes, em tese, arbitrárias 
e incompatíveis com a função, praticadas por Policiais civis, fato ocorrido no 
município de Magalhães Barata no dia 30/06/2022, tudo conforme despacho 
da coiNT/cGPc de 05/07/2022 e demais fatos conexos, conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - 3ª riSP- corrEGEdo-
ria rEGioNal da ZoNa do SalGado
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

PORTARIA Nº 389/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 
14/07/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor J.l.f.d. 
matrícula nº 5020930, referente a extrapolação de prazo de investigação, 
conclusão e remessa do iPl nº 00153/2021.100057-6, o qual foi instaura-
do em 13/12/2021 e até o início de junho ainda não havia sido remetido a 
justiça, o que deu origem no Ministério Público a SiMP: 000994-930/2022, 
fato ocorrido no município de Bom Jesus do Tocantins, tudo conforme des-
pacho da coiNT/cGPc de 05/07/2022 e of. nº 867/2022 SPa MP/4ªPJMaB 
de 09/06/2022 encaminhado ao corregedor regional da 10ª e 9ª riSP, 
mais anexos e conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc VicTor coSTa liMa lEal - 10ª riSP- corrEGEdoria rEGioNal do 
SUdESTE do Pará
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 390/2022-aai/GaB/correGePoL de 
14/07/2022

CONSIDERANDO: apurar e definir responsabilidades referentes ao extravio 
do celular marca SaMSUNG, modelo S8, cor prata, o qual estava atrelado 
ao iPl nº 00007/2020.100115-4 de 31/03/2020, sendo que o celular não 
acompanhou o procedimento quando este foi avocado para a dEccc - di-
retoria Estadual de combate a crime cibernéticos, tudo conforme despa-
cho da ccrM/cGPc de 11/07/2022 mais anexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc lariSSE BarBoSa TorrES PaSTor - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 391/2022-aai/GaB/correGePoL de 
14/07/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar condu-
tas, face a constatação de atraso na conclusão e remessa do aPfd nº 
128/2021.000171-4 (Proc. nº 0800514-15.2021.8.14.0002), fato ocorrido 
no município de afuá/Pa, tudo conforme despacho da coiNT/cGPc de 
08/06/2022 e of. 0181/2022-Sec. Vara Única de afuá de 06/06/2022 de-
mais fatos conexos, conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rENaTo loPES Tarallo - coordENadoria do iNTErior
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 392/2022-aai/GaB/correGePoL de 
14/07/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades, re-
ferente a demora na conclusão e remessa das diligências referentes ao iPl 
nº 158/2016.000010-2 (Proc. nº 0000281.52.2016.8.14.0026), o qual foi 
encaminhado a dEPol de Jacundá para diligências, tudo conforme des-
pacho da coiNT/cGPc de 01/07/2022 e of. 680014404/2022-Seccrim/
VUcJ-JacUNdá de 29/06/2022, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc VicTor coSTa liMa lEal - 10ª riSP- corrEGEdoria rEGioNal do 
SUdESTE do Para
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 393/2022-aai/GaB/correGePoL de 
14/07/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar responsabili-
dades, face o teor do ofício do M.P. nº 277/2022 - MP/PJla de 06/07/2022 
e aos anexos, encaminhados através do PaE 2022/866744, os quais refe-
rem-se a solicitação de apuração dos fatos narrados na SiMP nº 000374-
826/2022 encaminhados à delegacia de limoeiro do ajuru, os quais não 
tiveram resposta e nem o devido andamento, tudo conforme despacho da 
coiNT/cGPc de 11/07/2022 e demais fatos conexos, conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
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rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc iVoNE fErNaNdES SHErriNG - corrEGEdoria-GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 394/2022-aai/GaB/correGePoL de 
14/07/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de melhor apurar e definir responsa-
bilidades, referentes a conduta dos policiais, que atuaram na Execução 
do Mandado de Busca e apreensão, referente aos autos nº 0019415-
65.2020.814.0401 (iPl nº 00610/2020.100040-9), fato ocorrido em Be-
lém/Pa no dia 18/12/2020, tudo conforme despacho da ccrM/cGPc de 
11/07/2022, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc cYNTHia dE fáTiMa dE SoUZa ViaNa - coMiSSÃo PErMaNENTE dE 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 395/2022-aai/GaB/correGePoL de 
18/07/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta da servidora 
r.S.G., matrícula nº 5940527, referente aos fatos elencados no ofício 
133/2022-MP/PJoP de 13/06/2022, relacionados em parte as denúncias 
que ocorreram em audiência Judicial do Processo criminal nº 0800162-
18.2022.8.14.0036, fatos ocorridos no município de oeiras do Pará e que 
geraram no Ministério Público a Notícia fato nº 000382-249/2022, mais 
conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc iVoNE fErNaNdES SHErriNG - corrEGEdoria-GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 396/2022-aai/GaB/correGePoL de 
18/07/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor r.l.S. 
matrícula nº 5913822, o qual segundo ofício/e-mail/2022-SVU de 
11/07/2022 da Vara Única de Anajás, teria, injustificadamente, ausentado-
se de audiência na Justiça de anajás, ocorrida no dia 15/02/2022, referen-
te ao Processo nº 0800281-84.2021.8.14.0077, sem qualquer justificativa, 
por isso lhe foi determinada uma multa durante a audiência, tudo conforme 
conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rENaTo loPES Tarallo - coordENadoria do iNTErior
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 397/2022-aai/GaB/correGePoL de 
18/07/2022

coNSidEraNdo: a decisão id nº 62659746 - da Vara criminal do TJ-
comarca de Bragança, e a necessidade de apurar os fatos relatados pelo 
flagranteado C.F.S., durante audiência nos autos do Proc. nº 0801234-
24.2022.8.14.0009, onde este declarou ter sido vítima de atitudes arbitra-
rias e incompatíveis com a função de um Policial civil, dentro da dEPol de 
Bragança, tudo conforme despacho da coiNT/cGPc de 11/07/2022, mais 
conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - 3ª riSP- corrEGEdo-
ria rEGioNal da ZoNa do SalGado
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

PORTARIA Nº 398/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 
18/07/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de melhor apurar a conduta de servidor 
a.S.P., matrícula nº 57233493, referente os fatos apresentados através 
do of. nº 632/2022-GaB/EXP/dPcr, o qual relata a instauração do iPl nº 
00205/2022.100024-3 e outros documentos ligados ao presente inquérito 
pelo servidor, sem autorização e ciência da autoridade Policial cadastrada 
como responsável pelo procedimento supracitado, fatos ocorridos em re-
denção, tudo conforme despacho da coiNT/cGPc de 12/07/2022 e demais 
fatos conexos, conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ViViaNE carValHo florES SilVa - 13ª riSP- corrEGEdoria rE-
GioNal do araGUaia ParaENSE
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Protocolo: 835199
 eXtrato de rescisÃo coNtratUaL

 contrato nº 02/2021. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 
00.368.105/001-06. STYlUS SErViÇoS dE liMPEZa E coNSErVaÇÃo 
lTda. cNPJ nº 13.258.957/0001-07. data de assinatura: 18/07/2022. 
objeto: rescisão Unilateral do contrato de contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva 
de mão de obra de analista de sistema para a Polícia civil do Estado do 
Pará, de acordo com as justificativas constantes dos Autos do Processo nº 
2022/797572. fundamentação legal: art. 79, inciso i da lei nº 8.66/93. 
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará. republicado 
por ter saído com incorreção no doE nº 35.057 de 26/07/2022.

Protocolo: 835102

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 191 de 13/07/2022-daF
SErVidor: riTEl JorGE carValHo dE alMEida
carGo: assistente administrativo MaTrÍcUla: 57190558/1
PErÍodo: 01.09.2022 a 30.09.2022
TriÊNioS: 22.10.2007 a 21.10.2010.

Portaria Nº 192 de 13/07/2022-daF
SErVidora: adriaNE da SilVa PiNTo
carGo: assistente administrativo, MaTricUla:57234604/1
PErÍodo:01.09.2022 a 30.09.2022
TriÊNio:01.12.2013 a 30.11.2016

Protocolo: 834868

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 227/2022 de 02 de aGosto de 2022 – GaB/dG – PcePa
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora ALINE WANESSA COSCENZA PEREIRA, 
auxiliar operacional, matrícula nº 5889458/6, e como suplente o servidor 
aNToNio carloS SilVa dE frEiTaS, coordenador da coMaP, matrícula 
nº 57229910/2, do contrato administrativo nº 052/2022 – PcEPa, celebra-
do com a empresa S da c SaNToScoMErcio E SErViÇoS lTda, o qual 
tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de 
alimentos de uso comum, para atender as demandas da Polícia Científica 
do Pará – PcEPa, conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 02 de agosto de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 835249

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 059/2021 – PcePa
oBJETo do coNTraTo: o presente contrato tem por objeto a contratação 
da companhia de Saneamento do Pará – coSaNPa, para a prestação dos 
serviços públicos de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos sanitá-
rios, de acordo com o regulamento Geral de Prestação de Serviços de água 
e de Esgoto estabelecido pelas agências reguladoras de Saneamento Bá-
sico, sem prejuízo dos demais regulamentos e das normas inerentes, a fim 



diário oficial Nº 35.066   57Quarta-feira, 03 DE AGOSTO DE 2022

de atender as necessidades da sede (Belém) deste centro de Perícias cien-
tíficas “Renato Chaves”, suas Unidades Regionais e Núcleos Avançados.
oBJETo do adiTiVo: o presente Termo aditivo tem como objeto a prorro-
gação da vigência do contrato administrativo, com início em 30/07/2022 e 
término em 29/07/2023. Bem como a alteração da denominação do centro 
de Perícias Científica “Renato Chaves” (CPC), que passa a denominar-se 
Polícia Científica do Pará (PCEPA), conforme a Lei nº 9.382, de 16 de de-
zembro de 2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 4120008338c; PTrES: 
858338; NaTUrEZa da dESPESa: 339039; foNTE: 0101002156; aÇÃo: 
232085.
coNTraTada: a empresa coMPaNHia dE SaNEaMENTo do Pará - co-
SaNPa, Empresa Pública do Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
04.945.341/0001-90, situada av. Magalhães Barata, nº 1201, Bairro São 
Brás, Belém/Pa, cEP 66.630-040.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 834905

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1203/ 2022
aldEcY da coSTa MoraES
MaTrÍcUla: 5040485/3
carGo: Perito criminal
SaMUEl MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5964090/1
carGo: Motorista
cidadE: MarUdá - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 15/07/2022 a 18/07/2022
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErao.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1252/ 2022
JoSÉ roBErTo fariaS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 72389/1
carGo: agente de artes Práticas
JoSUÉ MaToS GUErrEiro
MaTrÍcUla: 57195110/1
carGo: Motorista
liliaN JaNE arGolo ParEdES
MaTrÍcUla: 5129990/1
carGo: Perito criminal
cidadE: SalVaTErra - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 01/07/2022 a 04/07/2022
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1257/ 2022
BrUNo rafaEl da SilVa liMa
MaTrÍcUla: 5950605/2
carGo: auxiliar operacional
clEBENilda caldaS rodriGUES PErEira
MaTrÍcUla: 57190584/1
carGo: assistente administrativo
Márcia JoViTa Prado PicaNÇo
MaTrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: MoSQUEiro - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 22/07/2022 a 25/07/2022
oBJETiVo: operação verao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1397/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 22/07/2022 a 23/07/2022
oBJETiVo: aUXiliar PEricia.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 834972
Portaria N°. 1400/ 2022

MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 26/07/2022 a 27/07/2022
oBJETiVo: aUXiliar MEdico.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1401/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 18/07/2022 a 19/07/2022
oBJETiVo: aUXiliar MEdico.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1402/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 14/07/2022 a 15/07/2022
oBJETiVo: aUXiliar MEdico.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1377/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 10/07/2022 a 11/07/2022
oBJETiVo: aUXiliar MEdico.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 834975
Portaria N°. 1474/ 2022

GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
riTEl JorGE carValHo alMEida
MaTrÍcUla: 57190558
carGo: assistente administrativo
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 19/07/2022 a 20/07/2022
oBJETiVo: TraNSlado dE MaTErial BioloGico.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

PORTARIA N°. 1384/ 2022
HEraNdY do Socorro da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57200457/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 18/07/2022 a 19/07/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1265/ 2022
JoSÉ roBErTo fariaS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 72389/1
carGo: agente de artes Práticas
liliaN JaNE arGolo ParEdES
MaTrÍcUla: 5129990/1
carGo: Perito criminal
NilSoN MESQUiTa diaS
MaTrÍcUla: 57195133/1
carGo: Motorista
cidadE: SalVaTErra - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 08/07/2022 a 11/07/2022
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 882/ 2022
adriaNo ValENTE rodriGUES
MaTrÍcUla: 57200887/2
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 24/05/2022 a 01/06/2022
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 834970
Portaria N°. 1379/ 2022

MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 06/07/2022 a 07/07/2022
oBJETiVo: aUXiliar PEriTo.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1240/ 2022
fraNciSco JoSÉ SoUZa SaNToS
MaTrÍcUla: 5832500/1
carGo: Perito criminal
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 22/07/2022 a 25/07/2022
oBJETiVo: Participar na operação Verão da SEGUP.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 834978

oUtras MatÉrias
LiceNÇa casaMeNto

PORTARIA Nº 200 DE 28/07/2022-DAF
SErVidor: lENNoN VallE araÚJo
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5958486/1
PErÍodo: 19.07.2022 à 26.07.2022

Protocolo: 834852
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 118/2022- CGD/PAD/DIVERSAS, DE 20/07/2022.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para aplicar sanções administrativas 
de repreensão e suspensão de até 30 (trinta) dias;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
2022/143519, instaurado pela PorTaria Nº 01/2022-cGd/Pad. Publicada 
no doE 34.863, em 11/02/2022, para apurar irregularidade de servidor 
desta autarquia.
coNSidEraNdo o relatório conclusivo da comissão Processante e os 
fundamentos jurídicos apresentados no Parecer correicional n° 32/2022 – 
corrEGEdoria GEral.
CONSIDERANDO finalmente, que a imposição de penalidades disciplinares 
visa sobretudo corrigir o desvio de conduta dos servidores, devendo ser 
aplicada dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade necessária 
a atingir estritamente as finalidades da punição,
r E S o l V E:
i – acaTar o relatório da comissão Processante e o Parecer correcional n° 
32/2022– corrEGEdoria GEral.
ii - aPlicar a penalidade de SUSPENSÃo em face do servidor clésio Gui-
marães de lima pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fulcro no art. 189 da 
lei Estadual nº 5.810/94.
iii – À Secretaria da corregedoria Geral do dETraN e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
MarlENilSoN lUiZ P. MiraNda
corrEGEdor cHEfE-dETraN/Pa

Protocolo: 835341

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 3229/2022-DAF/CGP, DE 28/07/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 287/2022-cHc, 
de 26/05/2022, e demais despachos nos Processos 2022/565595 e 
2022/655988,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 1836/2022-daf/cGP, de 13/05/2022, publicada no 
doE do dia 23/05/2022, que autorizou o deslocamento da servidora Jamil-
le Christina Farias Lira, Assistente de Trânsito, matrícula 55588474/1, a fim 
de realizar atendimento de habilitação:
onde se lê: Santarém para o município de alenquer– 23/05 a 01/06/2022 
- 09 e 1/2 diárias
leia-se: Santarém para o município de alenquer– 23/05 a 08/06/2022 – 
16 e 1/2
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

PORTARIA Nº 3226/2022-DAF/CGP, DE 28/07/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 319/2022-cHc, 
de 02/06/2022, e demais despachos nos Processos 2022/535416 e 
2022/692773,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 1673/2022-daf/cGP, de 05/05/2022, publicada 
no doE do dia 13/05/2022, que autorizou o deslocamento dos servidores 
Edilvandro augusto de almeida Pereira, cristina Mayara Gomes da Silva, 
adelina cristina Siqueira de Brito, regina luzia Santos de Souza e Sérgio 
Roberto Ferreira dos Remédios, a fim de acompanhar e fiscalizar o trabalho 
das equipes das bancas itinerantes de habilitação:
onde se lê: Salinópolis/Belém – 20/05 à 24/05/2022, São Miguel/belém 
–27/05 à 31/05/2022, Marapanim/Belém – 03/06 à 07/06/2022, Soure/
Belém – 10/06 à 14/06/2022, Jacundá/Belém – 17/06 à 21/06/2022, Novo 
repartimento/Belém – 25/06 à 28/06/2022 - 26 diárias
leia-se: Salinópolis/Belém – 20/05 à 24/05/2022, São Miguel/belém 
–27/05 à 31/05/2022, Uruará/Belém – 03/06 à 07/06/2022, Soure/Be-
lém – 10/06 à 14/06/2022, Jacundá/belém – 17/06 à 21/06/2022, Novo 
repartimento/Belém – 25/06 à 28/06/2022 - 26 diárias
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

PORTARIA Nº 3246/2022-DAF/CGP, DE 28/07/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.

coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/948160;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Goianésia no período de 19 à 24/08/2022, a fim de 
atuar como corrdenadora no atendimento itinerante de habilitação no re-
ferido municipio.

nome matricula
Sílvia corrêa Martins 57197142 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3247/2022-DAF/CGP, DE 28/07/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/948022;
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 São João da Ponta no período de 12 à 17/08/2022, a 
fim de relaizar atendimento de habilitação durante a banca itinerante 1ªfa-
se de cNH no referido municipio.

nome matricula
Sílvia corrêa Martins 57197142 /1

fernando Jorge do carmo 55588473 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3248/2022-DAF/CGP, DE 28/07/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/947852;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Juruti no período de 18 à 25/08/2022, a fim de relaizar 
atendimento de habilitação durante a banca itinerante 1ªfase de cNH no 
referido municipio.

nome matricula
fernando Jorge do carmo 55588473 /1

alvaro augusto dos Santos Moraes 57200281 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3249/2022-DAF/CGP, DE 28/07/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/947649;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias a servidora 
abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Itaituba 
para o município de Trairão no período de 05 à 10/08/2022, a fim de relai-
zar atendimento de habilitação durante a banca itinerante 1ªfase de cNH 
no referido municipio.

nome matricula
dalva aparecida de Sousa da conceição 5963942 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3251/2022-DAF/CGP, DE 28/07/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/947316;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Bujarú no período de 12 à 17/08/2022, a fim de relai-
zar atendimento de habilitação durante a banca itinerante 1ªfase de cNH 
no referido municipio.

nome matricula
Maria dos anjos duarte Trindade 57194008 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3252/2022-DAF/CGP, DE 28/07/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
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coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/947228;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de concórdia do Pará no período de 19 à 24/08/2022, a 
fim de relaizar atendimento de habilitação durante a banca itinerante 1ªfa-
se de cNH no referido municipio.

nome matricula
Maria dos anjos duarte Trindade 57194008 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3253/2022-DAF/CGP, DE 28/07/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/946831;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Igarapé 
Miri para o Distrito de Mosqueiro no período de 05 à 10/08/2022, a fim de 
relaizar atendimento de habilitação durante a banca itinerante 1ªfase de 
cNH no referido municipio.

nome matricula
luis Paulo castro Jofre 5964052 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3114/2022-daF/cGP, de 25/07/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/903702;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezessete e meia (17 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Santarém no período de 27/07 à 13/08/2022, a 
fim de realizar manutenção nas instalações elétricas prédial da CIRETRAN 
no referido municipio.

nome matricula
dalen Monteiro da cunha Júnior 57176565 /1

francisco de assis Bentes Nahmias 80845491 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 835331

.

.

FÉrias
.

PORTARIA Nº 3272/2022-DAF/CGP, DE 01/08/2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do requerimento 25.07.2022, 
protocolado sob o nº 2022/869210,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora TcHElla ViEira da SilVa, Gerente, na cirETraN 
“B” de doM EliZEU, matrícula 5961291/1, trinta (30) dias de fÉriaS, no 
período de 08.08 a 06.09.2022, referentes ao exercício 21.07.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 08/08/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 835294

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo Para ato de iNterroGatÓrio
a Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar, designada 
pela PorTaria Nº 20/2021-cGd/Pad, de 13 de agosto de 2021, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.679, de 24 de agosto de 2021, da lavra 
da corregedora chefe em exercício desta autarquia, Sra. Marise Paes 
Barreto, prorrogada pela PorTaria Nº 257/2021-cGd/Pad, de 16 de 
novembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.770, de 
19 de novembro de 2021, reconduzida pela PorTaria Nº 34/2022-cGd/
PAD DIVERSAS, de 16 de fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial do 
Estado nº 34.868, de 17 de fevereiro de 2022, reconduzida pela PorTaria 
Nº 80/2022-cGd/Pad diVErSaS, de 09 de maio de 2022, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.966, de 11 de maio de 2022, as últimas da 
lavra do corregedor chefe desta autarquia, Sr. Marlenilson luiz Pinheiro 
Miranda, PUBlica o presente EdiTal para iNTiMaÇÃo para a ex-servidora 
pública comissionada e ex-gerente da cirETraN “B” de Monte dourado/
almeirim-Pa, Sra. cEliaNE ToScaNo GÓES, para comparecimento no ato 
de interrogatório relativo aos fatos que lhe são imputados no Processo 
administrativo Eletrônico (Pad) nº 2021/766608, o qual ocorrerá em sala 
reservada e disponibilizada pela mencionada cirETraN para os trabalhos 

do colegiado processante, localizada na rua K, s/n, ao lado do escritório 
da Jari – iNdUSTrial, distrito de Monte dourado/almeirim, na data 
de 06 dE SETEMBro dE 2022, às 14h00. Na oportunidade, também é 
feita a devida NoTificaÇÃo do ato de interrogatório do outro servidor 
público estadual, com vínculo efetivo, figurante na condição de acusado, 
Sr. WolNEY daNiEl araÚJo caBral, para que a ex-servidora acusada 
em tela, caso entenda necessário, se faça presente ou se faça representar 
por advogado, para o acompanhamento do ato, o qual ocorrerá na mesma 
data às 10h00 no endereço supracitado. cumpre salientar que por meio 
da PORTARIA Nº 90/2022-CGD/PAD/DIVERSAS, publicada no Diário Oficial 
do Estado nº 34.982, de 25 de maio de 2022, houve a designação formal 
de servidor público estadual, na condição de dEfENSor, para o devido 
acompanhamento dos atos de instrução processual, realização de diligências 
pertinentes e outros atos que se façam necessários, sendo assegurados os 
princípios constitucionais e administrativos do devido Processo legal, do 
contraditório e da ampla defesa, materializados, respectivamente, no art. 
212 da lei 5.810/94, em consonância com o disposto no art. 5º, lV da 
constituição da república federativa do Brasil de 1988.
GEÓrGia oliari ToSo
Presidente da comissão de Pad
PorTaria Nº 20/2021-cGd/Pad

Protocolo: 835073

eXtrato de coNtrato
NÚMERO DO CONTRATO: 074/2022

ModalidadE dE liciTaÇÃo:  arP 5/2022 – concorrência 29/2021 -SEcid
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa QUaliTEcH ENGENHaria lTda, 
inscrita no cNPJ/Mf, sob o nº 69.388.361/0001-53,
oBJETo:  o presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa 
de engenharia para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo 
PrEVENTiVa NaS EdificaÇÕES PErTENcENTES ao dEParTaMENTo dE 
TrÂNSiTo do ESTado do Pará E corrETiVa coM o forNEciMENTo dE 
TodoS oS MaTEriaiS, EQUiPaMENToS E MÃo dE oBra
Valor: o valor global para a execução dos serviços contratados é de r$ 
22.357.321,75 (Vinte e dois milhões, trezentos e cinqüenta e sete mil, 
trezentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
função: 06 Segurança Pública; Subfunção: 125 Normatização e 
fiscalização; Programa: 1502 Segurança Pública; Projeto/atividade: 
7561 adequação de Unidades do dETraN; Elemento de despesa: 449039 
outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; fonte de recursos: 0261 
0661 recursos Próprios; recursos Próprios – Superavit.
ViGÊNcia: início: 02/08/2022                    Término: 01/08/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 02/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl:  rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral dETraN-Pa

eXtrato de coNtrato
NÚMERO DO CONTRATO: 073/2022

ModalidadE dE liciTaÇÃo:  adesão a arP 1/2022 – concorrencia 
26/2021 -SEcid
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa QUaliTEcH ENGENHaria lTda, 
inscrita no cNPJ/Mf, sob o nº 69.388.361/0001-53,
oBJETo:  o presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa 
de engenharia para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo 
PrEVENTiVa NaS EdificaÇÕES PErTENcENTES ao dEParTaMENTo dE 
TrÂNSiTo do ESTado do Pará E corrETiVa coM o forNEciMENTo dE 
TodoS oS MaTEriaiS, EQUiPaMENToS E MÃo dE oBra
Valor: o valor global para a execução dos serviços contratados é de 
r$ 18.713.888,44 (dezoito milhões, setecentos e treze mil, oitocentos e 
oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavo)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
função: 06 Segurança Pública; Subfunção: 125 Normatização e 
fiscalização; Programa: 1502 Segurança Pública; Projeto/atividade: 
7561 adequação de Unidades do dETraN; Elemento de despesa: 449039 
outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; fonte de recursos: 0261 
0661 recursos Próprios; recursos Próprios – Superavit.
ViGÊNcia: início: 02/08/2022                    Término: 01/08/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 02/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl:  rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral dETraN-Pa

eXtrato do seXto terMo aditiVo ao terMo de 
credeNciaMeNto MÉdico Nº 015/2016

NÚMERO DO TERMO: 06
NÚMERO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO MÉDICO: 015/2016

fUNdaMENTo lEGal:  Portaria nº 3280/2014 – dETraN/Pa E PorTaria 
dE rENoVaÇÃo 1845/2020 – dG/ccliN publicada no dia 15/08/2020.
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, 
cNPJ n° 04.822.060/0001-40 e  a empresa B. GEMaQUE MEdiciNa E 
PSicoloGia do TráfEGo EirEli – iMEPT, cNPJ nº 22.693.962/0001-06.
oBJETo: credenciamento de entidade médica e psicológica na prestação de 
serviços de realização dos exames de aptidão física e mental, de avaliação 
psicológica, junta médica e junta especial de trânsito aos candidatos a 
primeira habilitação, renovação de carteira nacional de habilitação – 
cNH, autorização para conduzir ciclomotores – acc, mudança e adição 
de categoria, reabilitação de condutores, condutores permissionários, 
penalizados e registro de estrangeiro na cidade de Belém/Pa.
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JUSTificaTiVa dE adiTaMENTo: alteração da “cláusula Segunda – da 
Vigência” e “cláusula Sétima – do Valor e dotação orçamentária”, conforme 
Portaria de renovação nº 1324/2022 – dG/cccliN.
ViGÊNcia: iNÍcio: 04/05/2022         TÉrMiNo: 03/05/2024
daTa dE aSSiNaTUra: 02/06/2022           .
foro: BElÉM
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE 
SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 835374
PORTARIA Nº 3287/2022-DG/CGP, DE 02/08/2022.

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
EXoNErar o servidor Jorgean carlos ferreira frazão, agente de fiscalização de 
Trânsito, matrícula 5119570/5, do cargo em comissão, daS-03, de Gerente de 
operação e fiscalização de Trânsito das cirETraNS “a” deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 03/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

PORTARIA Nº 3288/2022-DG/CGP, DE 02/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar o servidor Josimar Marques Viana, agente de fiscalização de 
Trânsito, matrícula 57227635/1, para exercer o cargo em ncomissão, daS-
03, de Gerente de operação e fiscalização de Trânsito das cirETraNS “a” 
deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 03/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 835382

..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria N° 2239/2022 – dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 02 de aGosto de 2022

o diretor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições legais;
rESolVE:
art. 1º - coNcEdEr licença para participação no curso de formação Pro-
fissional do Concurso Público C-208, pelo período de 10 de agosto de 2022 
até 30 de outubro de 2022, os servidores:
NoME; MaTrÍcUla:
1. YaN aUGUSTo da SilVa E SilVa, Matricula nº. 5957674;
2. roNYSoN do NaSciMENTo lEMoS, Matricula nº. 5942785;
3. EdilENE corrEa da SilVa, Matricula nº. 5954623;
art. 2º - SUSPENdEr o Estágio Probatório dos servidores de vínculo efetivo 
no período de participação no curso de formação, devendo retomar seus 
efeitos a partir do término do curso.
art. 3º dETErMiNar a diretoria de Gestão de Pessoas que adote as devidas pro-
vidências cabíveis para o registro em pasta funcional e na frequência do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834898
PORTARIA N° 2185/2022 – DGP/SEAP/PA

BELÉM-PA, 28 DE JULHO DE 2022
o diretor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições legais;
rESolVE:
art. 1º - coNcEdEr licença para participação no curso de formação Pro-
fissional do Concurso Público C-208, pelo período de 10 de agosto de 2022 
até 30 de outubro de 2022, os servidores:
NoME; MaTrÍcUla:
1. criSTiaNE dE alENcar PErEira, Matricula nº. 5937450;
2. aNdrE fariaS liMa, Matricula nº. 5941426;
3. fraNciSco BarroSo SilVa, Matricula nº. 5938808;
4. lUccaS fEliPE dUarTE doS SaNToS, Matricula nº. 5947513;
5. MaNoEl PErEira dE SoUSa JUNior, Matricula nº. 57174086;
6. Joao JoSE VaZ NETo, Matricula nº. 80015469;
7. alESSaNdro alVES cHaVES, Matricula nº. 7565250;
8. MaTEUS GoMES da SilVa, Matricula nº. 5954073;
9. SEBaSTiao aUGUSTo alcaNTara EVaNGEliSTa, Matricula nº. 
54196367;
10. rUBENS NoNaTo airES doS SaNToS, Matricula nº. 5937508;
art. 2º - SUSPENdEr o Estágio Probatório dos servidores de vínculo efetivo 
no período de participação no curso de formação, devendo retomar seus 
efeitos a partir do término do curso.
art. 3º dETErMiNar a diretoria de Gestão de Pessoas que adote as devidas pro-
vidências cabíveis para o registro em pasta funcional e na frequência do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834931

PORTARIA N° 2186/2022 – DGP/SEAP/PA
BELÉM-PA, 28 DE JULHO DE 2022

o diretor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições legais;
rESolVE:
art. 1º - coNcEdEr licença para participação no curso de formação Pro-
fissional do Concurso Público C-208, pelo período de 10 de agosto de 2022 
até 30 de outubro de 2022, os servidores:
NoME; MaTrÍcUla:
1. MaGci SaMPaio BENTES, Matricula nº. 5934570;
2. GErSoN BroNi PErEira filHo, Matricula nº. 5937509;
3. KElY carValHo VaScoNcEloS, Matricula nº. 54188681;
4. JoSÉ aNToNio BarBoSa fErNaNdES, Matricula nº. 54196406;
5. JoSÉ MaNoEl alVES WaNdErlEY NETo, Matricula nº 5957686;
6. WENdEll riBEiro loPES, Matricula nº. 5932778;
7. WElliNGToN dE SoUSa SilVa, Matricula nº. 55209526;
8. WaNdSoN clEiToN Maia da SilVa, Matricula nº. 6403442;
9. aBraÃo SoUSa Sá, Matricula nº. 6403711;
10. Karla diaNa dE SoUZa frEiTaS, Matricula nº. 97571444.
art. 2º - SUSPENdEr o Estágio Probatório dos servidores de vínculo efetivo 
no período de participação no curso de formação, devendo retomar seus 
efeitos a partir do término do curso.
art. 3º dETErMiNar a diretoria de Gestão de Pessoas que adote as devi-
das providências cabíveis para o registro em pasta funcional e na frequên-
cia do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835006

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 2240/2022 – dGP.seaP 
BeLÉM/Pa, 02 de aGosto de 2022.

Nome: roSiMEirE da SilVa GoMES, Matrícula funcional n.º 57210808/1, 
cargo: auxiliar de Serviços operacionais
assunto: licença prêmio
Período aquisitivo: 2012 a 2015
Período de Gozo: 01/08/2022 a 30/08/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834935

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 211/2022 – GaB/seaP
BeLÉM/Pa, 27 de JULHo de 2022.

  o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
 coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
  rESolVE:
 art. 1º - Em substituição a servidora VEliaNE dE fáTiMa da coNcEiÇÃo 
dUarTE – Matricula nº 5945710, designar a servidora BETHÂNia MoraES 
da PoNTE - Matrícula funcional nº 5960110/1, para atuar como fiscal 
Titular, e em substituição ao servidor VicTor dE SoUZa do NaSciMENTo 
– Matrícula 5957167, designar a servidora lUdYMila aNdraNdE rEGiS 
– Matrícula 5858178/9 para atuar como fiscal Suplente do contrato admi-
nistrativo nº 026/2019/SEaP celebrado entre a Empresa NorTE TUriSMo 
lTda e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
– SEaP, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação do ser-
viço de agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de reserva, 
emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, regionais, na-
cionais e internacionais, terrestres e marítimas, inclusive bilhetes de bal-
sas, visando atender as demandas da Secretaria de Estado de administra-
ção Penitenciária – SEAP, de acordo com as quantidades e especificações 
contidas no Termo de referência.
  Parágrafo Único - São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
  art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento
  dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 834900

errata
.

Errata de publicação do DOE Nº 35.037, de 07.07.22, Protocolo: 
824932, referente à PorTaria Nº 1910/22/dGP/SEaP, de 01/07/22:
Onde se lê: Herica cristina Martins de oliveira – Gozo: 01.08.22 a 30.08.22.
Leia-se: Herica cristina Martins de oliveira – Gozo: 10.08.22 a 08.09.22

Protocolo: 835313

.

.

diÁria
.

diÁria
PORTARIA Nº: 00035/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA

objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo do Tri-
BUNal do JUri.
origem: SaNTarÉM
destino: JUrUTi
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Servidor(es):
5938182 - MoNiQUE dE MElo coElHo - aGENTE PENiTENciário
5954280 - cHaiaNY roliM frEiTaS - Policial PENal
5950114 - alEX SaNdro dE SoUZa GoNcalVES - Policial PENal
5953922 - Joao JUNio dE SoUSa MoTa - Policial PENal
5937505 - rENaTo MaToS ParENTE - Policial PENal
Período: 02/08/2022 a 04/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 835351
diÁria

PORTARIA Nº: 00036/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo do Tri-
BUNal do JUri.
origem: BrEVES
destino: BElÉM
Servidor(es):
5918065 - frEdEricK MacHado fariaS - Policial PENal
5954250 - GlaUBEr GoMES PiNHEiro - Policial PENal
5905755 - JHoNaTaS GEorGE doS SaNToS ricardo - Policial PENal
Período: 02/08/2022 a 05/08/2022
diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 835352
diÁria

PORTARIA Nº: 00037/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: SaNTarÉM
destino: alMEiriM
Servidor(es):
5923493 - MarcElo PiNHEiro dE aNdradE - GErENTE
5957802 - JaiNE caroliNa coTa caMPoS - aGENTE PENiTENciário
5950149 - WaNdErSoN BrUNEo MoUra BENTES - Policial PENal
Período: 03/08/2022 a 06/08/2022
diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 835355
diÁria

PORTARIA Nº: 00038/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
objetivo: rEaliZar rEcaMBiaMENTo dE PPl.
origem: BElÉM
destino: GoiáS
Servidor(es):
5914015 - THiaGo VicTor da SilVa cHaGaS - Policial PENal
5940764 - JorGE SodrE carNEiro - aGENTE PENiTENciário
Período: 04/08/2022 a 05/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 835359

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 2146/22/dGP/seaP, de 25/07/22
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/2021-GaB.SEaP, de 
08/06/2021.
rESolVE: coNcEdEr aos servidores, abaixo relacionados, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810/94, a 
serem gozadas no período conforme informações abaixo:
Nº; NoME; MaTrÍcUla; EXErcÍcio; GoZo
1; aBraao SoUSa aS; 6403711; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 2; adEl-
Mar coSTa da SilVa; 5953881; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 3; adilSoN 
cordEiro dE oliVEira; 57201904; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 4; 
adriaNo aUGUSTo coSTa da SilVa; 57234800; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 5; aGNaldo dE SoUZa MEdEiroS; 5953919; 2022; 01.09.22 
a 30.09.22 / 6; ailSoN NaSciMENTo dE araUJo; 5931331; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 7; alaN caSTro da SilVa; 57231085; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 8; alBaNiZa alMEida dE MaToS SaNToS; 
5952592; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 9; alBErTiNa ZElia dE fariaS 
cHaGaS; 5789362; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 10; alBErTo doS SaN-
ToS TorrES; 5906570; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 11; aldENiZE SilVa 
doS SaNToS; 57192547; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 12; alESSaNdro 
do roSario MoraES; 5919171; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 13; alEX 
SaNdro dE SoUZa GoNcalVES; 5950114; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 
14; alEXaNdrE BarroS GoNcalVES; 5949840; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 15; alEXSaNdro BEZErra MadEira; 5954241; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 16; aliNE BorGES da GaMa; 5942691; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 17; aMiNTaS rodriGUES doS SaNToS; 5812038; 
2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 18; aNa claUdia fUrTado dE carValHo; 
5612594; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 19; aNa PaUla SilVa dE SoUZa; 
57220990; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 20; aNdErSoN rUY MorEira 
MoTa; 5942333; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 21; aNdrEia MoNTEiro 
fErrEira liMa; 5924037; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 22; aNToNia 
BEZErra dE oliVEira ; 5859808; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 23; aN-
ToNio EdSoN liMa dE SoUZa; 5910546; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 
24; aNToNio fErrEira da SilVa; 5920769; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 
/ 25; aNToNio MarcoS NaSciMENTo da SilVa; 5938840; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 26; aNToNio PErEira da SilVa; 54180181; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 27; aNToNio roBErTo oliVEira raBElo; 
5949775; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 28; aNToNio SilVaNo JoSE doS 
SaNToS; 5903552; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 29; aNToNio ToME NU-

NES SoUSa; 5942642; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 30; ariValdo caM-
PoS dE SoUZa; 57211900; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 31; BENEdiTo 
corrEa loPES; 54180134; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 32; BriaN da-
ViSSoN aSSiS dE VaScoNcEloS; 5905635; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 
33; BrUNo MErcEdES da SilVa; 5954048; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 
34; carla laKiSS iGNacio rEiS; 54191154; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 
/ 35; carloS alBErTo dE oliVEira; 5934730; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 36; carloS alBErTo SilVa SoUSa; 5957872; 2021; 01.09.22 
a 30.09.22 / 37; carloS HENriQUE MoNTEiro doS SaNToS; 5906313; 
2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 38; carloS MaGNo fariaS Maia; 5943122; 
2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 39; cElSo HENriQUE foNSEca carValHo; 
5924837; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 40; cHarlEY da SilVa E SilVa; 
57201410; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 41; cicEro NETo ViEra dE SoU-
Za ; 5827590; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 42; clariNa dE caSSia da 
SilVa caValcaNTE; 57198678; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 43; clEB-
doN PErEira fErNaNdES; 5954304; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 44; 
clEidE GoNcalVES dE liMa; 54188199; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 
45; clEidE lUcia cHaGaS rodriGUES; 5952358; 2021; 01.09.22 a 
30.09.22 / 46; clEidYr da SilVa liMa; 57213268; 2021; 01.09.22 a 
30.09.22 / 47; clENEidE coElHo coSTa; 5943136; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 48; cloTildE VEiGa loPES BiTTENcoUrT; 57200716; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 49; coSMo iVaN da SilVa; 5950092; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 50; criSTiaNE craVo doS SaNToS; 54188591; 
2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 51; daNiEl PaUla da coSTa JUNior; 
57175028; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 52; daVid SilVa frEiTaS; 
5954187; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 53; daVYSoN BrUNo BarroS dE 
oliVEira; 5949563; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 54; dEiSE liMa da 
SilVa fEliX; 5952409; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 55; dEiVidE SoUSa 
SaNToS; 5906318; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 56; dENiS dE SoUZa 
SilVEira; 5725720; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 57; dHENNYSoN Soa-
rES doS SaNToS; 5938329; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 58; diEGo 
MarcElo coSTa da SilVa; 5950122; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 59; 
dilSoN crUZ MENEZES; 5954349; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 60; dio-
lEMoS NoNaTo MoraES corrEa; 57192324; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 
/ 61; doriclEia MElo riBEiro; 5949991; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 
62; doUGlaS EladYr fErrEira dE oliVEira; 57174244; 2022; 01.09.22 
a 30.09.22 / 63; doUGlaS MiKE SilVa araUJo; 5954138; 2022; 01.09.22 
a 30.09.22 / 64; EdEN faBricio alVES aZEVEdo SoarES; 5949828; 
2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 65; EdErSoN aNicio alcaNTara; 
54180725; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 66; EdiVaN PiNHEiro BorGES; 
5943023; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 67; EdNElMa dE oliVEira SilVa; 
8051996; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 68; EdNElMa SEaBra fariaS; 
5955947; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 69; EdValdo da SilVa cordEi-
ro; 57210011; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 70; ElaiNE criSTiNa caS-
Tro coUTo; 54188609; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 71; ElaiNE criSTi-
Na Garcia aSSUNcao da PaiXao; 5953032; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 
/ 72; ElGio MorEira BraNdao; 6403407; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 
73; EliElVES loPES fUrTado; 5907562; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 
74; EliEZEr BEZErra caValcaNTE; 5812135; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 
/ 75; EliZElToN doS SaNToS do NaSciMENTo; 5949677; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 76; ElPidio alVES BarrETo NETo; 5859760; 
2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 77; EMErSoN rodriGUES corrEa; 
5938716; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 78; EriVaN cUNHa SilVa; 
5937553; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 79; ErlYc fErrEira dE aViZ; 
57201912; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 80; ESlaiNE alVES alMEida; 
5949931; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 81; EUriPEdES rodriGUES SaN-
TaNa; 54180960; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 82; EVaNdro dE SoUSa 
araNHa; 5954351; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 83; EVEliSE GoMES 
doS SaNToS; 54188817; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 84; EWErSoN 
fErNaNdo alMEida VilariNo; 5935881; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 
85; EWErToN SilVa HidaKa; 5955951; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 86; 
faBiaNo MoUra alVES; 6402907; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 87; fa-
Bio da coSTa GoMES; 5949661; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 88; faBio 
dE alMEida ParafiTa; 5949696; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 89; faBio 
lUiZ dE SoUZa MoraES; 57201872; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 90; 
faBio oliVEira faro; 5907247; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 91; faBri-
cio HENriQUE NaSciMENTo SilVa; 5949524; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 
/ 92; faBricio JUNio laUriNdo da crUZ; 5949657; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 93; faUSTo SidENEY dE SoUSa cardoSo; 57202042; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 94; fErNaNdo da coSTa Maia filHo; 5949637; 
2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 95; fErNaNdo JorGE doS SaNToS alMEi-
da JUNior; 5949645; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 96; flaVia MoTa 
MorEira GoMES; 5950382; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 97; fraNciSca 
JESSica NaSciMENTo da SilVa; 5946463; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 
98; fraNciSca roSiaNE MaciEl da SilVa; 54196385; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 99; fraNciSco daNiEl dE PaUla caValcaNTE PErEira; 
5949669; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 100; fraNciSco EUGENio Soa-
rES SalES filHo; 5949694; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 101; fraNciS-
co MENdoNÇa dE frEiTaS; 5815355; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 102; 
fraNciSco SolaNGio ViEira; 5949701; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 
103; frEdEricK MacHado fariaS; 5918065; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 
/ 104; GaBriEl alVES da SilVa; 5943032; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 
105; GaldEBErGES SoUZa da SilVa; 54187423; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 106; GEorGE lUiZ VaZ dE caSTro; 5769612; 2022; 01.09.22 
a 30.09.22 / 107; GErliVaN BarroS coSTa; 5957688; 2021; 01.09.22 a 
30.09.22 / 108; GErSoN BraGa dE SENa; 57200964; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 109; GErSoN rodriGUES MacEdo; 5462606; 2021; 01.09.22 
a 30.09.22 / 110; GilBErTo NaZarENo MoNTEiro; 57202908; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 111; Gildo da SilVa raMalHo; 5949532; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 112; GilMar cHaVES alHo; 5719054; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 113; GilSa PiNHEiro dE SoUZa; 5950118; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 114; GilSoN doS aNJoS airES; 57189842; 2022; 
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01.09.22 a 30.09.22 / 115; GirlEidE MarlUcE PaUlo ViEira; 5949727; 
2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 116; GiSEllY criSTiNa BarBoSa alVES; 
5915783; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 117; GiSElY SUElY oliVEira lo-
PES; 57191950; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 118; GlaUcilENE do So-
corro alVES do PaTrociNio; 5955954; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 
119; GlEYdSoN BrUcE aMaral coSTa; 57202982; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 120; GUlliT do Socorro da SilVa SiQUEira; 5954805; 
2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 121; HadaMÉS roGEr alMEida rodri-
GUES; 5942319; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 122; HailToN liMa da 
coSTa; 5920687; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 123; HErMES PErEira 
GoMES; 5953952; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 124; HiEllY SalViaNo 
SilVa; 5942281; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 125; HilMa criSTiNa do 
aMaral SalES; 5582342; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 126; HilQUiaS 
roSa SoarES; 5954299; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 127; HUdSoN NEY 
aMaZoNaS dE MENEZES; 5899600; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 128; 
HUGo BraGaNca da SilVa ; 5934174; 2022; 05.09.22 a 04.10.22 / 129; 
HUrENildo SilVa doS SaNToS; 5953985; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 
130; iGor diaS caSTElo BraNco; 5949832; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 
/ 131; ilda BaNdEira BarroS NETa; 57174338; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 132; iNES ZoliMa PaNToJa doS rEiS; 2009811; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 133; ioNE Maria aZEVEdo faZZi; 5808774; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 134; iSaac alEXaNdrE fErNaNdES doS aNJoS; 
5949817; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 135; iSaM doS SaNToS SiQUEi-
ra; 54185280; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 136; iSMaEl doS SaNToS 
Gaia; 57174251; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 137; iVaNil corrEa daS 
MErcES PirES; 57174580; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 138; iZaNEidE 
criSTiNa diaS daNTaS; 57201833; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 139; 
JadailSoN fErNaNdES MoNTEiro; 5949847; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 
/ 140; Jairo da coSTa alVES; 5915776; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 
141; JaUaraci dE SoUZa coElHo; 5808359; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 
/ 142; Joao aUGUSTo laNHEllaS liMa; 54196399; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 143; Joao BaTiSTa dE liMa NETo; 5892581; 2022; 01.09.22 
a 30.09.22 / 144; Joao BaTiSTa PiNHEiro loBo; 5414776; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 145; Joao carloS alVES coSTa; 54193692; 
2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 146; Joao carloS PalHETa doS SaNToS; 
55588763; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 147; Joao Garcia PErEira ; 
5630940; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 148; Joao lUiS dE SoUZa SilVa 
JUNior; 5953925; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 149; Joao MoNTEiro 
PErEira; 5949325; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 150; Joao NUNES da 
SilVa; 5949852; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 151; JoaS MENdES dE 
aSSUNÇÃo; 5949909; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 152; JoEl fErNaN-
dES da SilVa JUNior; 54180701; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 153; 
JoHiN fErrEira QUadroS; 5953974; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 154; 
JoNaTHaS aMoriM BraSil; 5931325; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 155; 
JoSE afoNSo SilVa oliVEira; 5954191; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 
156; JoSE aNToNio riBEiro; 57202918; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 
157; JoSE carloS doS SaNToS alVES; 5425573; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 158; JoSE criSTiaNo fErrEira dE QUEiroZ; 5891539; 
2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 159; JoSE dE oliVEira E SilVa; 54180750; 
2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 160; JoSE dEclaUdio doS SaNToS; 
5954413; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 161; JoSE doS SaNToS fariaS; 
5953988; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 162; JoSE fraNciSco PacHEco; 
5329280; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 163; JoSE Joao faial SilVa; 
57201106; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 164; JoSE lEUToN da SilVa 
JUNior; 6403467; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 165; JoSE Maria faro; 
54191040; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 166; JoSE MaUricio VilHENa 
NoBrEGa; 5949519; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 167; JoSE Nildo da 
coNcEicao da SilVa; 5913513; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 168; JoSE 
PaTriQUE liMa E liMa; 5949323; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 169; JoSE 
ricardo carValHo liMa; 5954015; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 170; 
JoSE ricardo doS SaNToS E SaNToS; 5898627; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 171; JoSE SEBaSTiao BraSil dE SoUSa; 57174092; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 172; JoSiMar do carMo PacHEco; 5921307; 
2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 173; KEila Maria carNEiro loPES; 
5950087; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 174; KEllEN raMoS PiNHo da 
SilVa; 57196885; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 175; KildaYrE JoSE al-
MEida MiraNda; 5950088; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 176; laEcio 
GoMES da SilVa; 5942283; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 177; laiS aMa-
ral GalUcio; 5952613; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 178; laNa GildE 
da SilVa MElo; 5952413; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 179; lariSSa 
SalES PErEira; 5953273; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 180; laUra Sil-
Va; 5954052; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 181; lEa KariNa MoTa PErEi-
ra; 5954061; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 182; lEaNdro carloS airES 
dE SoUSa; 5954164; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 183; lEila criSTiNa 
cordEiro coNcEicao; 54181531; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 184; 
lENo SaVio MacHado dE alMEida; 5942841; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 
/ 185; lEoNaN PErEira coSTa; 5950065; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 
186; lilia NaZarE MoraiS da coSTa cUNHa; 57202980; 2022; 01.09.22 
a 30.09.22 / 187; liSSaNdra KlEBia NaSciMENTo Garcia; 5912337; 
2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 188; lorildo aNElHo BraGa NETo; 
5913427; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 189; lUcaS fEliPE aMaral; 
5952569; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 190; lUciaNa alMEida frEirE; 
5898638; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 191; lUciaNo GoMElla dE SoU-
Za; 5950150; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 192; lUcilENE PacHEco car-
doSo; 57192543; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 193; lUciMario SEPEda 
cHaVES; 5868955; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 194; lUcio JoSE dE 
aMoriM lEiTE; 5950129; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 195; lUciVal do 
Socorro aNdradE fErrEira; 5952338; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 
196; lUiS WaNdErlEY fErrEira dE caSTro; 54183856; 2022; 01.09.22 
a 30.09.22 / 197; lUiZ alBErTo alVES NEGrao ; 54193689; 2022; 
02.09.22 a 01.10.22 / 198; lUiZ carloS corrEa da SilVa; 57192444; 
2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 199; lUiZ carloS rEiS carValHo; 

54180746; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 200; lUiZ HENriQUE SaraiVa 
dE alENcar carValHo; 5950041; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 201; 
lUSValdo MalcHEr da SilVa; 57202248; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 
202; MaElToN doS SaNToS loBaTo; 5931990; 2021; 01.09.22 a 
30.09.22 / 203; MaNaciEl da VEra rodriGUES; 5950139; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 204; MaNoEl dE oliVEira ValENTE NETo; 
5920685; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 205; MaNoEl PEdro NETo; 
5177731; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 206; MaNoEl ViTor caSTro Ba-
TiSTa; 5726123; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 207; MarcEla criSTiNa 
ViEGaS VaZ; 5934559; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 208; MarcEla JoicY 
rocHa MarTiNS; 5949458; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 209; MarcElo 
cardoSo dE PaiVa; 57201524; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 210; Mar-
cElo EUSTorGio ViEira da iGrEJa; 57201938; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 211; MarcElo GUiMaraES SaNToS; 5797861; 2022; 01.09.22 
a 30.09.22 / 212; MarcElo SoUSa MoraES; 5879795; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 213; Marcia BErNadETH raBElo PorTUGal da coSTa; 
41122; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 214; Marcia HElENa MorEira coS-
Ta; 57174567; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 215; Marcia Maria aNdrE 
PaNToJa; 57175027; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 216; Marcio aNToNio 
liMa BarroS ; 54193687; 2022; 02.09.22 a 01.10.22 / 217; Marcio 
claYToN ValE do EGiTo; 57201627; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 218; 
Marcio JoSE TENorio NUNES; 57201906; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 
219; Marcio roBErTo PEiXoTo SilVa; 5950138; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 220; Marco aNToNio caBral dE MoraiS; 57220922; 2021; 
01.09.22 a 30.09.22 / 221; Marco aNToNio loPES dE MoraES; 
5954284; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 222; MarcoS MENdoNÇa lEiTE; 
57203669; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 223; MarcoS PaUlo BarBoSa 
doS SaNToS; 57211514; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 224; Maria criS-
TiNa raMoS; 8400903; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 225; Maria dE Na-
ZarE dE oliVEira ; 5887720; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 226; Maria 
do liVraMENTo dE aQUiNo crUZ; 5952929; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 
/ 227; Maria doroTEia MacHado dE PaiVa; 5953048; 2021; 01.09.22 
a 30.09.22 / 228; Maria iZaBEl da cUNHa araUJo; 5952458; 2021; 
01.09.22 a 30.09.22 / 229; Maria lUcia SoUSa SoarES; 54187553; 
2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 230; Maria lUciETE raMoS TaVarES; 
5869099; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 231; MariaNa PiNHEiro MoNTEi-
ro; 5675277; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 232; MarilENE aZEVEdo 
TriNdadE; 5835747; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 233; MariNa cUNHa 
SaNToS; 5952653; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 234; MariVoNE da coS-
Ta fraNco; 5846994; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 235; MarlloN Bar-
rETo VarEla; 5908034; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 236; MaUro JU-
Nior BarrETo alVES; 54191024; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 237; 
MaUro lUcidio PErEira da SilVa; 8400568; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 
/ 238; MElQUiSEdEQUE dUarTE dE BriTo; 5954406; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 239; MEQUiaS daS NEVES TEiXEira; 5839076; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 240; MoiSES SilVa liMa; 5954310; 2022; 01.09.22 
a 30.09.22 / 241; NaTaNaEl liMa doS SaNToS; 5825229; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 242; NaTHalia YaSMiN lUZ E SilVa; 5952555; 
2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 243; NaZarENo oliVEira MariNHEiro; 
57210813; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 244; NEUZiNETE da SilVa Ma-
ToS; 5830923; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 245; NEY caMPoS da SilVa; 
57203181; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 246; NorMa SoUZa doS SaN-
ToS; 5918221; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 247; NUBia lUZia rEiS Pi-
NHEiro; 57200671; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 248; ocilENE TEiXEira 
do NaSciMENTo; 5943147; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 249; orlaNdo 
lUiZ aTHaYdE JUNior; 5304482; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 250; or-
TEMBEcK MENdES lacErda; 5954249; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 251; 
PaBlo MaX dE SoUSa MENEZES; 5924068; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 
252; PaBlo ricardo fErNaNdES SaNToS; 5950144; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 253; PaBlo THiaGo BErNardiNo dE SoUSa; 5938855; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 254; PaUla EloarTE dE oliVEira BElo; 5954263; 
2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 255; PaUla fraNciNETE dE oliVEira fUr-
Tado; 5907640; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 256; PaUla SaNdrEllY 
MoraES BriTo; 5942681; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 257; PaUlo fEr-
NaNdo SilVa da rocHa; 5847940; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 258; 
PaUlo GUilHErME MarrEiroS BENoNE; 57211834; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 259; PaUlo HENriQUE aNdradE dE oliVEira; 57203000; 
2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 260; PaUlo MorEira liMa; 5827523; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 261; PEdro PaUlo SaNToS dE SoUSa; 7565461; 
2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 262; PriScila da coSTa doS SaNToS; 
54194083; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 263; rafaEl rodriGo MariNHo 
dE oliVEira; 5950008; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 264; raiMUNdo 
MaX MoUra frEirE; 5769140; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 265; raNiE-
rE Joao dElMoNdES; 5954140; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 266; 
raWEYNa dE SoUSa da foNSEca; 5942509; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 
/ 267; rEiNaldo fErNaNdES corrEa; 54191420; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 268; rEJiaNNE criSTiNE PiNHEiro da SilVa; 5952496; 
2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 269; rENaTo VEraS SaNTaNa; 54180705; 
2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 270; rENYEllE caBral SilVa NUNES; 
54191236; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 271; ricardo da SilVa BarBo-
Sa; 5949297; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 272; rodriGo dE alBUQUEr-
QUE carValHo; 57223558; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 273; roGErio 
araUJo da SilVa liMa; 5926763; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 274; ro-
GErio TaVarES da crUZ; 5943111; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 275; 
roMariZ BarroS MENdoNca; 5710359; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 
276; roNdiNEllY alEX araUJo BarrETo; 5827507; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 277; roNNY liSBoa oliVEira; 5950175; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 278; roSa Nira MaGNo SiQUEira; 57220686; 2021; 01.09.22 
a 30.09.22 / 279; roSaNGEla criSTiNa do carMo da coSTa; 
57212530; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 280; roSEli coSTa MoNTEiro; 
5954660; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 281; roSEMarY PaMPloNa Mi-
raNda; 57198141; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 282; roSENaldo fEr-
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rEira MarTiNS; 54182915; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 283; roSiclEi-
dE rodriGUES QUarESMa; 55589760; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 284; 
rUTH HElENa dE SoUZa carValHo; 5859603; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 285; SaloMao rodriGUES da SilVa; 5950152; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 286; SaNdro roBErTo GUiMaraES BarroS; 
57174178; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 287; SElMa SilVa da SilVa; 
5933126; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 288; SHirlEY loPES dE oliVEi-
ra; 5614392; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 289; SHirllY daS GraÇaS 
raYol dE oliVEira; 5923882; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 290; SidNEi 
MarcoS TaVarES; 6403338; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 291; SidNEY 
SaNToS da coNcEiÇÃo; 5950177; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 292; 
SilVaNicE araUJo liMa; 5957845; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 293; 
SUElio coSTa BEZErra; 54183012; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 294; 
SUZaNE criS araUJo dE aGUiar; 80015485; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 
/ 295; SUZY EMaNUEllE BriTo GoMES; 57211731; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 296; THaiS dE MaTToS diaS; 5948460; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 297; THiaGo MarTiNS da coSTa; 5908925; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 298; THiaGo roBErTo aZEVEdo dE alBUQUErQUE; 5950168; 
2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 299; THiliaNE MElo da SilVa alVES fEr-
rEira; 5943756; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 300; THoMaS roMUlo 
PErEira da SilVa; 5950170; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 301; THYaGo 
SaVEdra GUiMaraES; 5879728; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 302; Val-
dENi liMa da SilVa; 5933819; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 303; ValE-
ria SoUSa SoarES; 54188601; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 304; VaNda 
carValHo dE SoUZa; 57220800; 2021; 01.09.22 a 30.09.22 / 305; VaN-
doEdSoN HUillY dE alBUQUErQUE laraNJEira; 57175030; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 306; VaNia criSTiNa da SilVa fEiToSa; 8042962; 
2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 307; VicENTE MaciEl da SilVa NETo; 
54185858; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 308; ViTor da cUNHa oliVEira; 
5949232; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 309; ViTor SEBaSTiao doS SaN-
ToS rocHa; 5900143; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 310; WallacE PE-
rEira da SilVa ; 57229694; 2022; 05.09.22 a 04.10.22 / 311; WalTEr 
JUNior BraGa colarES; 5827663; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 312; 
WaNdErclEY araUJo dE oliVEira; 5901415; 2022; 01.09.22 a 30.09.22 
/ 313; WaSHiNGToN HiNToN cardoSo; 57174292; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 314; WElliNToN SilVa coSTa; 5917103; 2022; 01.09.22 a 
30.09.22 / 315; WilcElY coSTa PiNHEiro dE alMEida; 5949941; 2022; 
01.09.22 a 30.09.22 / 316; WilliaM SilVa rodriGUES; 5957706; 2021; 
01.09.22 a 30.09.22 / 317; WilSoN alVES da coSTa JUNior; 5937235; 
2022; 01.09.22 a 30.09.22 / 318; YaGo SoUSa caSTElo BraNco; 
5950185; 2022; 01.09.22 a 30.09.22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834937

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a PORTARIA de Nº 2187/2022, publicada no diário 
Oficial Nº 35.062 de 29 de julho de 2022.
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 835012

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 2241/2022 – dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 02 de aGosto de 2022.

Nome: rENaN caSTro MorEira, Matrícula nº 5952937/1; cargo: agente 
Penitenciário.
assunto: licença Gala
Período: 28/07/2022 a 04/08/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835271
Portaria N° 2252/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 02 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 1014/2022/dGP/SEaP/Pa de 19/04/2022, pu-
blicada no doE n° 34.940 de 20/04/2022, ocidEMar SilVa carValHo, 
matrícula funcional n° 5797764/2, da Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no Presídio Estadual Metropolitano 
iii (PEM iii), em virtude de solicitação, a contar de 01 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835095
Portaria N° 2253/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 02 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 2049/2021/dGP/SEaP/Pa de 19/08/2021, pu-
blicada no doE n° 34.676 de 20/08/2021, KlEidSoN roBErTo fariaS 
MENDES, matrícula funcional n° 5905090/3, da Função Gratificada de Su-
pervisor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no Presídio Estadual 
Metropolitano iii (PEM iii), em virtude de solicitação, a contar de 01 de 
agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835096

Portaria N° 2255/2022/dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 02 de aGosto de 2022.

o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar o servidor EZEQUiEl liMa PErEira, matrícula funcional n° 
57204705/1, para exercer a Função Gratificada de Serviços Técnicos Pe-
nitenciários de Manutenção Predial (GSTP), com lotação no centro de re-
cuperação regional de castanhal (crrcaST), no período de 01/08/2022 
a 30/08/2022, em substituição ao titular aNToNio MarcoS coSTa Vala-
darES, matrícula funcional n° 54188201/1, que está em gozo de férias 
regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835105
Portaria N° 2256/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 02 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar a servidora lUcia HElENa da SilVa caValcaNTE, matrícula 
funcional n° 54180934/1, para exercer a Função Gratificada de Supervi-
sor de Serviços Técnicos Penitenciários de reinserção Social (GSTP), com 
lotação no centro de recuperação regional de capanema (crrcaP), em 
substituição ao servidor rodriGo alMEida VEloSo, matrícula funcional 
n° 5952472/1, em virtude de remoção para outra lotação, a contar de 01 
de agosto 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835107
Portaria N° 2245/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 02 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 1686/2022/dGP/SEaP/Pa de 13/06/2022, 
publicada no doE n° 35.007 de 14/06/2022, JESSica caroliNE 
GALENDE CURY, matrícula funcional n° 5928133/2, da Função Gratificada 
de Supervisor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no centro de 
reeducação feminino (crf), em virtude de solicitação, a contar de 01 de 
agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835084
Portaria N° 2246/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 02 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 881/2022/dGP/SEaP/Pa de 06/04/2022, 
publicada no doE n° 34.925 de 07/04/2022, lUiZ fErNaNdo SilVa 
CORREA JUNIOR, matrícula funcional n° 5940848/2, da Função Gratificada 
de Supervisor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação na central de 
Triagem da cidade Nova (cTcN), em virtude de solicitação, a contar de 02 
de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835085
Portaria N° 2247/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 02 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 974/2019/GaB/SUSiPE/Pa de 18/09/2019, 
publicada no doE n° 34.003 de 07/10/2019, GioVaNNi da SilVa BarBoSa, 
matrícula funcional n° 5922821/2, da Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação na central de Triagem da cidade Nova 
(cTcN), em virtude de solicitação, a contar de 02 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835086
PORTARIA N° 2248/2022/DGP/SEAP/PA

BeLÉM-Pa, 02 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 906/2021/dGP/SEaP/Pa de 11/06/2021, 
publicada no doE n° 34.611 de 15/06/2021, rodriGo alMEida VEloSo, 
matrícula funcional n° 5952472/1, da Função Gratificada de Supervisor de 
Serviços Técnicos Penitenciários de reinserção Social - GSTP, da lotação no 
centro de recuperação regional de capanema (crrcaP), em virtude de 
remoção para outra lotação, a contar de 31 de julho de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835087
Portaria N° 2249/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 02 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 1990/2021/dGP/SEaP/Pa de 10/08/2021, 
publicada no doE n° 34.666 de 11/08/2021, THoMaS roMUlo PErEira 
da SilVa, matrícula funcional n° 5950170/1, da Função Gratificada de 
Supervisor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no Hospital Geral 
Penitenciário (HGP), em virtude de remoção para outra lotação, a contar 
de 30 de julho de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835089
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Portaria N° 2250/2022/dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 02 de aGosto de 2022.

o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 3011/2021/dGP/SEaP/Pa de 09/11/2021, 
publicada no doE n° 34.761 de 10/11/2021, MaNaciEl da VEra 
RODRIGUES, matrícula funcional n° 5950139/1, da Função Gratifi cada de 
Supervisor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no Hospital Geral 
Penitenciário (HGP), em virtude de remoção para outra lotação, a contar 
de 28 de julho de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835091
Portaria N° 2251/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 02 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 1015/2022/dGP/SEaP/Pa de 19/04/2022, 
publicada no doE n° 34.940 de 20/04/2022, WalBEr TiaGo ladEira, 
matrícula funcional n° 5886678/5, da Função Gratifi cada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no Presídio Estadual Metropolitano 
iii (PEM iii), em virtude de solicitação, a contar de 01 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835092
Portarias de FUNÇÃo GratiFicada

Portaria N° 2242/2022/dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 02 de aGosto de 2022.

o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 439/2020/GaB/SEaP/Pa de 02/06/2020, 
publicada no doE n° 34.245 de 05/06/2020, aNToNio HElENildo 
DA SILVA, matrícula funcional n° 5949755/1, da Função Gratifi cada de 
Supervisor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no centro de 
recuperação coronel anastácio das Neves (crcaN), em virtude de 
solicitação, a contar de 29 de julho de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835079
Portaria N° 2243/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 02 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 18/2022/dGP/SEaP/Pa de 05/01/2022, 
publicada no doE n° 34.822 de 06/01/2022, EdilSoN doS SaNToS 
PORTO JUNIOR, matrícula funcional n° 5957697/1, da Função Gratifi cada 
de Supervisor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no centro de 
recuperação coronel anastácio das Neves (crcaN), em virtude de 
solicitação, a contar de 29 de julho de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835080
Portaria N° 2244/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 02 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 3439/2021/dGP/SEaP/Pa de 15/12/2021, 
publicada no doE n° 34.799 de 16/12/2021, fErNaNdo GoNÇalVES 
DE ALMEIDA, matrícula funcional n° 5949653/1, da Função Gratifi cada 
de Supervisor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação na central de 
Passagem para Preso de Baixa relevância criminal de Marabá (cPPBrcM), 
em virtude de solicitação, a contar de 01 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835081
Portaria N° 2257/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 02 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar a servidora GirlaNE coElHo dE oliVEira, matrícula funcio-
nal n° 54181392/1, para exercer a Função Gratifi cada de Supervisor de 
Serviços Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicossocial (GSTP), da 
lotação no Pórtico de Santa izabel (PSi), a contar de 01 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835148

 
 

 
 
 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
Rua Santo Antônio, S/N. Campina, Belém PA. CEP 66010-105 

e-mail: eap@seap.pa.gov.br 

 

Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 

Escola de Administração Penitenciária 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

CONCURSO PÚBLICO C-208 PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO 

DE POLICIAL PENAL 

EDITAL Nº 123/SEAP/SEPLAD, DE 03 DE AGOSTO DE 2022 

 
 

Dispõe sobre os locais onde serão ministradas as aulas e acerca da Aula 

Magna para o Concurso Público de vagas de provimento imediato e de vagas para o 

cadastro de reservas do cargo de Policial Penal da Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária do Pará. 

A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA (SEAP), no uso de suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II do art. 24 c/c art. 30, ambos da 

Lei Estadual no 8.937, de 02 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a transformação da 

Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará em Secretaria de Estado 

de Administração Penitenciária (SEAP); 

CONSIDERANDO a Resolução nº 06 – GAB/SEAP, de 14 de maio de 

2021; 

CONSIDERANDO ainda a Resolução nº 02 – GAB/SEAP, de 03 de agosto 

de 2022. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Estabelecer os locais nos quais serão ministradas as aulas e dar outras 

providências para o Curso de Formação Profissional (CFP) para o cargo de Policial 

Penal da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará 

(SEAP). 

Art. 2º. As normas do CFP para o cargo de Policial Penal serão reguladas de 

acordo com a Resolução nº 06 – GAB/SEAP, de 14 de maio de 2021 e suas alterações 

definidas na Resolução nº 02 – GAB/SEAP, de 03 de agosto de 2022. 

 

 
 

 
 
 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
Rua Santo Antônio, S/N. Campina, Belém PA. CEP 66010-105 

e-mail: eap@seap.pa.gov.br 

 

Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 

Escola de Administração Penitenciária 

DA ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

Art. 3º. As aulas teóricas e práticas específicas (instrução especializada) serão 

ministradas no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (IESP), na Faculdade de 

Estudos Avançados do Pará (FEAPA), no Centro de Treinamento de Instruções 

Especializadas (CIESP), na Escola de Administração Penitenciária (EAP), no Clube de 

Tiro de Belém, ou em outra entidade adequada, de acordo com o tipo de 

instrução/treinamento e a conveniência da Direção do Curso. 

I – Especificamente os candidatos/estudantes que fizeram a escolha, no ato 

da inscrição do Concurso, pela lotação da vaga para uma das seguintes Regiões: Guamá, 

Caeté, Rio Capim e Baixo Amazonas, farão as aulas teóricas no Polo IESP. 

II – Os demais candidatos/estudantes que fizeram a escolha, no ato da 

inscrição do Concurso, pela lotação da vaga para uma das Regiões que se segue: 

Guajará, Marajó, Tapajós, Lago Tucuruí, Tocantins, Xingu, Araguaia e Carajás, farão as 

aulas teóricas no Polo FEAPA. 

III – Os candidatos/estudantes que farão as aulas teóricas nos locais definidos 

nos incisos I e II poderão ser remanejados de Polo, a critério da Direção do Curso de 

Formação e com a devida justificativa. 

IV – Os endereços dos locais das aulas, informados no caput do art. 8º, são: 

a)  O Instituto de Ensino de Segurança do Pará, situado à Rodovia BR 316, 

Km 13 – Bairro Centro, Marituba - PA, CEP 67105-290.  

b) A Faculdade de Estudos Avançados do Pará, situada à Avenida Augusto 

Montenegro, 4120 - Km 04 - Parque Verde, Belém - PA, 66625-630. 

c) O Centro de Treinamento de Instruções Especializadas (CIESP), situado à 

BR 316, km 45, Bairro Americano, Santa Isabel - PA, CEP 68790-000 – COMPLEXO 

PENITENCIÁRIO DE AMERICANO. 

d) A Escola de Administração Penitenciária (EAP), situada à Rua Santo 

Antônio, S/N, Bairro Campina, Belém - PA, CEP 66010-105. 

e) O Clube de Tiro de Belém, situado à Rodovia PA 391, km 03, Rua do 

CTB, Bairro Piracatuba, Benevides-PA, CEP 68795-000. 
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ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
Rua Santo Antônio, S/N. Campina, Belém PA. CEP 66010-105 

e-mail: eap@seap.pa.gov.br 

 

Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 

Escola de Administração Penitenciária 

Parágrafo Único. A aula Magna do CFP ocorrerá no dia 10 de agosto de 

2022, às 8h, na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), situada à Avenida Augusto 

Montenegro, nº 524, Bairro Castanheira, Belém – PA, CEP 66635-924. 

I – Os candidatos/estudantes deverão se apresentar para a Aula Magna com 

antecedência mínima 60 (sessenta) minutos do horário de início. 

II – Os candidatos/estudantes do sexo masculino deverão se apresentar para a 

Aula Magna trajando o seguinte: terno preto, calça social preta, camisa social branca, 

gravata preta e sapato social preto. 

III – As candidatas/estudantes do sexo feminino deverão se apresentar para a 

Aula Magna trajando o seguinte: terno preto, calça social preta, camisa social branca, 

gravata preta feminina de laço, sapato fechado social preto e coque baixo. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 4º. O cronograma de atividades do Curso de Formação Profissional, de 

que trata este Edital, será divulgado em momento oportuno, juntamente com o Manual 

do Aluno, na página da Escola de Administração Penitenciária (EAP), por meio do link 

“https://www.seap.pa.gov.br/content/concurso-p%C3%BAblico-c-208”. 

Art. 5º. Os casos omissos do presente Edital serão resolvidos pela Direção do 

Curso de Formação Profissional. 

Art. 6º. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se. 

 

Belém, 03 de agosto de 2022. 

 

MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORREA RODRIGUES - CEL QOPM 

Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará 

 

 
 

 
 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP) 
Rua dos Tamoios, 1592 - Batista Campos - Belém/PA - CEP 66033-172 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - e-mail: eap@seap.pa.gov.br 

 

Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 

Escola de Administração Penitenciária 

RESOLUÇÃO Nº 02 – GAB/SEAP, BELÉM-PA, 03 DE AGOSTO DE 2022 
 
 

Altera a Resolução nº 06/2021 – 
GAB/SEAP de 14 de maio de 2021 e 
revoga a Resolução nº 01/2022 – 
GAB/SEAP de 03 de março de 2022 da 
Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária do Pará, que dispõem sobre 
as normas reguladoras do Curso de 
Formação Profissional e sobre a Grade 
Curricular. 

 
 
 
 
 

 
Art. 1º. A Resolução nº 06/2021 – GAB/SEAP de 14 de maio de 2021, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

“..... 

 

Art. 2º. As normas reguladoras do CFP para o cargo de Policial Penal têm 

por finalidade dispor sobre a organização do curso, a carga horária, o regime disciplinar, 

os critérios de frequência e assiduidade, os critérios de avaliação, os critérios de 

classificação, entre outros assuntos afins. 

Art. 3º. O Curso de Formação Profissional para o cargo de Policial Penal terá 

a seguinte estrutura: 

I. ................................................................................................................; 

II. Coordenação do Curso: Coordenador de Educação em Serviços Penais, 

Coordenador de Apoio Pedagógico e Coordenador de Planejamento e Pesquisa; 

III. Comissão de Avaliação de Desempenho e Comportamento assim 

constituída: Coordenadores do Curso e 04 (quatro) profissionais, podendo ser Docentes, 

Supervisores e/ou monitores do CFP. 

Art. 4º. ........................................................................................................: 

I. Dirigir o ensino; 
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II. Cumprir as determinações superiores emanadas por meio de 

Resoluções, Decretos e Leis; 

III. Estabelecer as diretrizes para o planejamento do curso; 

IV. Emitir Parecer em recursos impetrados por candidatos/estudantes a 

respeito de faltas, notas, conceitos e demais temas correlatos; e 

V.  Selecionar docentes, coordenadores, supervisores e monitores, que 

se reportarão diretamente ao Diretor da EAP ou a quem este indicar. 

Art. 5º. ........................................................................................................: 

I. Elaborar o Plano de Curso da Formação Profissional no qual esteja 

estabelecido o conteúdo programático das disciplinas e suas respectivas cargas horárias 

(Anexo II); 

II. Confeccionar a planilha da bolsa auxílio que, autorizada pelo 

Secretário de Estado de Administração Penitenciária, será encaminhada à Diretoria de 

Administração de Recursos (DAR) para as providências cabíveis; 

III. Elaborar todos os formulários inerentes ao curso; e 

IV. Dar suporte à Direção do Curso de Formação Profissional em 

outras atividades as quais sejam demandadas. 

Art. 6º. Cabe a Comissão de Avaliação de Desempenho e Comportamento 

dos candidatos/estudantes do Curso de Formação Profissional julgar o recurso do 

candidato/estudante sobre a nota da Ficha de Avaliação de Desempenho Disciplinar 

(Anexo I) e submetê-lo a apreciação da Direção do Curso de Formação. 

Art. 7º. O Curso de Formação Profissional de caráter eliminatório e 

classificatório tem como objetivo desenvolver sólida formação profissional aos aprovados 

e classificados para o cargo que pretendem preencher, capacitando-os para o exercício 

das funções inerentes ao cargo mediante a aquisição das necessárias habilidades e 

conhecimentos conceituais, comportamentais, práticos e procedimentais básicos. 

Art. 8º. As aulas teóricas e práticas específicas (instrução especializada) serão 

ministradas nas entidades especificadas em edital específico a ser publicado. 
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Art. 9º. A carga horária do Curso de Formação Profissional será de 458 

horas/aula. 

Art. 9A. Os dias da semana em que serão ministradas as aulas, a duração do 

tempo de aula e a carga horária mínima diária serão estabelecidos pela Direção do Curso 

de Formação de acordo com a necessidade. 

Art. 11. A distribuição das turmas de alunos será feita de acordo com a 

conveniência da Direção do Curso de Formação. 

Art. 12. Será eleito 01 (um) representante de cada uma das turmas, o qual 

ficará responsável pelo planejamento e pela organização da preservação da higiene e da 

limpeza dos locais que forem usados de forma habitual ou diária. 

Art. 13. A entrada dos alunos, nas dependências da entidade onde ocorrer o 

CFP, será controlada por meio de listas de identificação, com a respectiva assinatura do 

candidato/estudante. 

Art. 16. Durante todo o Curso de Formação Profissional, o 

candidato/estudante sujeitar-se-á às normas disciplinares fixadas pela EAP, ficando 

ainda subordinado, subsidiariamente, ao docente/instrutor. 

Art. 17. O complexo de deveres e proibições, dentre outros estabelecidos, são 

de observância obrigatória durante todo o CFP. 

§1º. Os candidatos/estudantes deverão observar a assiduidade, disciplina, 

urbanidade, interesse pela matéria/componente curricular, apresentação pessoal, 

comportamento ético e responsabilidade. 

§2º. Os deveres, proibições e o comportamento dos candidatos/estudantes 

serão avaliados na Ficha de Avaliação de Desempenho Disciplinar (Anexo I) conforme 

conceitos aferidos pelos professores/instrutores de cada disciplina, bem como pela 

Comissão de Avaliação de Desempenho e Comportamento. 

§3º. As condutas incompatíveis com o regime disciplinar poderão implicar no 

desligamento do candidato do Curso de Formação. 

Art. 18. ........................................................................................................: 

I - Assistir integralmente a todas as atividades escolares previstas para o CFP; 
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II - Aguardar a chegada do docente/instrutor em sala de aula; 

III - Dedicar-se ao seu aperfeiçoamento intelectual, moral, físico e técnico; 

IV - Cumprir os dispositivos regulamentares e as determinações superiores; 

V - Contribuir para o prestígio da Escola de Administração Penitenciária; 

VI - Conduzir-se com probidade em todas as atividades do CFP; 

VII - Empenhar-se em práticas sadias de higiene individual e coletiva; 

VIII - Conservar a integridade das instalações (sala de aula, refeitório, 

sanitária e outras dependências) das Entidades/Escolas, sedes do curso; 

IX - Usar o uniforme/vestimenta determinada pela EAP; 

X - Tratar com urbanidade e respeito os colegas, os docentes e os demais; 

XI - Apresentar-se o candidato do sexo masculino durante todo o Curso de 

Formação Profissional, preferencialmente, com os cabelos de corte baixo e sem barba e 

bigode; 

XII - Apresentar-se a candidata do sexo feminino durante todo o Curso de 

Formação Profissional, preferencialmente, com os cabelos em coque; e 

XIII – Apresentar-se os candidatos de ambos os sexos, durante todo o CFP, 

munidos dos materiais solicitados no Enxoval do Aluno, conforme lista divulgada no 

Site da SEAP. 

Art. 19. ........................................................................................................: 

I - Trajar camiseta, bustiê, top, blusa curta e/ou decotada, tomara que caia, 

camisas de times, de cunho religioso e/ou ideológico, boné ou similar, bermuda, legging, 

chinelos ou qualquer outra vestimenta inadequada; 

II - Usar os equipamentos existentes em salas de aula ou nas dependências da 

Escola, salvo com autorização expressa da Direção do Curso de Formação; 

III - Permanecer em locais da Instituição/Escola os quais não correspondam 

às salas de aula em uso, exceto quando houver autorização da Direção do Curso de 

Formação; 

 
 

 
 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP) 
Rua dos Tamoios, 1592 - Batista Campos - Belém/PA - CEP 66033-172 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - e-mail: eap@seap.pa.gov.br 

 

Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 

Escola de Administração Penitenciária 

IV - Manter rádios, aparelhos celulares e similares ligados e fazer uso de 

filmadoras, câmeras fotográficas, aparelhos celulares com câmera/filmadora ou similares 

durante as aulas, salvo com autorização expressa da Direção; 

V - Fumar nas dependências da Instituição/Escola; 

VI - Portar, usar ou acautelar armas de fogo ou aquelas consideradas armas 

brancas nas dependências da Escola; 

VII - Desarmonizar os candidatos/estudantes do Curso de Formação, por 

meio da divulgação de notícias, comentários ou comunicação infundados; 

VIII - Apresentar-se para qualquer atividade com hálito etílico, sinais 

explícitos de embriaguez alcoólica ou sob efeito de outras substâncias entorpecentes; 

IX - Divulgar ou contribuir para divulgação de assunto de caráter sigiloso de 

que tenha conhecimento; e 

X - Referir-se de modo depreciativo à Administração Pública e/ou as suas 

decisões. 

Parágrafo Único. O candidato que incorrer em qualquer um dos dispositivos 

deste artigo poderá ser desligado do Curso de Formação Profissional e ser eliminado do 

Concurso Público C-208. 

Art. 20. ......................................................................................................... 

§1º. No decorrer do curso exigir-se-á do candidato/estudante uma frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) por disciplina, sendo desligado do Curso o 

candidato/estudante que não atingir esse percentual mínimo; 

§2º. Nos casos de falta por motivo de força maior, o candidato/estudante 

encaminhará à Direção da Escola, por meio de requerimento, documento legal que a 

justifique, aguardando parecer quanto à decisão. A justificativa poderá não abonar a 

falta. 

§3º. A dispensa do candidato/estudante das aulas ou atividades extraclasse, 

somente poderá ser autorizada pela Direção da Escola, mediante prévia justificativa 

legalmente embasada. 

Art. 22. ........................................................................................................: 
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I - Receber ensino de qualidade; 

II - Ter ambiente higienizado, conservados e providos dos recursos 

necessários para uso diário; 

III - Receber o resultado obtido nas provas e demais tarefas; 

IV - Solicitar vistas de prova/cartão resposta quando não concordar com 

avaliações ou nota obtida; 

V - Ter representante na turma para ser o elo de contato com a Coordenação 

da EAP;  

VI - Ter em local próprio, de fácil visualização, o cronograma de execução do 

curso com a indicação das disciplinas, horários e instrutores. 

Art. 25. Será facultado aos candidatos/estudantes o direito constitucional de 

defesa referente a nota da Ficha de Avaliação de Desempenho Disciplinar (Anexo I), 

com avaliação a cargo da Comissão de Avaliação de Desempenho e Comportamento dos 

candidatos/estudantes do Curso de Formação Profissional que emitirá um parecer 

submetendo-o à apreciação da Direção. 

Art. 25A. O rendimento do aprendizado far-se-á ao final do Curso de 

Formação, com a realização da Primeira, Segunda e Terceira Provas, relativas às 

disciplinas ministradas durante o Curso. 

Art. 26. A Primeira, a Segunda e a Terceira Prova abrangerão os eixos que 

contém todo ou parte do conteúdo das disciplinas ministradas durante o curso. 

§1º. As provas, teórica e prática, serão elaboradas pela Coordenação com base 

nas questões formuladas pelos docentes/instrutores e aprovadas pela Direção do Curso 

de Formação Profissional. 

§2º. Cada prova terá o tempo máximo de até 05 (cinco) horas de duração. 

§3º. O candidato/estudante somente poderá sair da sala 60 (sessenta) minutos 

após o início da prova. 

§4º. Os três últimos alunos que permanecerem na sala somente poderão sair 

juntos do local da prova após assinar a ATA respectiva. 
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Art. 27. As provas serão compostas por questões objetivas, salvo a prova 

prática de armamento e tiro e disciplinas que terão como metodologia palestras e estágio 

supervisionado. 

Art. 28. Por ocasião das provas, os candidatos/estudantes receberão um 

caderno com questões objetivas e um Cartão Resposta para a marcação da alternativa 

correta. 

§1º. Não haverá a substituição do Cartão Resposta por erro do candidato; 

§2º. A marcação do Cartão Resposta será feita com caneta esferográfica de 

material transparente de tinta na cor preta, de modo a não deixar dúvidas quanto à 

alternativa escolhida. 

§3º. Serão consideradas nulas as questões com falta de nitidez, rasuradas ou 

marcadas com duas alternativas no Cartão Resposta. 

§4º. O Cartão Resposta não poderá ser dobrado, amassado, rasurado, 

manchado, nem conter qualquer registro ou cálculo, sob pena de anulação. 

§5º. O candidato/estudante somente poderá levar o caderno de questões após 

4 (quatro) horas do início da prova. 

§6º Será eliminado do certame o candidato/estudante que utilizar ou tentar 

utilizar meios fraudulentos e/ou ilegais para a realização das provas e/ou para obter 

vantagens para si e/ou para terceiros, ou ainda, que for surpreendido dando ou 

recebendo qualquer forma de auxílio durante a realização das provas. 

Art. 29. A avaliação final do concurso público para o cargo de Policial Penal 

será composta pela nota obtida pelo candidato na somatória da pontuação alcançada na 

Ficha de Avaliação de Desempenho Disciplinar, com a nota atribuída na avaliação por 

disciplina, totalizando 10,0 (dez) pontos; 

§1º. A nota atribuída a cada disciplina será de 0 (zero) a 8 (oito) pontos, com 

exceção da disciplina de armamento e tiro e disciplinas como metodologia Palestras e 

Estágio Supervisionado; 

§2º. A disciplina de armamento e tiro será composta por prova teórica 

valendo a pontuação máxima de até 4,0 (quatro) pontos e prova prática cuja pontuação 
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máxima também será de até 4,0 (quatro) pontos, perfazendo um total máximo de até 8,0 

(oito) pontos; 

§3º. Na Ficha de Avaliação de Desempenho Disciplinar (Anexo I), o 

candidato/estudante será avaliado qualitativamente pelos professores do Curso de 

Formação Profissional, no qual ele iniciará o curso com o conceito total de 2,0 pontos, 

em cada disciplina, tendo seu conceito reduzido (0,2 pontos por ocorrência) a partir do 

não atendimento dos itens descritos na Ficha de Avaliação de Desempenho Disciplinar. 

§4º. As disciplinas que tiverem como metodologia Palestras e Estágio 

Supervisionado serão avaliadas por meio da Ficha de Avaliação de Desempenho 

Disciplinar (Anexo I), no qual o candidato poderá obter a nota de 0 (zero) a 10 (dez) 

pontos; 

§5º. Será considerado aprovado o candidato/estudante que obtiver grau 

mínimo de 6,0 (seis), em cada disciplina. 

Art. 31. Em caso de empate na nota final do Curso, para efeito de 

classificação final, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

I - Obtiver maior nota no eixo “Disciplina e Segurança”; 

II - Obtiver maior nota no conceito individual, observados pelos docentes e 

coordenação nos seguintes quesitos: disciplina, pontualidade, senso de responsabilidade, 

comportamento moral e social, assiduidade e participação nas atividades programadas; 

III – Obtiver maior frequência no curso; 

IV – Tiver maior idade. 

Art. 32. O gabarito oficial de cada prova será divulgado após o seu 

encerramento, no Site da SEAP. 

§1º. O candidato/estudante que se sentir insatisfeito com a nota poderá 

solicitar recurso, conforme previsão em cronograma de atividades do curso, devendo 

fundamentar o pedido em formulário próprio a ser enviado para o endereço eletrônico: 

recursoc208@gmail.com, com o Assunto escrito “Prova”, com as razões que o motivou. 
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§2º. Os recursos interpostos serão analisados pela Comissão de Julgamento de 

Prova, formada pela Direção da Escola de Administração Penitenciária, Coordenação do 

Curso e docente/instrutor da disciplina, e terão as respostas publicadas no Site da SEAP. 

Art. 33. O candidato/estudante que faltar à 1ª, à 2ª e à 3º Prova poderão fazê-

la(s) em segunda chamada, se a falta for devidamente justificada e abonada. Caso 

contrário, ser-lhe-á atribuída a nota 0 (zero). 

§1º. O pedido de concessão da Segunda Chamada será feito pelo 

candidato/estudante, em formulário próprio dirigido à Escola de Administração 

Penitenciária, por meio do e-mail recursoc208@gmail.com, com o Assunto escrito 

“Segunda Chamada” e especificando se é 1ª Prova, 2ª Prova ou 3º Prova,  esclarecendo o 

motivo da falta, comprovada através de documentos idôneos, podendo ter como 

resultado do pedido o seu deferimento ou indeferimento com as devidas justificativas, na 

data prevista em cronograma de atividades do CFP. 

§2º. As provas de Segunda Chamada serão realizadas consoantes as datas 

especificadas em cronograma de atividades do curso, e serão baseadas em questões 

formuladas pelos docentes/instrutores. 

§3º. Será atribuído nota 0 (zero) ao candidato/estudante que faltar às provas 

de Segunda Chamada. 

Art. 34. ........................................................................................................: 

I - ................................................................................................................; 

II - Não obtiver a nota mínima na prova final em uma das disciplinas do 

Curso de Formação Profissional; 

III - Incidir em qualquer condição de incapacidade física que o impeça de 

prosseguir no Curso, devidamente comprovada em inspeção de saúde; 

IV - Falecimento do candidato/estudante; 

V – Não alcançar o limite mínimo de frequência ao curso estabelecida neste 

regulamento; 
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VI - Revelar conduta incompatível ou cometer atos de indisciplina não 

condizentes com a permanência no Curso de Formação Profissional conforme o regime 

disciplinar desta Resolução; 

VII - ............................................................................................................. 

Art. 34A. O candidato que não tiver seu nome entre os divulgados no 

Resultado Preliminar da 2ª Fase poderá interpor recurso somente por meio do e-mail 

recursoc208@gmail.com, com o assunto “Recurso Resultado Final”, conforme data 

estipulada em cronograma de atividades do CFP. 

DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DE BOLSA 

Art. 34B. O candidato matriculado no Curso de Formação Profissional 

receberá bolsa mensal, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento-base dos 

cargos de nível fundamental, de acordo com o art. 32 da Lei 8.937, de 2 de dezembro de 

2019. 

Art. 34C. A bolsa de estudos não configura qualquer vínculo empregatício do 

aluno com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, constituindo-se 

apenas de uma ajuda transitória, durante a realização do Curso de Formação 

Profissional. 

Art. 35. Em nenhuma hipótese, haverá trancamento da matrícula do CFP. 

Art. 36. Nenhum candidato/estudante poderá concluir o Curso de Formação 

Profissional, sem que seja considerado físico, intelectual, profissional e moralmente apto 

para o exercício do cargo de provimento efetivo. 

Art. 36A. Ao término do Curso de Formação Profissional será divulgada a 

classificação geral dos candidatos/estudantes, em ordem decrescente do resultado das 

provas, dos candidatos dentro do número de vagas de provimento imediato. 

Art. 36B. Ao término do Curso de Formação Profissional será divulgada a 

classificação geral dos candidatos/estudantes, em ordem decrescente do resultado das 

provas, dos candidatos dentro do número de vagas de cadastro de reserva. 
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Art. 39. As listas dos aprovados no Curso de Formação Profissional 

(provimento imediato e cadastro de reserva) serão publicadas no Diário Oficial do 

Estado do Pará após o término do Curso. 

Art. 39A. A Investigação Social para verificação de Antecedentes Pessoais 

dar-se-á durante todo o transcurso do Curso de Formação Profissional, a fim de buscar os 

elementos que demonstrem que o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, 

imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo. 

...............” 

Art. 2º. Ficam revogados os seguintes dispositivos da Resolução nº 06/2021 – 

GAB/SEAP de 14 de maio de 2021: 

I - art. 37; 

II - art. 38; 

Art. 3º. O Anexo I da Resolução nº 06/2021 – GAB/SEAP de 14 de maio de 

2021, passa a vigorar com a redação do Anexo I, desta Resolução. 

Art. 4º. Fica revogada a Resolução nº 01/2022 – GAB/SEAP de 03 de março 

de 2022. 

Art. 5º. O Anexo II da Resolução nº 06/2021 – GAB/SEAP de 14 de maio de 

2021, passa a vigorar com a redação do Anexo II, desta Resolução. 

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se. 

 

Belém, 03 de agosto de 2022. 

 

MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORREA RODRIGUES - CEL QOPM 

Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará 
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ANEXO I 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DISCIPLINAR 

Curso: 
Candidato/estudante: 
Unidade/Setor: 
Período de Realização: 

Nº Tipo Ocorrência 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

Conceito 
Inicial 

2,0 
Conceito (C): O candidato/estudante inicia o curso com o conceito total 
de 2,0 pontos, válidos para todo o curso. O candidato/estudante terá seu 
conceito reduzido (0,2 por ocorrência) a partir do não atendimento ou 
não cumprimento do que fora descrito nos itens: 
➢ Direitos e Deveres dos discentes; 
➢ Atitude e Conduta; 
➢ Restrições; 
➢ Participação em sala de aula; 
➢ Relacionamento com a turma e equipe de coordenação; 
➢ Realização das atividades solicitadas. 

Redução  

Conceito Final  

 
 

Candidato-aluno  Coordenador do Curso  Diretor EAP 
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ANEXO II 

GRADE CURRICULAR 

DISCIPLINA EMENTA 
CARGA 

HORÁRIA 
1. Fundamentos Políticos e 
Sociológicos da Prisão e da 
Pena. 

1. Ampliar conhecimentos de cunho sociológico sobre a 
história das prisões, a fim de possibilitar uma percepção das 
mudanças e transformações do processo de aprisionamento 
ao longo do tempo; 
2. Responsabilização criminal, respostas institucionais 
alternativas à prisão e outros mecanismos de solução de 
conflitos; 
3. Teorias da punição: restrição e privação de liberdade. 
controle e repressão na formação das sociedades modernas; 
poder punitivos e democracia: estado penal e estado 
democrático de direito: a) sociedade brasileira e prisões; o 
fenômeno do encarceramento massivo no Brasil 
contemporâneo; 
4. Sistema de Justiça Penal. 

08h 

2. Fundamentos Jurídicos 
da Responsabilização 
Criminal. 

1. Compreender as transformações do processo punitivo 
contemporâneo, a partir dos aspectos jurídicos: a) limites 
constitucionais do poder punitivo do estado; b) o sistema 
prisional sob a ótica constitucional: competências e papeis 
tripartites (Legislativo, Judiciário e Executivo); c) Estudo a 
Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210, de 11 junho de 1984; 
d) noções das prerrogativas da atividade do advogado. 

08h 

3. Ética, Postura 
Profissional e Relações 
Interpessoais. 

1. Ética: a) noções conceituais de ética e sua implicação no 
cotidiano profissional; b) princípios éticos aplicados à 
atividade do policial penal; 
2. Postura Profissional: perfil dos servidores penitenciários; 
3. Relações Interpessoais no espaço do trabalho: a) equipes 
e comunicação (comunicação não violenta); b) mediação 
de conflitos; c) inteligência emocional. 

08h 

4. Procedimentos e Rotinas 
de Reinserção Social. 

1. Reinserção Social: conceito, base legal, o que diz o 
ordenamento jurídico brasileiro sobre o tema, aspectos 
positivos da ressocialização, aspectos negativos da falta de 
ressocialização; 
2. Eixos do Plano de Reinserção conforme LEP: 
fortalecimento dos vínculos familiares; qualificação 
profissional voltada para o trabalho, emprego e renda; 
promoção da educação para a cidadania, retorno gradual 
ao convívio social; 
3. Rotinas Carcerárias nas Ações de Reinserção Social: 
funcionamento das atividades educacionais, trabalho e 
visitas familiares; rede de serviços existentes na execução 
das ações de reinserção social; 
4. Atividades remuneradas (como funciona), remissão de 
pena, egressos e saídos temporários. 

08h 

5. Procedimentos e Rotinas 
do Sistema PAE. 

1. Introdução ao Sistema PAE; 
2. Acessando e Conhecendo o Sistema PAE; 
3. Ver detalhes do Processo; 
4. Despachando Processo; 
5. Trabalhando com Anexos; 
6. Tramitando Processos; 
7. Distribuindo Processos; 
8. Retorno da Distribuição; 
9. Gerar Termo de Anulação; 

08h 

 
 

 
 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP) 
Rua dos Tamoios, 1592 - Batista Campos - Belém/PA - CEP 66033-172 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - e-mail: eap@seap.pa.gov.br 

 

Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 

Escola de Administração Penitenciária 

DISCIPLINA EMENTA 
CARGA 

HORÁRIA 
10. Arquivando e Desarquivando Processos; 
11. Localizar Processo Tramitado; 
12. Juntada de Processos; 
13. Criação de Novos Documentos e Processos. 

6. Atividade Física. 1. Proporcionar aos candidatos conhecimentos a fim de que 
compreendam os conceitos associados à prática regular de 
atividades físicas e outros fatores do estilo de vida, e sua 
relação com a saúde e qualidade de vida; 
2. Condicionamento físico e saúde: importância para as 
rotinas prisionais; 
3. Treinos de resistência, flexibilidade e força; 
4. Informações sobre a execução das atividades físico-
desportivas; 
5. Instruções e métodos de treinamento adequados; 
6. Incentivo à organização e à participação em competição 
desportivas. 

16h 

7. Procedimentos, Rotinas 
e Medidas Administrativas. 

1. Panorama e atribuições do Sistema Penitenciário 
Paraense; 
2. Divisão setorial de uma unidade de execução penal; 
3. Rotinas administrativas do ambiente prisional; 
4. Instrumentos normativos em espécie. 

16h 

8. População Prisional e 
Políticas Públicas. 

1. Perfil da população prisional do Estado do Pará. 
2. Noções do Plano Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária; 
3. Relacionar a organização administrativa e as atribuições 
da SEAP com o ciclo de políticas públicas penitenciárias. 

08h 

9. Procedimentos 
Operacionais. 

1. Manual de Procedimentos da SEAP: a) desenvolver 
habilidades de segurança pública no servidor penitenciário 
nas atividades; b) ampliar conhecimentos sobre de 
segurança estratégica e preventiva no ambiente prisional; c) 
desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes no 
servidor para técnicas de gerenciamento de crises; d) 
conhecer as funcionalidades das medidas de biossegurança 
e desinfecção das unidades prisionais. 

16h 

10. Procedimento 
Disciplinar Penitenciário. 

1. Investigar e apurar atos infracionais cometidos por 
pessoas privada de liberdade, bem como, compreender o 
processo de instalação, as diversas etapas e procedimentos 
que devem ser executados para a investigação de atos 
infracionais cometidos pela pessoa privada de liberdade: a) 
procedimentos de disciplinas voltadas aos internos: diretos 
e deveres das pessoas privadas de liberdade; 
responsabilidades da administração; b) importância da 
disciplina para organização e funcionamento das unidades 
e do sistema. 

16h 

11. Noções de INFOPEN e 
de Procedimentos de 
Custódia. 

1. Possibilitar uma visão panorâmica e atualizada acerca 
das situações prisionais e processuais da pessoa: a) módulo 
“identificação”; b) módulo “movimentação do preso” 
(inclusão de cadastro); 
2. Desenvolver conhecimentos referentes aos 
procedimentos de custódia na rotina administrativa da 
Unidade Penitenciária e a operacionalidade do sistema 
INFOPEN: a) do ingresso do preso na SEAP (prisão em 
flagrante, ordem judicial: mandado de prisão preventiva, 
temporária e prisão cível); b) do recebimento e fichamento 
(procedimentos e documentação necessária); c) da relação 

16h 
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DISCIPLINA EMENTA 
CARGA 

HORÁRIA 
dos documentos de custódia; d) prontuário carcerário; e) da 
remessa de documentação a DEC; f) mandados de Prisão 
daquele já custodiado pela SEAP; g) das comunicações de 
estilo (ofícios às autoridades judiciais, policias e etc); h) da 
certidão carcerária; i) das pesquisas e cumprimento das 
decisões Judiciais Liberatórias nas Unidades 
Penitenciárias, como fazer? (Alvará de soltura-presencial 
ou eletrônico, contramandado, progressão de regime, 
prisão domiciliar, livramento condicional, extinção de 
pena, indulto e pagamento de fiança); j) desinternação do 
paciente em Medida de Segurança; k) prisão temporária; l) 
do cometimento de novo delito pelo preso; m) da falta 
grave e a Comissão Técnica da Classificação - CTC. 

12. Inteligência Aplicada 
ao Sistema Prisional. 

1. Aprofundar conhecimentos básicos acerca da 
inteligência prisional, sistemas de inteligência, bem como, 
sobre a regulamentação legal das atividades de inteligência; 
2. Finalidade e Objetivos da Inteligência Penitenciária; 
3. Importância para a segurança da unidade e do sistema; 
4. Informação e inteligência: o Sistema Penitenciário 
Federal - SPF e sua importância. 

12h 

13. Atendimento Pré-
hospitalar. 

1. Suporte básico de vida: a) aspectos éticos e legais; b) 
atendimento pré-hospitalar e avaliação inicial da vítima; c) 
parada cardiorrespiratória; d) protocolo de reanimação 
cardiopulmonar; 
2. Fraturas e Imobilização: a) tipos de fratura; b) 
imobilizações; 
3. Controle de hemorragias: a) tipos de hemorragias; b) 
curativos compressivos; c) torniquete; 
4. Queimaduras e Choque Elétrico: a) tipos de 
queimaduras; b) tratamento de queimaduras; c) choque 
elétrico; 
5. Transporte de Acidentados: a) transporte com prancha 
Rígida; b) transporte tático. 

12h 

14. Defesa Pessoal. 1. Princípios do uso diferenciado da força com o objetivo 
principal de preservar vidas; 
2. Uso de técnicas de defesa pessoal como forma de 
proteção à integridade individual; 
3. Desenvolver habilidades, fundamentos e técnicas de 
imobilização em ambientes prisionais; 
4. Desenvolver habilidades, fundamentos e técnicas de 
condução em ambientes prisionais. 

16h 

15. Técnicas de 
Algemação. 

1. Legalidade do uso da algema (Súm. Vinc. 11 STF); 
2. Tipos de algemas e suas aplicações: a) o uso algemas em 
diferentes regimes de aprisionamento; 
3. Modo adequado para o manuseio e colocação das 
algemas; 
4. Uso de algemas em audiências e fóruns; 
5. Uso de algemas em escolta de presos: a) em embarcações 
civis; b) em aeronaves (civis e aeronaves do Estado); c) em 
rodoviárias (audiências, hospitais, velórios e etc.); 6. Uso 
de algemas nos presídios femininos: a) condução de presas 
em aeronaves; 
7. Técnicas de imobilização com algema. 

16h 

16. Procedimento e 
Manuseio Técnico com 

1. História e Evolução; 
2. Definições; 

16h 
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DISCIPLINA EMENTA 
CARGA 

HORÁRIA 
Bastão de Defesa Tipo II 
(Tonfa). 

3. Uso da Tonfa Dentro do Cárcere; 
4. Zonas de Ataque; 
5. Conduta Ética e Legal na Aplicação da Lei; 
6. Tipos de Ataque; 
7. Tipos de Defesa; 
8. Imobilização Com Uso de Tonfa. 

17. Tratamento 
Penitenciário. 

1. Análise e aplicação do conceito de humanização; 
2. O tratamento penitenciário como política de garantia de 
direitos humanos, as políticas de reinserção social da 
SEAP: a) regras mínimas de tratamento de prisioneiros da 
ONU e revisão. regras de Mandela aplicadas ao sistema; b) 
prevenção e combate à tortura; c) rotinas práticas e 
protocolos de atenção à pessoa privada de liberdade: 
alimentação, vestuário, higiene, saúde, etc; d) integração 
entre políticas sociais e assistências no tratamento 
penitenciário; e) manual de tratamento penitenciário 
integrado para o Sistema Penitenciário Federal. 

16h 

18. O Uso Legal e 
Progressivo da Força. 

1. Princípios, fundamentos e doutrina do uso legal e 
progressivo da força com o objetivo principal de preservar 
vidas; 
2. O uso progressivo da força: da regularidade à 
excepcionalidade; 
3. Os níveis de utilização de força; 
4. Modelos eficientes em relação ao uso da força; 
5. Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo; 
6. Importância do uso progressivo para segurança integral 
do sistema (presos e agentes de segurança pública). 

16h 

19. Segurança 
Penitenciária. 

1. Conhecer as principais rotinas e procedimentos de 
segurança nos estabelecimentos penais estaduais: a) visão 
integrada de segurança do ambiente prisional: segurança 
dos servidores/funcionários das unidades em compasso 
com a segurança da população prisional; b) uso de 
equipamentos: detectores de metais, coletes, uniformes, 
videomonitoramento e etc; 
2. Situação de atenção; 
3. Mediação de conflitos como estratégia preventiva; 
4. Os diferentes atores que interagem no interior dos 
estabelecimentos prisionais; 
5. Classificação, inclusão e remoção: noções básicas; 
6. Técnicas de radiocomunicação: a) radiocomunicação e 
inteligência (a importância da linguagem cifrada); 
7. Segurança da informação e uso das ferramentas de 
comunicação. 

16h 

20. Técnicas e Tecnologias 
Menos Letais. 

1. Uso Diferenciado da Força (UDF); 
2. Técnicas não letais de abordagem; 
3.Tecnologias de Menor Potencial Ofensivo (TMPO); 
4. Instrumentos De Menor Potencial Ofensivo (IMPO); 
5. Agentes Químicos; a) conceito de agentes químicos; b) 
classificação dos agentes químicos; c) propriedades dos 
agentes químicos; d) características dos agentes químicos; 
e) quadro sinótico; 
6. Métodos de Dispersão do Agente Químico; a) 
Ortoclorobenzilmalononitrilo (CS); b) Oleoresina de 
Capsaicina; c) Medidas de Descontaminação (CS); d) 
Medidas de Descontaminação (OC); 

24h 
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DISCIPLINA EMENTA 
CARGA 

HORÁRIA 
7. Estudo das Granadas; a) classificação das granadas 
(efeito, ambiente, projeção); b) mecanismos de 
acionamento; c) identificação e estrutura das granadas; d) 
desmantelamento ou desativação das granadas (Tijolos 
Quentes); 
8. Espargidores Lacrimogêneos: a) tipos de espargidores 
lacrimogêneos; b) emprego tático dos espargidores 
lacrimogêneos; 
9. Munição de Impacto Controlado Calibre 12: a) Munição 
de Impacto Controlado AM600/ AM 640; b) Lançadores 
AM 600/ AM 640; 
10. Dispositivo Elétrico Incapacitante SPARK Z 2.0: a) 
Conceito da SPARK Z 2.0; b) Funcionalidade da SPARK 
Z 2.0; c) Operação da SPARK Z 2.0; d) Orientações da 
SPARK Z 2.0; e) Cartuchos da SPARK Z 2.0. 

21. Armamento e Tiro. 1. Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes para 
o manejo, com eficiência dos diferentes armamentos 
utilizados na atividade penitenciária. 
TEÓRICA: 
1. Conceituação e histórico das armas de fogo; 
2. Regras de segurança – conduta (estande e individual); 
3. Tipos de munição- riscos envolvidos na ação e dinâmica 
dos confrontos armados; 
4. Sobrevivência – riscos envolvidos na ação e dinâmica 
dos confrontos armados. 
PRÁTICA: 
1. Manejo – fundamento do tiro; 
2. Desmontagem e montagem das armas; 
3. Treinamento básico de tiro (tiro em ação primária, ação 
dupla e simples, na posição em pé, ajoelhada e deitada); 
4. Treinamento com reação (tiro rápido sacando a arma do 
coldre com alvo à frente, à esquerda, à direita e à 
retaguarda, dois acionamentos em 2 segundos); 
5. Tiro rápido com arma na posição em retenção, 2 
acionamentos em 2 segundos; 
6. Tiro em movimento; 
7. Tiro com troca de carregadores (troca emergencial e 
troca tática); 
8. Tiro com espingarda cal. 12 – munição letal e menos-
letal; 
9. Pista de combate. 

72h 

22. Noções de 
Monitoramento Eletrônico 
para Busca e Recaptura de 
Foragidos e Evadidos no 
Âmbito da Polícia Penal. 

1. Apresentação: a) resoluções; b) pilares da Central 
Integrada de Monitoramento Eletrônico; 
2. Atendimento: a) instalação do equipamento de 
monitoração; b) sensibilização e orientações de uso do 
equipamento; c) encaminhamento para a Central; d) 
cadastro no sistema de monitoramento; e) leitura e 
assinatura dos termos; 
3. Encaminhamento: a) apresentação à instituição; b) 
inclusão da pessoa; c) rotina de atendimento; d) retorno à 
central, se necessário; 
4. Circuito fechado de TV: a) vigilância; b) camadas; c) 
intervenção; 
5. Monitoração: a) monitoramento (provisório e 
condenado); b) tratamento de incidentes; c) registro no 
sistema; d) envio de sinal ao equipamento; e) contato 

16h 
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CARGA 

HORÁRIA 
telefônico com a pessoa; f) contato telefônico com 
familiares, amigos, vizinhos e conhecidos da pessoa 
monitorada; g) auxílio do setor de acompanhamento social 
e análise de incidentes e de outros setores, se necessário; h) 
manutenção técnica do equipamento, se necessário; i) 
atendimento pela equipe multidisciplinar; j) relatório de 
acompanhamento da medida; k) ofício de descumprimento 
ao juiz – PDP; 
6. Finalização: a) desinstalação do equipamento individual 
de monitoração ao final do prazo da medida; b)  registro de 
devolução do equipamento e demais materiais no termo de 
uso do equipamento; 
7-Comando de Operações de Busca e Recaptura (COBRA): 
a) portaria; b) atribuições. 

23. Escolta Armada. 1. Adquirir conhecimentos e habilidades para atuar de 
forma prudente, segura e legal, minimizando os riscos 
quanto à execução de escoltas armadas de presos: a) 
Conceito de Escolta; b) Tipos de escolta; c) Planejamento 
de escolta; 
2. Condução de custodiados: a. Embarque e Desembarque 
de preso; 
3. Escolta em embarcações; 
4. Escolta em aeronaves; 
5. Atuação de grupos especializados; 
6. Condução de veículos oficiais; 
7. Noções de Comboio; 
8. Contra emboscada. 

32h 

24. Gerenciamento de 
Crises e Técnicas de 
Negociação. 

Ampliar conhecimentos sobre táticas e técnicas de 
gerenciamento de crises, desenvolvendo habilidades de 
negociação em eventos críticos do âmbito carcerário: 
1. Crise na unidade/sistema penitenciário; 
2. Identificação de elementos de crise (potenciais e 
efetivos); 
3. Solução de Problemas; 
4. Mediação de conflitos como resolução do conflito no 
sistema penitenciário; 
5. Situações de emergência: saúde, ameaças e 
vulnerabilidades, combate ao incêndio. 

16h 

25. Intervenção Tática em 
Ambiente Prisional. 

1. Definições e doutrina de Intervenção Tática em 
Ambiente Prisional; 
2. Princípios do Grupo Tático; 
3. Equipamentos do Grupo Tático; 
4. Características do Operador Tático; 
5. Uso de técnicas de intervenção em ambientes prisionais, 
em conformidade com o uso legal e progressivo da força e 
atribuições inerentes ao cargo; 
6. Técnicas de contenção sem e com uso do escudo; 
7. Técnica de extração. 

32h 

26. Estágio Supervisionado. 1. Intervenções de trabalho em unidades prisionais: a) 
Visitas orientadas; b) Participações em plantões; c) 
Vistorias; d) Escoltas e outras atividades relativas ao cargo. 

10h 

Palestra.  08h 
TOTAL DE CARGA HORÁRIA 458h 

 

..

secretaria de estado
de cULtUra

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 556 de 01 de aGosto de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso Vi, da Portaria de n° 
160/2022; do artigo 35 do decreto de n° 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
o artigo 98, da lei nº 5.810, de 24.01.1994; e ainda, os termos do Proces-
so nº 2022/944171 de 27/07/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr, ao servidor aNToNio cláUdio coiMBra ValliNoTo ma-
trícula nº 33308-1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão cultural, 
450 (quatrocentos e cinquenta) dias de licENÇa PrÊMio, no período de 
25.08.2022 a 18.11.2023, referente aos seguintes triênios:
-01.06.1997 a 31.05.2000 = 30 (trinta) dias restantes;
-01.06.2000 a 31.05.2003 = 60 (sessenta) dias;
-01.06.2003 a 31.05.2006 = 60 (sessenta) dias;
-01.06.2006 a 31.05.2009 = 60 (sessenta) dias;
-01.06.2009 a 31.05.2012 = 60 (sessenta) dias;
-01.06.2012 a 31.05.2015 = 60 (sessenta) dias;
-01.06.2015 a 31.05.2018 = 60 (sessenta) dias;
-01.06.2018 a 31.05.2021 = 60 (sessenta) dias.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 01 de agosto de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 835126

desiGNar serVidor
PORTARIA Nº 555 DE 01.08.2022

Processo nº2022/852605
Servidora: EdNo alEX Mafra riBEiro
Matrícula: nº 5964068/1
cargo: assistente administrativo
Objeto: Designado como fi scal do recebimento do fornecimento de Fita 
(ribbon) orig. fargo (YMcKo), color, 250 impressões, da cotação eletrônica 
nº 015/2022, para atender as demandas desta SEcUlT.

Protocolo: 835288

Protocolo: 835386
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº559 de 02 de aGosto de 2022
Processo nº 2022/ 921544
Servidor: allaN PiNHEiro dE carValHo
Matrícula: 57188175/4
cargo: diretor do departamento de Música
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria 
de Estado de Cultura- SECULT, a ser realizada pelo profissional JOSÉ GE-
RALDO XAVIER DE SENA, qualificado para realizar Oficina de Música e Tri-
lha para Teatro, no evento “Oficina de Iniciação ao Teatro”, que acontecerá 
no dia 09.08.2022, às 09h, na Usina da Paz- cabanagem.

Protocolo: 835303

.

.

coNtrato
.

coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo 
PÚBLica do editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar 

de cULtUra e arte 2022
CONTRATO: 243/2022

PROCESSO Nº: 2022/850611
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 19.163,46 (dezenove mil cento e sessenta e três reais e qua-
renta e seis centavos).
daTa dE aSSiNaTUra: 02/08/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 02/08/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 
2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258967 (SaNTarÉM) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: Sara raiane correa Magalhaes - cPf: 031.079.272-01
ENdErEÇo: ET do MaracaNa, 92, cEP: 68035-010, MaracaNa, SaN-
TarÉM - Pa
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 835245

sUPriMeNto de FUNdo
.

 PORTARIA Nº 557/22, DE 02.08.2022.
Servidor: João Vitor correa diniz
Matrícula: 5889083/2
cargo: coordenador de Pesquisa
cPf: 011.794.732-64
Prazo para aplicação: 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias
fonte de recurso: 0101000000
Natureza da despesa: 339030...........................r$ 7.000,00
ordenador de despesa: luiz Maria de Jesus Soares Junior

Protocolo: 835296

diÁria
.

PORTARIA Nº 558/22, DE 02.08.2022
fundamento legal: art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: denise Pinheiro Santos Mendes
cargo: assessor Especial ii
Matrícula: 8001349/3
Quantidade de diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia)
origem: Belém/Pa
destino: SÃo PaUlo/SP
Período: 21.08.2022 a 26.08.2022
objetivo: realizar o curso coMPliaNcE.
ordenador: lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior/ Secretário adjunto da 
Secretaria de Estado de cultura / SEcUlT.

Protocolo: 835290

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2022NE01529

PROCESSO Nº: 2022/933853
Valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 28/07/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021..
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTado: cHriSTiENE PErEira fraNco QUarESMa MEi – cNPJ Nº 
40551416-0001/12.
ENdErEÇo: TV aPiNaGES , 989 , EdGar ProENca 0102 f GUilHoN cEP: 
66045-110 JUrUNaS, BÉlEM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 835019
Considerando o edital 002/2022 – Beco do Artista – 25 Feira Pan 
Amazônica do Livro e das Multivozes, encaminho para publicação da 
Relação final de habilitação, de acordo com cronograma, cópia publicada 
no Diário Oficial do Estado em anexo.
 atenciosamente,
 Maria do céu Braga Martins
diretora de cultura
cronograma

etapa data inicial data Final
inscrições 06/07/2022 22/07/2022

Publicação de relação provisória de habilitados 28/07/2022 28/07/2022
Período de recurso de habilitação 29/07/2022 01/08/2022

Publicação de relação final de habilitados 02/08/2022 02/08/2022
Publicação de relação provisória de selecionados 09/08/2022 09/08/2022

Período de recurso de seleção 10/08/2022 11/08/2022
Publiocação de relação final de Selecionados 17/08/2022 17/08/2022

a Secretaria de Estado de cultura, no uso de suas atribuições institucio-
nais, torna pública a relação final de habilitação do Edital de Credeciamen-
to – Beco do artista
relação de Habilitados
 

 NoMe cateGoria de iNscriÇÃo Nº iNscriÇÃo
1 alaN da SilVa aNdradE faN arT pa-810339448
2 alaN SoUZa doS SaNToS QUadriNHoS pa-512197710
3 aMaNda criSTiNE ModESTo BarroS QUadriNHoS pa-326208884
4 ariEllE GalHardo cUNHa ilUSTraÇÃo pa-364353335
5 BEaTriZ fariaS dE MiraNda QUadriNHoS pa-319859133
6 ciBElE TErEZiNHa doS rEiS ilUSTraÇÃo pa-1958449662
7 EliaNi GalVÃo fErrEira ilUSTraÇÃo pa-215539462
8 fraNciNETE coSTa BoTElHo QUadriNHoS pa-808831009
9 GaBriEla riBEiro alVES ilUSTraÇÃo pa-28217646
10 GYSEllE KolWalSK crUZ dE liMa QUadriNHoS pa-433050273
11 ÍTalo rodolPHo rodriGUES MiraNda QUadriNHoS pa-812184839
12 JoHNaTaN rYdEr BaraTa dE SoUSa ilUSTraÇÃo pa-1833469895
13 lEoNardo aNdrÉ SilVa doS SaNToS QUadriNHoS pa-1398854599
14 MaiTHÊ coSTa dE SoUSZa ilUSTraÇÃo pa-2031793749
15 MarcUS ViNiciUS NaSciMENTo da SilVa QUadriNHoS pa-1930099646
16 Maria dE NaZarÉ da coSTa SoUSa ilUSTraÇÃo pa-843899993
17 Maria EloiSE alBUQUErQUE SaNToS ilUSTraÇÃo pa-1991568327
18 MariaNa fariaS dE MiraNdaa faN arT pa-715315276
19 MaTHEUS doS SaNToS SoUZa ilUSTraÇÃo pa-625775861
20 roBSoN MaroNE MoNTEiro doS SaNToS QUadriNHoS pa-1679656801
21 TaYNa ParaENSE cardEl ilUSTraÇÃo pa-1626076645
22 THaYaNNE TaVarES frEiTaS ilUSTraÇÃo pa-1311702654
23 WoYllE MaSaKi da coSTa QUadriNHoS pa-1378075955

Relação de Inabilitados
 

 NoMe cateGoria de 
iNscriÇÃo Nº iNscriÇÃo MotiVo

1 MaTHEUS doS SaNTo SoUZa ilUSTraÇÃo pa-990378770 iNScriÇÃo dUPli-
cada

Protocolo: 835214
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..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato de serVidor teMPorÁrio
CONTRATO: 52/2022

aTo: diSTraTo dE coNTraTo dE SErVidor TEMPorário
Motivo: diSTraTo a PEdido – a coNTar dE 01/08/2022 – Processo nº 
2022/960552
SErVidor TEMPorario: NilZa Maria caBral fEiToSa riBEiro
MaTricUla: 57207410/2 – carGo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral - 
PEdaGoGia
ordENador
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 835343

.

.

errata
.

errata da Portaria 1624 de 21/07/2022, publicada no doE 35.057 
de 26/07/2022, a qual concede licença-Prêmio ao servidor aNdrE EVaN-
dro dE frEiTaS MarTiNS, matrícula 57200938/ 1.
Onde se lê: no período de 01/10/2022 a 02/11/2022;
Leia-se: no período de 04/10/2022 a 02/11/2022.
HUMBErTo BoZi SPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP, em exercício.

Protocolo: 835113

.

.

coNtrato
.

CONTRATO: 043/2022
PAE: 2022/ 407827

referente: iN nº 937/2022 – fcP
objeto: coNTraTo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS arTÍSTicoS, ESPETá-
cUloS, SHoWS, aPrESENTaÇÕES, cElEBrado ENTrE GoVErNo do ES-
Tado do Pará, aTraVÉS da fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará 
– fcP E a EMPrESa l a ProdUÇÕES dE EVENToS
Vigência: 02 (dois) meses, a partir da data de sua assinatura
Valor Total: r$ 207.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
418755; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro: 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: l a ProdUÇÕES dE EVENToS, inscrita no cNPJ sob o Nº 
28.652.606/0001-20, com sede na avenida Governador José Malcher 
nº1077, sala 706, bairro Nazaré, cEP 66.055-260 em Belém – Pará, neste 
ato representado por HoldriGE ladiSlaU SoarES lEiTE, brasileiro, sol-
teiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 2790751 SEG/Pa e 
inscrito no cPf nº 606.781.512-53
data de assinatura: 02/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 835298

diÁria
.

Portaria Nº 1635 - cGP/FcP de 01 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/936857 – cProS/ cao/ dli/ cBPaV/ adM/ cGP/ fcP de 
25/07/2022.
rESolVE: conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos 
servidores abaixo mencionados, que na oportunidade irão realizar “Treina-
mento do Pergamun e Tratamento Técnico do acervo das Bibliotecas Usipaz 
Parauapebas e canaã dos carajás” e ainda “reuniões com as Equipes e 
coordenação das Usinas, para elucidar situações e promover a integração, 
nos Municípios de Parauapebas/Pa e canaã dos carajás/ Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

ElSoN aNdrEY SoUZa doS aNJoS 57194590/1 Técn. Em Gestão cultural 
- Bibliotecário

07 a  
17/08/2022

10 ½

JÚlio cÉSar da SilVa MElo 57203419/1 Motorista

lEila lEMoS dE oliVEira 55208793/1 Técn. Em Gestão cultural 
- Bibliotecária

Maria do Socorro Baia doS SaNToS 32131/1 coordenadora - Bibliote-
conomista

MarlY diaS dE oliVEira 2004356/2 Bibliotecária
roSEMarY fErrEira dE aNdradE 

SoUSa 54194668/2 Técn. Em Gestão cultural 
- Bibliotecária

WaldiNEi roMaNo dE SoUSa 32930/1 auxiliar referência XX

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUMBErTo BoZi SPÍNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP, em exercício.

Protocolo: 835244
Portaria Nº 1636 - cGP/FcP de 01 de aGosto de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/948575 - cao/ cBPaV/ adM/ cGP/ fcP de 27/07/2022.
rESolVE: conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos 
servidores abaixo mencionados, que na oportunidade irão participar da 
reorganização do acervo e atividades da biblioteca da Usipaz do município 
de Marituba/ Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

dailToN HEldEr da SilVa cocNEiÇÃo 57207821/1 aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo 08 a  

13/08/2022 3
PaBlo oliVEira BarBoSa 5952209/1 MoToriSTa

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUMBErTo BoZi SPÍNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP, em exercício.

Protocolo: 835256

FÉrias
.

Portaria coLetiVa Nº 1637 - cGP/FcP de 02 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicados 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto nos art. 74, § 2º da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o dEcrETo Nº 1.462, de 12/04/2021 doE Nº 
34.550 de 13/04/2021.
rESolVE:
coNcEdEr: férias aos servidores abaixo relacionados:

MatricULa NoMe carGo PerÍodo 
aQUisitiVo

PerÍodo de 
GoZo

54197666/ 2 alaM JoSE da SilVa liMa TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

21/07/2021 a 
20/07/2022

08/09/2022 a 
07/10/2022

5910588/ 1 alEX aNdErSoN BraZ rENdEiro aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

15/01/2021 a 
14/01/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5952214/ 1 alYNE criSTiNE doS SaNToS 
da SilVa

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

02/01/2020 a 
01/12/2021

12/09/2022 a 
11/10/2022

715921/ 1 aNa claUdia PiNHEiro 
GoNSaGa dirETor 01/02/2021 a 

31/01/2022
05/09/2022 a 
04/10/2022

5952215/ 1 caMila SaNToS coSTa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

02/12/2021 a 
01/12/2022

08/09/2022 a 
07/10/2022

5952204/ 1 GilVaNdro MElo da SilVa MoToriSTa 02/12/2019 a 
01/12/2021

01/08/2022 a 
30/08/2022

57201114/ 1 HErBErT GEorGES dE alMEida 
filHo

TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

28/07/2018 a 
27/07/2019

08/09/2022 a 
07/10/2022

80845930/ 2 JacKSoNilSoN doS SaNToS 
caSTro

TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

06/06/2021 a 
05/06/2022

08/09/2022 a 
07/10/2022

57190404/ 2 Joao cirilo NETo TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

01/02/2020 a 
31/01/2021

05/09/2022 a 
04/10/2022

5897475/ 1 JoilSoN da coSTa roSa aUXiliar oPEracioNal 07/02/2021 a 
06/02/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022
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57200991/ 1 MarcKSoN daVi dE MoraES 
liSBoa aSSiSTENTE cUlTUral 29/07/2020 a 

28/07/2021
22/09/2022 a 
21/10/2022

5333377/ 2 Maria dE faTiMa BarBi TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

15/02/2020 a 
14/02/2021

01/09/2022 a 
30/09/2022

10413/ 1 Maria do Socorro dE SoUSa 
HENriQUES BiBlioTEcoNoMiSTa 01/10/2020 a 

30/09/2021
12/09/2022 a 
11/10/2022

57203413/ 1 PaTricia dE faTiMa doS SaNToS 
fErrEira

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

04/09/2021 a 
03/09/2022

21/09/2022 a 
05/10/2022

16/11/2022 a 
30/11/2022

54197275/ 4 PaUlo GUilHErME loBaTo 
MiraNda aSSiSTENTE cUlTUral 04/05/2020 a 

03/05/2021
05/09/2022 a 
04/10/2022

57201049/ 1 roTErdaN MariNHo coSTa aSSiSTENTE cUlTUral 01/08/2021 a 
31/07/2022

13/09/2022 a 
12/10/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 835302

oUtras MatÉrias
PORTARIA Nº 1628 DE 14 JULHO DE 2022

  o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, publicado no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 epelo 
decreto do Governador do Estado do Pará,publicado no doE no 34.488 de 
10 de fevereiro de 2021  e o decreto de 12 de julho de 2022 nº 35.049 de 
18 de julho de 2022.
considerando o procedimento regulamentado no Edital nº 05, de 
02.05.2022, que rege o “EdiTal dE SElEÇÃo PÚBlica PaUTa liVrE – 
aPoio À ProdUÇÃo arTÍSTica”,
rESolVE:
art. 1º coNSTiTUir a conselho de Pauta para julgamento do Edital su-
pracitado.
art. 2º. a comissão terá a seguinte composição:
• Ana Cláudia Pinheiro GonsagaPresidente
• Danilo Bracchi
• Marcia Tamiko Yamada
• Marcelo da Mota Vilella
art. 3º. revogam-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 14 de julho de 2022
HUMBErTo BoZi SPÍNdola
Presidente da fundação cultural do Pará, em Exercício

Protocolo: 834873
TERMO ADITIVO: 4º

CONTRATO:032/2019
Processo: 2019/332530
objeto: Prorrogação da Vigência contratual por mais 12 (doze) meses, 
fundamentada no art. 57, inciso ii da lei federal 8.666/93 
Valor Mensal Estimado: r$ 47.154,18
Valor Global Estimado: r$ 565.850,16
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.122.1297.8338; 
Plano interno: 412.000.8338c; Natureza de despesa: 339039; fonte de 
recurso: 0101
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, situada à avenida Gentil Bittencourt, nº 
650, Bairro: Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: ccM coMErcio aTacadiSTa dE MaQUiNaS E EQUiPaMENToS 
ElETricoS E dE rEfriGEraÇÃo E SErViÇoS lTda EPP, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 83.890.137/0001-96
Vigência: 09/08/2022 à 09/08/2023
data de assinatura: 02/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Portaria Nº 1638 DE 02 DE AGOSTO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos 
termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Estadual, 
publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 33.111 
de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado no doE 
nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/275806.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais da “PaUTa liVrE – 
aPoio À ProdUÇÃo arTiSTica 2022” referente ao Edital Nº 005/ 02 
de maio de 2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a)laiS riBEiro 
BEZErra,matrícula nº: 5901874,cargo: assistente cultural de Produção, 
Setor/ local de Trabalho: dic, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor 
(a)JoSÉ Jairo SilVa do NaSciMENTo,matrícula nº: 55208006/1;cargo: 
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, 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: 835379

..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria N° 165/2022/FcG

a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96; [...]
rESolVE:
dESiGNar a servidora letícia lima costa, assistente administrativo, matri-
cula funcional 55208746/1, para assumir a função de fiscal da contratação 
realizada através da nota de empenho Nº 2022NE00500, para fornecimen-
to de material para prevenção de higiene e limpeza(Àlcool).
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa,02 de agosto de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 834937

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

errata
errata de FÉrias

Retifica-se a PORTARIA Nº 645 de 05/07/2022, publicada No doe Nº 
35.036 de 06/07/2022, do servidor relacionado:
Onde se Lê: conceder, a alEX MaciEl NoGUEira riBEiro – matricula: 
5949318/1, gozo de 15/08/2022 a 29/08/2022 - Leia-se: o período de 
gozo 01/08/2022 a 15/08/2022.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
SEcrETária dE ESTado dE coMUNicaÇÃo, EM EXErcÍcio.

Protocolo: 834987
..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria

Portaria Nº 742/2022-GaB/siNd. BeLÉM,29 de JULHo de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2020/987374 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação exarada pelo consultor Jurídi-
co do Estado - SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores alBErTiNa do 
Socorro do carMo SilVa, Mat. nº 57213238-1 e roBErTo aNiZio 
doS SaNToS da coSTa, Mat. nº 5902612-1, para, sob a presidência da 
primeira, apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser 
prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da adminis-
tração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 834930
PORTARIA Nº 740/2022-GAB/PAD BELÉM, 28 DE JULHO DE 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/959051 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
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coNSidEraNdo a Manifestação exarada pelo coordenador do Núcleo Ju-
rídico - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo a Manifestação exarada pela consultora Jurídica do Estado.
coNSidEraNdo o disposto no art. 191-a, da lei nº 9.230, de 24 de março 
de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar SiMPlificado em desfavor do servidor r.S.c., matrícula nº 290831-1, 
pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de abandono de car-
go, de acordo com o previsto nos arts. 178, iV c/c 190, ii, da lei nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores aMÉlia daS GraÇaS 
caNTÃo SiMÕES, Mat. 57229140-2 e NaTHalia dE NaZarETH fErrEira 
MoNTEiro, Mat. nº 5897320-1, para sob a Presidência do primeiro, apura-
rem no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado até 15 
(quinze) dias por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
PORTARIA Nº 741/2022-GAB/PAD BELÉM, 28 DE JULHO DE 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a Portaria 53/2018-GaB/Pad de 12/03/2018, publicada 
no doE edição nº 33.577 de 14/03/2018;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação exarada pela assessoria Jurí-
dica – aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dEclarar NUlidadE Parcial do Processo administrativo disciplinar 
nº 53/2018-GaB/Pad de 12/03/2018, publicada no doE edição nº 33.577 
de 14/03/2018, NUlidadE Parcial a partir do Termo de Não indiciação do 
Processo administrativo disciplinar instaurado pela PorTaria Nº.53/2018 
de 12/03/2018, publicado no doE- 33.577 de 14/03/2018.
ii – coNValidar os atos praticados anteriormente pela comissão anterior.
iii – coNSTiTUir nova comissão composta pelos servidores aMÉlia daS 
GraÇaS caNTÃo SiMÕES, Mat.: 57229140-2, JoaNilcE carNEiro PE-
rEira, Mat.: 454745-1 e NaTHalia dE NaZarETH fErrEira MoNTEiro 
Mat.: 5897320-1 para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo 
inicial de 60 (sessenta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual perío-
do por conveniência e necessidade da administração Pública;
iV - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante;
V – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
Vi – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc.

Protocolo: 835365

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoME: EliaS PaScoal ViEira JUNior
coNcESSÃo: 181 diaS
PErÍodo: 18/01/22 a 17/07/22
MaTrÍcUla: 5899488/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE frEi aMBroSio/SaNTarEM
laUdo MÉdico: 034/2022
NoME: ElZa Maria SoUTo BaTiSTa aGUiar
coNcESSÃo: 7 diaS
PErÍodo: 11/01/22 a 17/01/22
MaTrÍcUla: 5747732/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE oNESiMa BarroS/SaNTarEM
laUdo MÉdico: 083/2022
NoME: EMaNUEl BESErra dE SoUSa
coNcESSÃo: 5 diaS
PErÍodo: 29/12/21 a 02/01/22
MaTrÍcUla: 55587027/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE acY PErEira/coNc araGUaia

laUdo MÉdico: 318403/2021
NoME: EriNElda Maria MUNiZ cardoSo
coNcESSÃo: 57 diaS
PErÍodo: 18/01/22 a 15/03/22
MaTrÍcUla: 5804019/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE lUiS araUJo/ParaUaPEBaS
laUdo MÉdico: 12.951/2022
NoME: EUrlENE alVES carValHo BarrETo
coNcESSÃo: 85 diaS
PErÍodo: 05/01/22 a 30/03/22
MaTrÍcUla: 275948/2 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE aNiZio TEiXEira/MaraBa
laUdo MÉdico: 12.885/2022
NoME: fraNciSco carValHo dE araUJo
coNcESSÃo: 88 diaS
PErÍodo: 10/01/22 a 07/04/22
MaTrÍcUla: 5496330/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE JoNaTHaS aTHiaS/MaraBa
laUdo MÉdico: 12.958/2022

Protocolo: 835008
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde

NoME: EliS HEiMar ValErio lEMoS
coNcESSÃo: 57 diaS
PErÍodo: 07/01/22 a 04/03/22
MaTrÍcUla: 6316697/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE alBErTiNa BarrEiroS/iTUPiraNGa
laUdo MÉdico: 12.914/2022
NoME: ENio rodriGUES BEZErra
coNcESSÃo: 51 diaS
PErÍodo: 30/12/21 a 18/02/22
MaTrÍcUla: 5725275/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE S raiMUNdo NoNaTo/SaNTarEM
laUdo MÉdico: 016/2022
NoME: EriKa ElaNE da SilVa XaViEr
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 05/01/22 a 05/03/22
MaTrÍcUla: 5548810/3 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE S raiMUNdo NoNaTo/SaNTarEM
laUdo MÉdico: 062/2022
NoME: ESio alVES da SilVa
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 30/12/21 a 29/03/22
MaTrÍcUla: 54187333/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE roMildo SilVa/oUrilaNdia NorTE
laUdo MÉdico: 318398/2022
NoME: faBio HENriQUE GoMES PoNTES
coNcESSÃo: 28 diaS
PErÍodo: 16/02/22 a 15/03/22
MaTrÍcUla: 6403212/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE fraNcilaNdia/Eldorado caraJaS
laUdo MÉdico: 12.983/2022
NoME: fada iSiS da coSTa PiNHEiro
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 01/02/22 a 01/04/22
MaTrÍcUla: 5368251/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE WaldEMar MaUES/BElTErra
laUdo MÉdico: 112/2022
NoME: fada iSiS da coSTa PiNHEiro
coNcESSÃo: 42 diaS
PErÍodo: 21/12/21 a 31/01/22
MaTrÍcUla: 5368251/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE WaldEMar MaUES/BElTErra
laUdo MÉdico: 007/2022
NoME: firMiNo fErrEira BaSToS
coNcESSÃo: 85 diaS
PErÍodo: 31/01/22 a 25/04/22
MaTrÍcUla: 5716101/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE iNacio MoTa/MaraBa
laUdo MÉdico: 12.959-22

Protocolo: 835010

errata

errata da Portaria Nº 761/2022-GaB/sedUc de 
15.06.2022, PUBLicada No doe Nº 35.012 de 20.06.2022

ONDE SE LÊ: EEEfM arTHUr dUarTE
LEIA-SE: EEEfM arTHUr PorTo
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 834961
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disPeNsa de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo

Processo PriNciPaL N.º 174397/2022
dispensa de licitação: 043/2022-Nlic/SEdUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e o senhor leonardo 
leão Pinheiro.
objeto: locação de imóvel na rua almirante Tamandaré, nº210, Bairro Bai-
xa Verde cEP 68.400-000, cametá/Pa. Pertencente ao senhor leonardo 
leão Pinheiro, sob o cPf: 669.859.002-91, para funcionamento da sede da 
2ª unidade regional de educação - UrE.
Valor Mensal: r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
Valor anual: r$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
fundamento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 8.666/93.
data do autorizo: 01/08/2022
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
NÚclEo dE liciTaÇÃo
TErMo dE raTificaÇÃo
dispensa de licitação: 043/2022-Nlic/SEdUc dispensa de licitação: 
001/2022
raTifico  a  diSPENSa  dE  liciTaÇÃo,  com  base  na MaNifESTaÇÃo 
JUrÍdica  nº 1017/2022 da aSJUr/SEdUc,
conforme disposto no art. 26 da lei nº. 8.666/93.
01/08/2022
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 834821

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54403/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidora Para rEaliZar ENTrEGa dE iNS-
TrUMENToS MUSicaiS (SUPorTE P/ ParTiTUra, ViolÃo P/ ESTUdaNTE, 
aGoGÔ E SUPorTE Para MicrofoNE) EEEM Profa. oliNda VEraS al-
VES (TEMPo iNTEGral).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrUca / 04/08/2022 - 05/08/2022 Nº diárias: 1
cUrUca / BElEM / 05/08/2022 - 05/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Mario aldENor oliVEira BarroSo
MaTrÍcUla: 448460
cPf: 26865920287
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 834906
Portaria de diarias No. 54402/2022

oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE iNSTrUMENToS MUSicaiS (SUPorTE 
P/ ParTiTUra, ViolÃo P/ ESTUdaNTE, aGoGÔ E SUPorTE Para Micro-
foNE) EEEM Profa. oliNda VEraS alVES (TEMPo iNTEGral).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrUca / 04/08/2022 - 05/08/2022 Nº diárias: 1
cUrUca / BElEM / 05/08/2022 - 05/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roSilENE da MoTa MoraES
MaTrÍcUla: 57224233
cPf: 63054590291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 834908
Portaria de diarias No. 54166/2022

oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 01/08/2022 - 05/08/2022 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 05/08/2022 - 05/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KlEVErSoN JoSE PErEira alVES
MaTrÍcUla: 5963091
cPf: 29901871204
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: rodriGo NUNES Polaro cPf: 71073000249

Protocolo: 835045

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de coNVocaÇÃo
a comissão de Processo administrativo disciplinar, constituída nos 
termos da PorTaria Nº 89/2018 – GaB/Pad de 17/04/2018, publicada 
no doE edição nº 33.600 de 18/04/2018, Prorrogado pela PorTaria Nº. 
222/2018– GaB/Pad de 28/08/2018, publicada no doE edição nº 33.691 
de 31/08/2018, coNVoca na forma do art. 219 da lei nº 5.810/1994-
rJU, o servidor Weslley Silva ferreira, matrícula nº 57223507-2, que 
achando-se em local incerto e não sabido, deve apresentar-se no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, a partir da data da publicação deste edital, perante 
a comissão Processante. a comissão está sediada no Núcleo de disciplina 
e Ética/SEdUc, térreo da Secretaria de Estado de Educação, com endereço 

na rodovia augusto Montenegro, Km 10, s/n, distrito de icoaraci, Belém/
Pa – cEP: 66.820-000, fone: (91)3201-5159.
considere o servidor NoTificado em razão das imputações contidas no 
Processo supracitado, pelo cometimento de transgressões, em tese, de 
falta funcional constante de abandono de cargo, de acordo com o previsto 
nos arts.178, iV c/c 190, ii, § 2º da lei nº 5.810/94, sendo garantido o 
direito da ampla defesa e do contraditório.
amélia das Graças cantão Simões
Presidente da comissão

Protocolo: 835014

oUtras MatÉrias
aProVaÇÃo escaLa de Ferias

PORTARIA Nº.: 448/2022 DE 01/08/2022
Nome: EUcilENE da SilVa ViEira
Matrícula:5287340/2 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE Terezinha de Jesus rodrigues/Santarem

PORTARIA Nº.: 6873/2022 DE 01/08/2022
Nome: Marcio SoUZa doS SaNToS
Matrícula:57212151/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE dr otavio Meira sede vinc/Benevides

retiFicar
PORTARIA Nº.:6895/2022 DE 02/08/2022

de acordo com o Processo nº 1092857/2021
Retificar na PORTARIA Nº 6665/2021 DE 27/07/2021, que designou o 
servidor coSME MarcElo BarBoSa da SilVa , Matrícula nº 5803470/1, 
Professor, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-
2) , no municipio de Breu Branco, a contar de 02/08/2021, o Nome da 
EEEM Jose lourenço para EMEf Marci Sebastião Nunes (anexo i).

errata
ERRATA DA PORTARIA Nº.:6858/2022 DE 28/07/2022

Nome: MaUrilo SaBiNo cardoSo doS SaNToS
Onde se lê:Período:29/07/2017 a 28/10/2017 (30 dias)
Leia-se:Período:29/09/2017 a 28/10/2017 (30 dias)
Publicada no Diário Oficial nº. 35.063/22 de 01/08/2022

Protocolo: 835347
desiGNar

PORTARIA Nº.:6851/2022 DE 28/07/2022
de acordo com o Processo nº 802818/2022
designar MarlUcia foro laGoia dE SoUSa, Matrícula nº 5755867/1, 
Espec. em Educação, para  responder interinamente pela função de di-
retor i (GEd-3) da EEEfM Prof antonio Moreira Junior/Belém, a contar de 
01/08/2022.

PORTARIA Nº.:6844/2022 DE 28/07/2022
de acordo com o Processo nº 803156/2022
designar aNa clicia SaNTaNa BalHE dE SoUZa, Matrícula nº 5902010/1, 
Espec. em Educação, para  responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEEf alm Guillobel/Belém, a contar de 01/08/2022.

PORTARIA Nº.:6842/2022 DE 28/07/2022
de acordo com o Processo nº 803170/2022
designar Maria dE NaZarE MENdES ParaNHoS, Matrícula nº 5724309/3, 
Espec. em Educação, para  responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEEf Prof antonio Moreira Junior/Belém, a contar de 
01/08/2022.

PORTARIA Nº.:6843/2022 DE 28/07/2022
de acordo com o Processo nº 803185/2022
designar MarcElo riBEiro dE MESQUiTa, Matrícula nº 57208244/1, Es-
pec. em Educação, para  responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEEf Prof antonio Moreira Junior/Belém, a contar de 
01/08/2022.

PORTARIA Nº.:6845/2022 DE 28/07/2022
de acordo com o Processo nº 803118/2022
designar aNToNia SUElY oliVEira da PaZ, Matrícula nº 57209131/1, 
Espec. em Educação, para  responder interinamente pela função de Vi-
ce-diretor (GEd-2) da EEEf Santa luiza de Marilac/Belém, a contar de 
01/08/2022.

PORTARIA Nº.:6846/2022 DE 28/07/2022
de acordo com o Processo nº 695551/2022
designar GErMaNo loBaTo SilVa, Matrícula nº 5422620/2, Professor, 
para  responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEf Monsenhor azevedo/Belém, a contar de 01/08/2022.

PORTARIA Nº.:6847/2022 DE 28/07/2022
de acordo com o Processo nº 803206/2022
designar alZiaNa PENa PaNToJa, Matrícula nº 54195197/3, Espec. em 
Educação, para  responder interinamente pela função de diretor i (GEd-3) 
da EEEf Presid castelo Branco/Belém, a contar de 01/08/2022.

PORTARIA Nº.:6862/2022 DE 28/07/2022
de acordo com o Processo nº 698063/2022  
designar clEiSoN BaSToS doS SaNToS, Matrícula nº 57205233/1, Pro-
fessor, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-2) 
da EEEM Prof Ecila Pantoja da rocha/Moju, a contar de 01/08/2022.

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, Profes-
sor, para responder interinamente a função de Vice-diretor (GEd-2) da EE-
EfM 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.
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disPeNsa de FUNÇÃo
PORTARIA Nº.: 6861/2022 DE 28/07/2022

de acordo com o Processo Nº 698063/2022
dispensar aNToNio SaNToS aMaral JUNior, Matrícula nº 57192882/1, 
Professor, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM Prof Ecila Pantoja da 
rocha/Moju, a contar de 01/08/2022.

PORTARIA Nº.: 6849/2022 DE 28/07/2022
de acordo com o Processo nº 803206/2022
dispensar aNa PaUla NoBrE alaYoN da SilVa, Matrícula nº 2013347/2, 
Espec. em Educação, da função de diretor  i(GEd-3) da EEEf Presidente 
castelo Branco/Belém, a contar de 01/08/2022.

PORTARIA Nº.: 6850/2022 DE 28/07/2022
de acordo com o Processo nº 802818/2022
dispensar MarlUcia foro laGoia dE SoUSa, Matrícula nº 5755867/1, 
Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM rui 
Paranatinga Barata/Belém, a contar de 01/08/2022.

PORTARIA Nº.: 6859/2022 DE 28/07/2022
de acordo com o Processo nº 814545/2022
dispensar NUBia PacHEco, Matrícula nº 5802520/2, Professor, da função 
de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM Profª deuzuita Pereira de Queiroz/re-
denção, a contar de 01/08/2022.

torNar seM eFeito
PORTARIA Nº.:6852/2022 DE 28/07/2022

Tornar sem efeito a Portaria Nº 4500/2022 de 20/05/2022, que de-
signou a servidora roBErTa di PaUla BraSil dE araUJo,matricula 
54192287/2,Professor, para responder interinamente pela função de dire-
tor i (GEd-3) da EEEfM Prof antonio Moreira Junior/Belém.

Protocolo: 835377
TERMO ADITIVO: 2

CONTRATO: 062/2021
objeto do contrato: Prestação de Serviços continuados, com dedicação 
exclusiva de mão de obra, de vigilância patrimonial armada e desarmada.
objeto do aditivo: alterar a cláusula segunda: da vigência, prorrogando-a 
por mais 12 (doze) meses.
Pregão Elet. dGl/SrP nº 003/2019
dotação orçamentária:
fonte: 0102006361. ação: 231016 Produto: 2795 funcional Programá-
tica: 16101.12.122.1297 Projeto/atividade: 8338 Natureza da despesa: 
339037
fonte: 0102006361. ação: 232118 Produto: 2227 funcional Programá-
tica: 16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 
339037
fonte: 0102006361. ação: 232325 Produto: 2227 funcional Programá-
tica: 16101.12.362.1509 Projeto/atividade: 8906 Natureza da despesa: 
339037
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: Belém rio Segurança Eireli, cNPJ: 17.433.496/0001-90, se-
diada na passa. Major Elizer levy, nº 205, av. almirante Barroso, cEP: 
66.613-155.
data de assinatura: 02/08/2022
Vigência: 04/08/2022 a 03/08/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 835378
ERRATA AO PROTOCOLO: 831814

CONTRATO: 141/2022 - MARACAJAÚ DISTRIBUIDORA LTDA.
Onde se Lê
Valor: valor global estimado de r$ 11.539.275,00 (onze milhões, 
quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais).
Leia-se:
Valor: valor global estimado de r$ 10.539.275,00 (dez milhões, quinhentos 
e trinta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais).
Publicado no doE de nº 35.056 em 25/07/2022.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de 
Educação

Protocolo: 835385

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

cessÃo de serVidor
Protocolo: 2022/951575

PORTARIA N° 3188/22, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
cEdEr, a caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, o servidor JoSE 
roBErTo TUMa da PoNTE, id. funcional nº 5089972/ 3, cargo de Pro-
fESSor aUXiliar, lotado no dEParTaMENTo dE SaÚdE ESPEcialiZada, 
com ônus para a UEPa, a contar de 18.07.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 834882

coNcessÃo de aUXiLio iNstaLaÇÃo
Protocolo: 2022/957401

PORTARIA N° 3183/22, DE 01 DE AGOSTO DE 2022
coNcEdEr, auxílio instalação no valor de 100% da remuneração ao(a) servi-
dor(a) NEliVElToN GoMES doS SaNToS, id. funcional nº 57234919/ 1, cargo 
de ProfESSor aUXiliar, lotado no caMPUS dE ParaGoMiNaS, referente ao 
afastamento para participar do Programa de Pós - Graduação em nível de dou-
torado em administração, pela Universidad ciencias Empresariales Y Sociales.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 834887
coMissÃo de Processo adMiNistratiVo disciPLiNar - Pad
Protocolo: 2021/914761

Portaria N° 3177/22, de 01 de aGosto de 2022.
art. 1º – coNSTiTUir, a coMiSSÃo dE PadS, designada para apurar os fatos 
supramencionados, ficando a constituição composta dos seguintes servidores;
PrESidENTE da coMiSSÃo  id. fUNcioNal  carGo
iVoNETE ViEira PErEira PEiXoTo 103640/4 Professor adjunto
MEMBroS
KaTia rEGiNa BEZErra  5519640/1 Professor auxiliar iii
aPio ricardo NaZarETH diaS  54191258/ 2 Técnico c
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório conclu-
sivo no prazo legal, a contar da data de publicação da presente portaria.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

coMissÃo de Processo adMiNistratiVo disciPLiNar
Protocolo: 2019/235067

PORTARIA N° 3182/22, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
art. 1º – coNSTiTUir, a coMiSSÃo dE ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
diSciPliNar, para apurar os fatos supramencionados, composta dos se-
guintes servidores;
PrESidENTE id. fUNcioNal carGo
aNdErSoN BENTES dE liMa  57233093/ 1 ProfESSor aSSiSTENTE
MEMBroS
PaTricia dE caSTro BEGoT BarroS 5824184/ 1 TÉcNico c
GErMaNa BEZErra dE aMoriM 54188843/1  ProcUradora
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório conclu-
sivo no prazo legal, a contar da data de publicação da presente portaria.
art. 3º – TorNar SEM EfEiTo as portarias nº 1878/20 de 13.10.2020, pu-
blicada no doE de 15.10.2020, 2403/20 de 10.12.2020, publicada no doE 
de 15.12.2020 e 844/21 de 02.06.2021, publicada no doE de 10.02.2021 e 
1603/22 de 09 de maio de 2022 publicada no doE de 12 de maio de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 834875
reVoGar cessÃo de serVidor

Protocolo: 2022/951575
PORTARIA N° 3187/22, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.

rEVoGar, a contar de 18.07.2022, os efeitos da PorTaria Nº 1139/19 
de 01.04.2019, publicada no d.o.E nº 33.841 de 03.04.2019, que cedeu a 
fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoSE PESQUiSa o servidor JoSE 
roBErTo TUMa da PoNTE, id. funcional nº 5089972/ 3, cargo de ProfESSor 
aUXiliar, lotado no dEParTaMENTo dE SaÚdE ESPEcialiZada.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 834884
NoMeaÇÃo Para carGo eFetiVo - coNcUrso PÚBLico 

EDITAL 080/2019-UEPA
Protocolo: 2022/941416

Portaria N° 3174/22, de 01 de aGosto de 2022.
NoMEar em função de aprovação em concurso Público, clEBSoN diaS SaMPaio, 
para exercer o cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) na rEiToria.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/941416

Portaria N° 3173/22, de 01 de aGosto de 2022.
NoMEar em função de aprovação em concurso Público, raYSSa fariaS fraZao, 
para exercer o cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) na rEiToria.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/468192

Portaria N° 3175/22, de 01 de aGosto de 2022.
NoMEar em função de aprovação em concurso Público, cEcilia Maria 
aNdradE PiNHEiro, para exercer o cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, 
lotado(a) na rEiToria.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/823398

PORTARIA N° 3181/22, DE 01 DE AGOSTO DE 2022
NoMEar em função de aprovação em concurso Público, aBraao MacHa-
do MEirElES, para exercer o cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lota-
do(a) no caMPUS dE SalVaTErra.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/823398

Portaria N° 3179/22, de 01 de aGosto de 2022.
NoMEar em função de aprovação em concurso Público, lUcaS aUGUSTo 
PaMPloNa frEirE, para exercer o cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, 
lotado(a) no caMPUS dE SalVaTErra
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 834861
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coMissÃo de siNdicÂNcia
Protocolo: 2021/1095631

PORTARIA N° 3170/22, DE 28 DE JULHO DE 2022
art. 1º – coNSTiTUir, a coMiSSÃo dE SiNdicÂNcia, para apurar os 
fatos supra mencionados, composta dos seguintes servidores;
PrESidENTE da coMiSSÃo id. fUNcioNal carGo
fáBia Maria dE SoUZa 5707870/4 ProfESSor aSSiSTENTE
MEMBroS
rENaTo fErrEira carr 5719100/2 ProfESSor aSSiSTENTE
JaNaiNa HElENa dE SoUZa 57209217/1 aGENTE adMiNiSTraTiVo
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório conclu-
sivo no prazo legal, conforme previsto no art. 201, Parágrafo único do rJU, 
a contar da data de publicação da presente portaria.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/507064

PORTARIA N° 3171/22, DE 28 DE JULHO DE 2022
art. 1º – coNSTiTUir, a coMiSSÃo dE SiNdicÂNcia, designada para 
apurar os fatos supramencionados, ficando a constituição composta dos 
seguintes servidores;
PrESidENTE da coMiSSÃo id. fUNcioNal carGo
Sávio Pinho dos reis  5905432/1 Professor adjunto i
MEMBroS
Simone Beverly Nascimento da costa  3005690/3 Professor assistente i
Neylla caroline Martins Santos  57202220/1 Técnico B
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório conclu-
sivo no prazo legal, a contar da data de publicação da presente portaria.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/786481

PORTARIA N° 3172/22, DE 28 DE JULHO DE 2022
art. 1º – coNSTiTUir, a coMiSSÃo dE SiNdicÂNcia, para apurar os 
fatos supramencionados, composta dos seguintes servidores;
PrESidENTE da coMiSSÃo  id. fUNcioNal carGo
alba lúcia ribeiro rathy Pereira  5619616/1 ProfESSor aSSiSTENTE
MEMBroS
Waldecir Pereira Pinheiro  54188861/2 TÉcNico a
Patrícia de castro Begot Barros  5824184/1 TÉcNico c
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório conclu-
sivo no prazo legal, conforme previsto no art. 201, Parágrafo único do rJU, 
a contar da data de publicação da presente portaria.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 834856

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/592181

PORTARIA N° 3189/22, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) ElEN PorTo XaViEr, id. funcional nº 
57201155/ 2, na função de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) no(a) 
caMPUS dE MaraBa, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, referente ao triê-
nio de 12.11.2015 a 11.11.2018, no período de 11.07.2022 a 09.08.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 834891

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao terMo de coNtrato
N° DO CONTRATO/EXERCÍCIO: 023/2021– UEPA

N° TErMo: 1° (primeiro)
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 01/08/2022
MoTiVo: Prorrogação do Prazo de Vigência
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto a Prorrogação 
do Prazo de Vigência ao contrato nº 023/2021-UEPa.
iNÍcio da ViGÊNcia: 09/08/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 10/08/2023
foro: BElÉM/Pa
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 21.496.459/0001-06
NoME: coMPaNHia do PaPEl EirEli - EPP
loGradoUro: av. duque de caxias, 1199 Térreo
Bairro: Marco
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66093-029
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 835025
aditiVo ao terMo de coNtrato

N° DO CONTRATO/EXERCÍCIO: 015/2018– UEPA
N° TErMo: 4° (quarto)
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 01/08/2022
MoTiVo: reajuste e a Prorrogação do Prazo de Vigência
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto o reajuste e a
Prorrogação do Prazo de Vigência ao contrato nº 015/2018-UEPa.

iNÍcio da ViGÊNcia: 23.08.2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 22.08.2023
do Valor: os valores pagos pela contratante sofrerão reajuste no percen-
tual de 9,85034%, com base no iGP-M (fGV), passando o valor global do 
contrato para r$51.259,63(cinquenta e um mil e duzentos e cinquenta e 
nove reais e sessenta e três centavos).
da doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0102
foro: BElÉM/Pa
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 34.860.833/0001-44
NoME: PUriNorTE lTda
loGradoUro: rodovia Br 316, KM 12, nº3.700
Bairro: cENTro
cidadE: MariTUBa
Uf: Pa
cEP: 67.200- 000
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 835029

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3192/2022, de 02 de aGosto de 2022.

Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: flaVia TErEZa corrEa SoUSa rodriGUES
Matrícula funcional: 57228256/ 3
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00

Portaria N° 3193/2022, de 02 de aGosto de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento, Para 
prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: dirETor dE adMiNiSTracao dE SErVicoS
Nome: MaUro HENriQUE da coSTa MENdES
Matrícula funcional: 2010194/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00

Portaria N° 3194/2022, de 02 de aGosto de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento, 
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: EliaNaY aVElar do NaSciMENTo
Matrícula funcional: 57200834/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00

Portaria N° 3216/2022, de 02 de aGosto de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento, Para 
prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aUXiliar dE laBoraTorio
Nome: aNToNio carloS dE araUJo BicHara
Matrícula funcional: 57209188/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pro-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 835070

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria
Protocolo: 2022/823398

PORTARIA N° 3180/22, DE 01 DE AGOSTO DE 2022
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 1309/22 de 26.04.2022, publicada 
no d.o.E nº 34.953 de 02.05.2022 que nomeou o(a) candidato(a) 
diSraElli Baia da SilVa, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado (a) 
no caMPUS dE SalVaTErra
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/823398

Portaria N° 3178/22, DE 01 DE AGOSTO DE 2022
TorNar SEM EfEiTo a nomeação do candidato lUciNo SaraiVa dE caMPoS 
NETo, nomeado pela PorTaria Nº 1680/22 de 11.05.2022, publicada no 
d.o.E nº 34.969 de 13.05.2022, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 834880



diário oficial Nº 35.066   77Quarta-feira, 03 DE AGOSTO DE 2022

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

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 1046 de 02 de aGosto 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da
lei federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
  i – dESiGNar o(a) servidor(a), JoSÉ afoNSo oliVEira BarBoSa, 
cargo: agente de PorTaria, Matrícula: 54190465/1, lotado na GMP/
SEaSTEr para atuar como Titular e o(a) servidor(a) THaYS coSTa 
riBEiro, cargo: assistente administrativo, Matrícula: 5931933/2, lotado 
na GMP/SEaSTEr para atuar como suplente do contrato administrativo 
n° 17/2022, celebrado com a Empresa, V. S. dElGado coMÉrcio dE 
arTiGoS EScriTÓrio EirEli, cujo objeto é a contratação de pessoa 
jurídica especializada no fornecimento de MaTErial dE EXPEdiENTE, 
para atender em todo território estadual, os órgãos e entidades do Poder 
Executivo do Estado do Pará, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital.
  Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 02 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1049 de 02 de aGosto 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da
lei federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
  i – dESiGNar o(a) servidor(a), JoSÉ afoNSo oliVEira BarBoSa, 
cargo: agente de PorTaria, Matrícula: 54190465/1, lotado na GMP/
SEaSTEr para atuar como Titular e o(a) servidor(a) THaYS coSTa 
riBEiro, cargo: assistente administrativo, Matrícula: 5931933/2, lotado 
na GMP/SEaSTEr para atuar como suplente do contrato administrativo 
n° 19/2022, celebrado com a Empresa, NEo BrS coMÉrcio dE 
ElETrodoMÉSTicoS lTda, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica 
especializada no fornecimento de MaTErial dE EXPEdiENTE, para atender 
em todo território estadual, os órgãos e entidades do Poder Executivo do 
Estado do Pará, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 
Termo de referência, anexo do Edital.
  Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 02 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1047 de 02 de aGosto 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da
lei federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
  i – dESiGNar o(a) servidor(a), JoSÉ afoNSo oliVEira BarBoSa, 
cargo: agente de PorTaria, Matrícula: 54190465/1, lotado na GMP/
SEaSTEr para atuar como Titular e o(a) servidor(a) THaYS coSTa 
riBEiro, cargo: assistente administrativo, Matrícula: 5931933/2, lotado 
na GMP/SEaSTEr para atuar como suplente do contrato administrativo 
n° 20/2022, celebrado com a Empresa, STar coMÉrcio dE aliMENToS 
lTda, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada no 
fornecimento de MaTErial dE EXPEdiENTE, para atender em todo 
território estadual, os órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do 

Pará, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 
referência, anexo do Edital.
  Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 02 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
PORTARIA Nº 1048 DE 02 DE AGOSTO 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da
lei federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
  i – dESiGNar o(a) servidor(a), JoSÉ afoNSo oliVEira BarBoSa, 
cargo: agente de PorTaria, Matrícula: 54190465/1, lotado na GMP/
SEaSTEr para atuar como Titular e o(a) servidor(a) THaYS coSTa 
riBEiro, cargo: assistente administrativo, Matrícula: 5931933/2, lotado 
na GMP/SEaSTEr para atuar como suplente do contrato administrativo n° 
15/2022, celebrado com a Empresa, aPolo coMErcial lTda-EPP, cujo 
objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento 
de MaTErial dE EXPEdiENTE, para atender em todo território estadual, 
os órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, 
anexo do Edital.
  Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 02 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1

Protocolo: 835109

.

.

errata
.

Portaria Nº 990/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
Processo: 2022/907004
ErraTa
Onde se lê: 10 e ½ ( dez e meia ) diárias;
Leia-se: 4 e ½ ( quatro e meia ) diárias;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
01 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 834996

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº13/2022/seaster
Processo Nº 2022/563653
objeto: prorrogação em caráter excepcional do prazo de vigência por mais 30 dias
data da assinatura: 02/08/2022
Vigência: 03/08/2022 à 02/09/2022
Unidade orçamentária: 43101/ 43.104 / 870101
funcional Programática: 43.101.08.122.1297.8338 / 
43.104.08.241.1505.8865 / 87101.08.244.1505.8860
Natureza da despesa: 3390 37
fonte: 0101006360 / 0166006360 / 0166006360 / 01070066360 / 
0107006360
ação detalhada: 189.517 / 253.937 / 253.938 / 243.153 / 243.078
Valor Mensal: r$ 428.177,28
Valor Global: r$ 856.354,56
contratado: KaPa caPiTal faciliTiES lTda
cNPJ: 13.279.768/0001-98
Endereço: rod. Mario covas, loteamento Parque dos coqueiros, nº 17, 
Bairro do coqueiro, ananindeua/Pa
cEP: 67.115-000
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 835035
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.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1044/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 837688
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 2.500,00 (doiS Mil E
QUiNHENToS rEaiS), em favor do (a) servidor (a), lÉa Maria dE caSTro
oliVEira, coordENadora da cEPGT, 55589366/3, cPf: Nº 246.105.852 
- 00 para atender despesas de capacitação de Trabalhadores do SUaS,Si-
NaSE e SiSaN.
87.101 – 08.422.1505.8399 f:0107 234.094
dESPESa: : MaTErial dE coNSUMo :
339030 r$ 2.500,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
02 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 834964
.

diÁria
.

Portaria Nº 1045/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 952603
rESolVE: autorizar o pagamento de 05 e ½ ( cinco e meia ) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo
aNa do Socorro MENdES, coNSElHEira ESTadUal, 563.730.321 – 68, 
que se deslocara de SaliNÓPoliS para BElÉM/Pa no período de 07/08 a 
12/08/2022 com objetivo apoio à organismo de controle Social.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 f:0107 253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
02 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 835173

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 1041/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/848996
r E S o l V E:
iNTErroMPEr de 05/07/2022 a 05/07/2022, as férias do servidor JariMar 
doS SaNToS fErrEira, matricula 5596939/ 1, concedida pela PorTaria 
654/2022 – SEaSTEr de 01/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
01 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Matricula - 5945555/ 1

Protocolo: 834995

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 675/2022-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 no art. 199 da lei nº 5.810/94 e seguintes. considerando o 
memorando nº 019 de 31.07.2019, Parecer Jurídico nº 243/2019 - ProJUr 
de 13.08.2019, despachos da aSPad de 14.07.2022 e do Presidente da 
faSEPa, de 15.07.2022; r E S o l V E: art. 1º. dETErMiNar com fulcro no 
art. 199, a instauração da Sindicância investigativa nº 24/2022 (Processo 

nº 2019/359709), a fim de apurar suposto desvio de conduta funcional 
de servidor da GSErV; art. 2º. dESiGNar com base no art. 205, que as 
servidoras MEirE ElENE GoMES caETaNo, matrícula nº 57195164/1, 
Maria irUNdiNa GUiMaraES doS rEiS alVES, matrícula nº 57200288/1 
e KáTia MilENE BarBoSa da SilVa, matrícula nº 54180675/2, todas 
lotadas neste Órgão, as quais sob a Presidência da primeira procedam às 
apurações do fato suscitado; art. 3º. coNcEdEr com base no art. 201, 
o prazo de 30 (trinta) dias para que a comissão designada conclua esta 
apuração e apresente relatório conclusivo. art.4º. 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 676/2022-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 no art. 199 da lei nº 5.810/94 e seguintes. considerando 
o memorando nº 066/2019 - Nova Semiliberdade de 01.02.2019, Parecer 
Jurídico nº 52/2019 - ProJUr de 22.02.2019, despachos da aSPad de 
15.07.2022 e do Presidente da faSEPa, de 15.07.2022; r E S o l V E: 
art. 1º. dETErMiNar com fulcro no art. 199, a instauração da Sindicância 
Investigativa nº 23/2022 (Processo nº 2019/48145), a fim de apurar 
suposta conduta funcional de servidor da Nova Semiliberdade; art. 2º. 
dESiGNar com base no art. 205, que as servidoras Maria irUNdiNa 
GUiMaraES doS rEiS alVES, matrícula nº 57200288/1 e KáTia MilENE 
BarBoSa da SilVa, matrícula nº 54180675/2, todas lotadas neste Órgão, 
as quais sob a Presidência da primeira procedam às apurações do fato 
suscitado; art. 3º. coNcEdEr com base no art. 201, o prazo de 30 (trinta) 
dias para que a comissão designada conclua esta apuração e apresente 
relatório conclusivo. art.4º. 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: 834857

.

.

errata
.

ERRATA: AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2022.
PUBLicado doe 34.996 de 06/07/2022
oNde se LÊ coNTraTo ProJETo /aTiVidadE: 08.122.1297.8338/ 
08.243.1443.8392/ 08.243.1443.8393/ 08.243.1443.8394/ 
08.243.1443.8395/ 08.24.3.1505.8864
LÊIA-SE: coNTraTo 08.122.1297.8338/ 08.243.1443.8392/ 
08.243.1443.8393/ 08.243.1443.8394/ 08.24.3.1505.8864

Protocolo: 834896

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA: 397- SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 02/08/2022
oBJETiVo: cobrir despesas, com material de consumo, para alimentação, de 
adolescente custodiada no cEfiP, referente a viagem a cidade de aNaJáS/Pa 
no período de 08 a 11/08/2022 (Proc.  953949/2022- Mem 62/2022).
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8394
ProJETo aTiVidadE: 68-8394  - aÇÃo: 231464
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339030 – r$ 150,00- (alimentação)
SErVidora: iSaNi dE JESUS aMoriM coSTa, aSSiSTENTE Social
MaTricUla: 5326737/ 2
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB: 09 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 dias
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 835360
.

diÁria
.

PORTARIA nº 395, de 02 de agosto de 2022.
Processo nº 951128/2022.
oBJETiVo: Entregar de adolescente, custodiado no cSEBa, aos familiares 
em cumprimento a determinação judicial, conforme termos do processo.
oriGEM: SaNTarÉM/Pa - dESTiNo: ÓBidoS/Pa.
PErÍodo: 30/07/2022 a 31/07/2022. – (1,5) diáriaS
SErVidorES: aNTÔNia EUrENicE rodriGUES SilVa, PEdaGoGa, Ma-
tricula 5845122/4.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 834979
PORTARIA: 396 - DO DIA 02/08/2022
oBJETiVo: acompanhar adolescente custodiada centro feminino de inter-
nação Provisória -cEfiP, que recebeu progressão de medida para liberda-
de assistida e Prestação de Serviço a comunidade, cumprindo determina-
ção judicial (Proc. 953949/2022-Mem 62/2022)
SErVidora: iSaNi dE JESUS aMoriM coSTa
carGo: aSSiSTENTE Social -  MaTricUla:5326737/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo: aNaJáS/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 08 a 11/08/2022  -  diáriaS-3,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 835358
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..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

errata
.

Publicações de PORTARIAs de Gestor de Termos de Fomento no dia 
21/07/2022
PORTARIA nº438 de 30 de junho de 2022
GESTor do TErMo dE foMENTo Nº 02/2022
ONDE SE LÊ:
art. 1º designar o servidor MaNoEl BENEdiTo dE oliVEira - matricula 
3171719/2 para exercer a função de GESTor do Termo de fomento nº 02/2022 
celebrado com o iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico Social da 
aMaZÔNia - idESa, Processo nº 2022/792015. - Protocolo nº 830467
LEIA-SE:
art. 1º designar a servidora VaNESSa cUNHa fariaS - matricula 57220877 
para exercer a função de GESTor do Termo de fomento nº 02/2022 cele-
brado com o iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico Social da 
aMaZÔNia - idESa, Processo nº 2022/792015.
Portaria nº 439 de 30 de junho de 2022
GESTor do TErMo dE foMENTo Nº 03/2022
ONDE SE LÊ:
art. 1º designar o servidor MaNoEl BENEdiTo dE oliVEira -matricu-
la 3171719/2 para exercer a função de GESTor do Termo de fomento 
nº 03/2022 celebrado com o iNSTiTUTo fÊNiX faMÍlia, Processo nº 
2022/791976.Protocolo 830473
LEIA-SE:
art. 1º designar a servidora VaNESSa cUNHa fariaS - matricula 57220877 
para exercer a função de GESTor do Termo de fomento nº 03/2022 cele-
brado com o iNSTiTUTo fÊNiX faMÍlia, Processo nº 2022/791976.
Portaria nº 440 de 30 de junho de 2022
GESTor do TErMo dE foMENTo Nº 04/2022
ONDE SE LÊ:
art. 1º designar o servidor MaNoEl BENEdiTo dE oliVEira - matricula 
3171719/2 para exercer a função de GESTor do Termo de fomento nº 
04/2022 celebrado com a orGaNiZaÇÃo Social GrÃo Pará, Processo 
nº 2022/769674.Protocolo 830477
LEIA-SE:
art. 1º designar a servidora VaNESSa cUNHa fariaS - matricula 
57220877 para exercer a função de GESTor do Termo de fomento nº 
04/2022 celebrado com a orGaNiZaÇÃo Social GrÃo Pará, Processo 
nº 2022/769674.

Protocolo: 834948

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Suprimento de Fundos
PROCESSO: 905096/2022
PORTARIA: 467/2022
Prazo para aplicação (trinta dias): 30
Prazo para prestação de contas (em dias): 10
Nome do servidor: GiSEllE BorGES da SilVa raMoS
cargo do servidor: coordENadora
Matrícula do servidor: 57201701
recursos: fonte de Trabalho: 188211 fonte de recurso: 0101
339030: Materiais de consumo:....... Valor: r$ 2.000,00
observação: Para atender despesas de pronto pagamento. Prazo de apli-
cação será de 30(TriNTa) dias, a partir da emissão da ordem Bancária.
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 834990

.

.

diÁria
.

Portaria N° 464 de 27 de JULHo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/940359.
r E S o l V E:
coNcEdEr oiTo E MEia diárias em favor do servidor desta SEJUdH, abai-
xo identificado ‒ Realizar o planejamento das ações e atividades do mês 
de agosto/22 e reuniões com as unidades administrativas da Sejudh, no 
período de 03 a 11/08/2022, Paragominas/Belém/Paragominas/Pa. 

Nome cargo Matrícula
MoiSÉS MorEira lEiTÃo coordenador 5917411/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 27 dE JU-
lHo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 834971

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Termo Aditivo: 01
Contrato nº: 011/2021
data da assinatura: 29/07/2022.
Vigência: 01/08/2022 a 31/07/2023.
Classificação do objeto: Outros
Justificativa: Justifica-se a celebração do presente aditivo devido repactu-
ação e prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses.
orçamento:
Unidade orçamentária – 24.101;
funcional Programática: 22.122.1297-8338;
Natureza de despesa: 339037 – locacao dE Mao-dE-oBra;
fonte: 0101006361;
origem do recurso: Estadual
coNTraTado
Nome: BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli
c.N.P.J: 17.433.496/0001-90
Endereço: av. almirante Barroso, Passagem Major Eliezer levy nº 205 - 
Bairro Sousa, cEP: 66.613-155, Belém/ Pa.
ordenador(a): aNadElia diViNa SaNToS.

Protocolo: 835216

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N º 01/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da Secretária de Estado de desenvolvimento Econômico, Mine-
ração e Energia- SEdEME, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 14.772.025/0001-
19 e a Excelência Educação e Ensino ltda., inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 26.855.539/0001-16, com endereço na avenida Portugal,1148/Sala c 
2501-Ed.orion Business, Setor Marista, Goiânia-Go, cEP: 74150-030
do oBJETo: Participação da servidora lia VidiGal Maia, no “coNGrES-
So dE EXcElÊNcia EM liciTaÇÕES E coNTraTaÇÕES PÚBlicaS –coNEX 
”, que ocorrerá no período de 24 a 26/08/2022, em Goiânia/Go
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art.25, ii, art. 13, 
Vi, da lei no 8.666/93 considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
funcional programática: 24101.22.128.1508.8887
Projeto atividade: capacitação de agentes Públicos.
Natureza de despesa: 339039-outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.
fonte: 0101.
ordENador rESPoNSáVEl: anadelia divina Santos - Secretária adjunta 
de Gestão administrativa.
foro: Belém-Estado do Pará.
Belém, 02 de agosto de 2022.
anadelia divina Santos
Secretária adjunta de Gestão administrativa.
SEdEME

Protocolo: 835218

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a Secretária adjunta de Gestão administrativa, Sra. anadelia divina San-
tos, resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2022, 
para participação da servidora lia VidiGal Maia, no “coNGrESSo dE 
EXcElÊNcia EM liciTaÇÕES E coNTraTaÇÕES PÚBlicaS –coNEX ”, que 
ocorrerá no período de 24 a 26/08/2022, em Goiânia/Go
  Valor: r$ 3.400,00. (Três mil e quatrocentos reais).
Belém -Pa, 02 de agosto de 2022.
anadelia divina Santos
Secretária adjunta de Gestão administrativa.
SEdEME

Protocolo: 835230
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..

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata
ErraTa do EXTraTo dE TErMo adiTiVo ao coNTraTo Nº 047/2021 – 
coNTraTada dBa SUPorTE coNSUlToria lTda cNPJ 14.146.778/0001-
18, PUBlicada No diário oficial do ESTado Nº 35.051, dE 19 dE 
JUlHo dE 2022:
Onde se lê: r$ 22.820,00 (vinte e dois mil oitocentos e vinte reais)
Leia-se: r$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais)
cláudia Bitar
diretora Presidente

Protocolo: 834962

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 135/2022 – rH/daF
Portaria de desiGNaÇÃo de FiscaL
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: 2022/678318,r E S o l V E:
dESiGNar o colaborador KlEBEr MUraT BraUN dE QUEiroZ JUNior, 
matrícula 5899725/1, ocupante do cargo de Gerente de Tecnologia da in-
formação, como fiscal do contrato abaixo relacionado e como suplente o 
colaborador aNdrÉ fErNaNdo MoUra coNcEiÇÃo, assessor de comuni-
cação, matrícula 5898313/3, a contar de 28/07/2022.

Nº do coNtrato coNtratado

014/2022 EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará - 
ProdEPa

registre-se, publique-se e cumpra-se.Belém, 02 de agosto de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 835094

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
DOEPA nº 35.064 de 02 de agosto de 2022, página 85, protocolo 834332.
Onde se lê: “Vigência: 01/08/2022 a 31/07/2023”
Leia-se: “Vigência: 01/08/2022 a 31/07/2024”

Protocolo: 835058

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA Nº 223/2022 de 01/08/2022. 
art. 1º coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor alexandre alberto 
figueiredo rayol, matrícula 5964613/1, no valor de r$ 3.000,00 (três 
mil reais), para atendimento das despesas de pronto pagamento desta 
autarquia, conforme discriminação abaixo: 72201.23.122.1297.8338 
operacionalização das ações administrativas; Natureza da despesa: 
339036.00 Serv de Terc – Pf r$ 500,00; 339030.00 Mat de consumo r$ 
2.100,00; 339039.00 Serv de Terc - PJ r$ 400,00. art. 2º informamos que 
o referido servidor atende o art 4° do decreto Estadual nº 1.180/2008. 
art. 3º o prazo para aplicação deverá ser de 45 (quarenta e cinco) dias, 
a contar da data da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de 
contas ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, após o término da aplicação, 
conforme processo nº 2022/934165. VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente 
em exercício.

Protocolo: 834985

.

FÉrias
.

PORTARIA Nº 224/2022 de 01/08/2022. 
art. 1º ESTaBElEcEr a programação de férias do mês de SETEMBro/2022 
dos servidores da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará - JUcEPa, 
referente aos exercícios de 2020/2021 e 2021/2022, conforme processo 
nº 2022/943549 e relação abaixo:

Nº NoMe MatricULa PerÍodo
aQUisitiVo

PerÍodo
de GoZo

1 adriana de Barros Moura 57209758/ 1 05/01/2021 a 04/01/2022 22/09/2022 a 11/10/2022
2 andréa Maria Paes alves 57211174/ 2 13/08/2021 a 12/08/2022 12/09/2022 a 11/10/2022
3 carlos Geraldo das Mercês Souza 3255476/ 1 15/05/2021 a 14/05/2022 12/09/2022 a 11/10/2022
4 daniel ferreira lima 57209680/ 1 05/01/2020 a 04/01/2021 08/09/2022 a 07/10/2022
5 igor luiz de andrade Pinto 5903335/ 4 06/11/2020 a 05/11/2021 01/09/2022 a 30/09/2022
6 José olavo ribeiro de Souza 4008561/ 1 01/04/2021 a 31/03/2022 12/09/2022 a 11/10/2022
7 João Bosco Mendes Moura 5444942/2 02/04/2021 a 01/04/2022 12/09/2022 a 11/10/2022
8 lauro aranha de Sousa 2022192/ 1 26/07/2021 a 25/07/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
9 Marcio alan Paiva de Mesquita 54192351/ 2 05/06/2020 a 04/06/2021 01/09/2022 a 30/09/2022
10 rutiane Vieira azancont Moura 57217932/ 1 22/06/2019 a 21/06/2020 20/09/2022 a 04/10/2022
11 Thiago corrêa da Silva 57211814/1 02/02/2021 a 01/02/2022 05/09/2022 a 16/09/2022

VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício.
Protocolo: 834991

.

.

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA Nº 225/2022 de 01/08/2022. 
art. 1º dESiGNar a servidora adair SarGES dE MElo E SilVa, matrícula 
n° 2021790/1, a participar no regime de TElETraBalHo, a partir de 
01/09/2022, conforme Processo 2022/952225. VilSoN JoÃo ScHUBEr - 
Presidente em exercício.

Protocolo: 835001

.

.

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 
228/2022:
ONDE SE LÊ: reforma Geral e ampliação do Mercado de Vila de curuçambaba
LEIA-SE: reforma Geral e ampliação do Mercado do distrito de curuçambaba
ONDE SE LÊ: PrEfEiTUra: 15.451.0612.1009 449051
LEIA-SE:  PrEfEiTUra: 02 09 15 451 0612 1009 0000 4490 5100
ONDE SE LÊ: responsável pela entidade recebedoura dos recursos: Mar-
cos cesar Barbosa e Silva
LEIA-SE: responsável pela entidade recebedoura dos recursos: Victor 
correa cassiano

Protocolo: 835108

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 29/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de conceição do araguaia – cNPJ 05.070.404/0001-75
oBJETo do coNVÊNio: reforma e cobertura de Quadra de Esporte, no 
município de conceição do araguaia, neste Estado.
JUSTificaTiVa: alteração de cláusula do convênio
daTa da aSSiNaTUra: 02/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 835076

.

.

FÉrias
.

PORTARIA Nº.0981 /2022, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/932226, de 25/07/2022, e 
Memorando nº 16/2022 de 22/07/2022 - NUJUr/SEdoP.
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r E S o l V E:
i - iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a contar de 01/08/2022, as 
férias da servidora SHEila do Socorro SaMPaio MEllo, matrícula n° 
55590170/1, cargo/função: consultor Jurídico do Estado, anteriormente 
concedida através da PorTaria nº. 0960/2022, de 27/07/2022, publicada 
no doE n° 35.062, de 29/07/2022, referente ao período aquisitivo 
31/07/2020 a 30/07/2021, restando um saldo de 16 (dezesseis) dias para 
ser usufruídos em um momento oportuno.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 835339

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de aBertUra das ProPostas de PreÇos – coNcorreN-
cia PUBLica cP 021/2022– cPL/sedoP.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para a coNSTrUÇÃo do cENTro dE coNVÊNÇÃo dE caSTaNHal, no 
Município de castanhal, neste Estado.
a comissão Permanente de licitação coNVoca as empresas Habilitadas na 
concorrência Pública cP 021/2022, para abertura das Propostas designada 
para o dia 04/08/2022 às 14:00 Hs.
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - coNSÓrcio cENTro dE coNVENÇÃo dE caTaNHal: aNKara ENG. 
lTda cNPJ: 13.578.869/0001-60 / BoNÖ ENErGiaS rENoVaVEiS lTda 
cNPJ: 24.272.120/0001-06
2 - coNSÓrcio cENTro caSTaNHal: occ ParTiciPaÇÕES lTda 
cNPJ: 09.296.159/0001-70 e MUlTiSUl ENGENHaria S/S lTda cNPJ: 
02.577.145/0001-85
Belém-Pa, 02 de agosto de 2022.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 834944

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 69/2021.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses,  iniciando em 17.09.2022, encerrando em 16.09.2023
data de assinatura: 29.07.2022.
contratada: Servpred Serviços Predial e ambiental ltda. cNPJ: 
13.803.194/0001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 834825

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo 2022/460448 - NGTM
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, 
usando das atribuições que lhe são conferidas, em obediência aos mandos 
normativos das leis: 8.666/1993; 10.520/2002; decreto nº 10.024/2019, 
e ainda, o objetivo do Pregão, MENor PrEÇo GloBal do SErViÇo, con-
sidera vencedora do Pregão Eletrônico n° 01/2022, cujo objeto é a contra-
tação de empresa especializada para prestação de serviços de motorista, 
com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender às necessidades 
do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano - NGTM, cons-
tantes nos anexos do Edital, à empresa diaMoNd SErViÇoS dE liMPEZa 
E MÃo dE oBra lTda, cNPJ 08.538.011/0001-31 com o valor negociado, 
finalizando R$- 148.185,00 (Cento e quarenta e oito mil e cento e oitenta 
e cinco reais) e HoMoloGa a presente licitação.
Belém, 29 de julho de 2022.
EdUardo dE caSTro riBEiro JÚNior
diretor Geral
NGTM/Pa

Protocolo: 834968

.

FÉrias
.

Portaria Nº 034/2022-GaB/NGtM
o dirETor GEral EM EXErcÍcio do NÚclEo dE GErENciaMENTo dE 
TraNSPorTE METroPoliTaNo -NGTM, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo §2º, art. 3º da lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro 
de 2011 e conforme PorTaria nº 018/2022-GaB/NGTM, de 04/04/2022, 
publicado no doE nº 34.934 de 14/04/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares às servidoras abaixo:

NoMe MatrÍcULa
 

PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

MaSSa GoTo
 

5187125
 

08/01/2021 a 07/01/2022 01/09/2022 a 30/09/2022

iSY adElaidE ValE liMa
 

5932038 26/08/2021 a 25/08/2022 19/09/2022 a 03/10/2022 e
26/12/2022 a 09/01/2023

daNUBia lETÍcia diaS dE 
BarroS

 

5944274
 

08/01/2021 a 07/01/2022
 

12/09/2022 a 26/09/2022 e
05/12/2022 a 19/12/2022

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 01 de agosto de 2022
rUY KlaUTaU dE MENdoNÇa
dirETor GEral, em exercício

Protocolo: 835000

..

AGÊNCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Contrato: 002/2021
Exercício: 2022
objeto: aditivo de prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 
002/2021 por mais 12 (doze) meses, a alteração quantitativa de 25% e 
reajuste no valor unitário de centímetro/coluna.
Valor Total: r$ 8.203,09 (oito mil duzentos e três reais e nove centavos)
data assinatura: 26/07/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
orçamento:
fonte de recurso: 0101000000- recursos do Tesouro do Estado;
Elemento de despesa: 33913963 - SErViÇoS GráficoS dE iMPrESSÃo 
E diVUlGaÇÃo.
Projeto atividade: 45201.26.131.1508.8233 – EdiÇÃo E PUBlicaÇÃo dE aToS
Plano interno: 4120008233c
contratado: iMPrENSa oficial do ESTado - ioE
Endereço: Travessa do chaco, nº 2271, bairro Marco, cEP 66.093-542 - 
Belém-Pa
ordenador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 834899
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 02
coNtrato Nº 013/2021 – sectet-seNai
Processo nº 2021/10252
assinatura: 01/08/2022
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do processo nº 
2021/10252, referente ao Contrato n° 013/2021- firmado entre a SECTET 
e o SErViÇo NacioNal dE aPrENdiZaGEM iNdUSTrial - SENai – dr/
Pa proceder a inserção de fonte na dotação orçamentária, conforme tabe-
la abaixo e em conformidade com os termos do § 8º, artigo 65 cominado 
com o artigo 116 da lei nº 8.666/92.

FUNÇÃo ProGraMÁtica eLeMeNto de 
desPesa aÇÃo FoNte PLaNo iNterNo

48101.19.363.1501.8822
 339039 267546 0102 101.000.8507c

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 834829
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.

diÁria
.

Portaria Nº 706 de 01 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/926341;
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor EdiVaNildo GoNÇalVES caMarÃo, identidade 
funcional nº 57213982/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação – Engenharia de Pesca, a 
viajar ao município de Ananindeua-PA, no dia 29/07/2022, a fim de reali-
zar fiscalização do espaço Amazon Maker em Ananindeua dentro da Usina 
PROPAZ do Icui, Para poder concluir a fiscalização do 11º termo aditivo da 
fundação GUAMÁ que ficou de construir o espaço no local.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 01 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 834963
PORTARIA Nº 708 DE 02 DE AGOSTO DE 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/943354;
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor WEliNGSoN WaNdY PiNTo PEralTa, identidade 
funcional nº 57214839/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na di-
retoria de administração e finanças – daf, a viajar ao município de Bra-
gança-PA, no período de 09/08 a 11/08/2022, a fim de conduzir o carro da
faPESPa, na visita dos técnicos da diretoria de operações Técnicas –
diTEc/faPESPa, ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 02 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 835030
Portaria Nº 710 de 02 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/916974;
r E S o l V E:
i – autorizar o colaborador eventual PaUlo SÉrGio da coSTa SoarES, cPf 
nº 720.823.642-91, a viajar ao município de Santa izabel do Pará-Pa, no dia 
11/07/2022, para Visita técnica (Sistema de informação – Ufra), conforme 
demanda do ProSEl 2023 do ProGraMa forMa Pará; e alMir fErNaN-
dES PiNHEiro, identidade funcional nº 8005717/1, ocupante do cargo de 
Motorista, que irá conduzir o colaborador eventual, ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
colaborador eventual e ao servidor acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 02 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 835171

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 712 de 02 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/931224.
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 672 de 25 de julho de 2022, 
publicada no doE nº 35.057, de 26/07/2022, que concedeu 02 e 1/2(duas 
e meia) diárias as servidoras EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, identidade 
funcional nº 57176393/5, ocupante do cargo de Secretária de Estado, e 
MaÍra oliVEira Maia, identidade funcional nº 57194001/1, ocupante do 
cargo de Professora classe iii, lotada na Secretaria de Estado de Educação 
– SEdUc, em viagem aos municípios de Santarém/Pa e Belterra/Pa, no 
período de 09/08 a 11/08/2022, que realizariam compromissos ligados ao 
MUca, com o objetivo de fortalecer as discussões acerca deste programa, 
além de fechar parcerias com diversos agentes para o desenvolvimento 
destas empreitadas importante para a população paraense.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 02 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 835320

.

oUtras MatÉrias
.

a secretÁria da secretaria de estado de ciÊNcia, tecNo-
LoGia e edUcaÇÃo sUPerior, ProFissioNaL e tecNoLÓGica 
(sectet), No USo dE SUaS aTriBUiÇÕES rESolVE PUBlicar o rE-
SUlTado dEfiNiTiVo da ETaPa dE ENQUadraMENTo daS ProPoSTaS 
do EdiTal StartUP Pará N° 011 /2022 - aPoio aoS laBoraTÓrioS MUl-
TiUSUárioS Para a UNiVErSaliZaÇÃo do acESSo da coMUNidadE 
acadÊMica E EMPrESarial.

ProJeto MUNicÍPio iNstitUiÇÃo coordeNa-
dor estado oBs

caracTEriZaÇÃo GENÔMica (Bar-
codiNG) dE  UNiVErSidadE   

 

rEdES dE PoliNiZadorES iNVErTE-
BradoS NaS  fEdEral do 

SUl   

PlaNTaÇÕES dE cacaU No MUNicÍPio 
dE SÃo

SÃo fÉliX 
do E SUdESTE do diViNo BrUNo  

fÉliX do XiNGU-Pa XiNGU Pará da cUNHa ENQUa-
drada

aTriBUToS  MicroBiolÓGicoS,  
fÍSicoS  E  iNSTiTUTo   

 

QUÍMicoS coMo fErraMENTaS 
iNdicadoraS  fEdEral do   

da QUalidadE dE SoloS SoB difE-
rENTES USoS  Para - caMPUS oSNar oBEdE 

da  

E MaNEJoS No arQUiPÉlaGo do 
MaraJÓ BaiÃo BrEVES SilVa araGao ENQUa-

drada

USo daS fiBraS NaTUraiS aMaZÔ-
NicaS coMo aGENTE dE rEforÇo dE 
coMPÓSiToS dE MaTriZ PoliMÉrica 

NaTUral
aNaNiNdEUa

UNiVErSidadE 
fEdEral do 

Para

VErÔNica 
ScarPiNi 
caNdido

ENQUa-
drada

 

laBoraTÓrio  dE  liNGUaGEM 
ProcESSaMENTo liNGUÍSTico 

(lalP)
E SaNTarÉM ifPa - caMPUS 

SaNTarEM

GiSElY 
GoNÇalVES dE 

caSTro
ENQUa-
drada

 

cHaNcEla dE aUSÊNcia dE TrYPa-
NoSoMa     

 

crUZi:  PadroNiZaÇÃo  E  Valida-
ÇÃo  do     

diaGNÓSTiGo dE TrYPaNoSoMa 
crUZi Por rT-  UNiVErSidadE aNdrEa KElY  

QPcr  MiTocoNdrial  EM  aMoS-
TraS  da  fEdEral do caMPoS 

riBEiro  

aMaZÔNia BElÉM Para doS SaNToS ENQUa-
drada

aProVEiTaMENTo  BioTEcNo-
lÓGico dE  UNiVErSidadE   

 MicroorGaNiSMoS  dE  iN-
TErESSE do  fEdEral do arTUr lUiZ da  

aGroNEGÓcio Na aMaZÔNia 
oriENTal  BElÉM Para coSTa da 

SilVa
ENQUa-
drada

  UNiVErSidadE NaTália  NÃo aTEN-
dEU o

ESTrUTUraÇÃo  dE  laBoraTÓrio  fEdEral do 
SUl HilGErT dE  iTEM 9.8.

MUlTiUSUário  dE  PESQUiSa  EM SÃo fÉliX 
do E SUdESTE do SoUZa NÃo docUMENTaÇÃ

BiodiVErSidadE E coNSErVaÇÃo - 
laMUPEBio XiNGU Pará carNEVali ENQUa-

drada
o ElETrÔ-

Nica:

BioMEcÂNica,  MoViMENTo  HU-
MaNo  E     

 

iNoVaÇÕES TEcNolÓGicaS: rEES-
TrUTUraÇao     

do laBoraTÓrio dE aNáliSE Bio-
MEcÂNica E     

do  MoViMENTo  HUMaNo  do  ccBS/
UEPa   lUciENY da  

(laBMoV) BElÉM UEPa SilVa PoNTES ENQUa-
drada
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iMPlaNTaÇÃo dE UMa UNidadE dE 
ProdUÇÃo dE ProTEÍNaS BaSEada Na 
TEcNoloGia do dNa rEcoMBiNaNTE 
E BiocroMaToGrafia Para o dESEN-

VolViMENTo da BioEcoNoMia E
BioNEGÓcioS No Pará

BElÉM
UNiVErSidadE 

fEdEral do 
Para

rafaEl aZEVE-
do BaraÚNa ENQUadrada  

laBoraTÓrioS GicV 4.0: iMPlaNTaÇÃo 
daS iSoS 9001 + 17025 BElÉM adEPara

MYriaM Gal-
VÃo NEVES ENQUadrada  

a  BriNQUEdoTEca  UNiVErSiTária  
coMo laBoraTÓrio  dE  aPrENdiZa-

GENS: ENSiNo,
PESQUiSa  E  EXTENSÃo  Na  forMa-

ÇÃo  dE ProfESSorES Na TraNSXiNGU

alTaMira
UNiVErSidadE 

fEdEral do
Para

lÉia GoN-
ÇalVES dE 
frEiTaS

ENQUadrada  

laBoraTÓrio iNTEGrado dE PESQUi-
SaS E MoNiToraMENToS do SiSTEMa 

Solo-PlaNTa- áGUa
XiNGUara

UNiVErSidadE 
fEdEral do 

SUl E SUdESTE 
do Pará

rafaEl SilVa 
GUEdES ENQUadrada  

PoTENcialiZaNdo aS PESQUiSaS do 
laBoraTÓrio MUlTiUSUário dE aNá-
liSES QUÍMica - laMaQ da UNifESSPa

MaraBá

UNiVErSidadE 
fEdEral do 

SUl E SUdESTE 
do

Pará

SiMoNE YaSUE 
SiMoTE SilVa ENQUadrada  

laBoraTÓrio MUlTiUSUário Para a 
caracTEriZaÇÃo E o dESENVolVi-
MENTo dE BioProdUToS No oESTE 

do Pará
SaNTarÉM UfoPa

VicTor HUGo 
PErEira 

MoUTiNHo ENQUadrada  

lEEd  -  laBoraTÓrio  ENGENHaria  E 
EdificaÇÕES do ifPa SaNTarÉM SaNTarÉM

ifPa - caMPUS 
SaNTarEM

daMiÃo 
PEdro MEira 

filHo ENQUadrada  

ProdUÇÃo dE iNforMaÇÃo Socio-
aMBiENTal Para GESTÃo dE UNidadE 
dE coNSErVaÇÃo Na ZoNa coSTEira 

ParaENSE
aNaNiNdEUa

UNiVErSidadE 
fEdEral do 

Para

Marcia 
aParEcida 
da SilVa 
PiMENTEl

ENQUadrada  

iMPlEMENTaÇÃo E oPEracioNali-
ZaÇÃo da rEdE dE cErTificaÇÃo 

MolEcUlar E aValiaÇÃo da BiodiVEr-
SidadE aMaZÔNica

BraGaNÇa

UNiVErSidadE 
fEdEral do 

Para

JUliaNa ara-
riPE GoMES 

da SilVa
ENQUadrada  

SErViÇo  ESPEcialiZado  dE  
ProdUÇÃo  E aNáliSE dE EXTraToS 

VEGETaiS PUrificadoS
Para o aTENdiMENTo acadÊMico E 

iNdUSTrial ParaENSE SoB rESPaldo 
da NorMa iSo 17025

BElÉM
UNiVErSidadE 

fEdEral do
Para

HErVE loUiS 
GHiSlaiN 

roGEZ
ENQUadrada  

 

laBoraTÓrio  MUlTiUSUário  dE iNfraES-
TrUTUra E coNSTrUÇÃo ciVil BElÉM

UNiVErSidadE 
fEdEral do

Para

MaUricio 
dE PiNa 

fErrEira
ENQUadrada  

BiocoMPoSTo aMaZÔNico aPlicado EM 
coBErTUra fiNal dE aTErroS SaNiTárioS 

E árEaS dEGradadaS Por liXÕES BElÉM

UNiVErSidadE 
fEdEral do 

Para

riSETE Maria 
QUEiroZ 

lEÃo BraGa ENQUadrada  

ESTrUTUraÇÃo  do  laBoraTÓrio  dE 
HiSToloGia do MaraJÓ ocidENTal BrEVES

iNSTiTUTo 
fEdEral do

Para - caMPUS 
BrEVES

aNdrEZZa 
KYarEllE

BEZErra dE 
MoUra

ENQUadrada  

laBoraTÓrio E oBSErVaTÓrio EM ViGi-
lÂNcia & EPidEMioloGia Social: aNáliSE 
daS iNiQUidadES EM SaÚdE UrBaNa Na 
MESorrEGiÃo SUdESTE, Pará, BraSil

MaraBá

UNiVErSidadE 
fEdEral do 

SUl E SUdESTE 
do Pará

aNa criSTiNa 
ViaNa caM-

PoS
ENQUadrada  

MaNUTENÇÃo E coMPlEMENTaÇÃo da iN-
fraESTrUTUra MUlTiUSUária laQGoEldi 
Para aMPliaÇÃo do acESSo a aNáliSES 

QUÍMicaS aMBiENTaiS E dESENVolVi-
MENTo dE

BioProdUToS aMaZÔNicoS

BElÉM
MUSEU Para-
ENSE EMilio 

GoEldi

criSTiNE 
BaSToS do 
aMaraNTE

ENQUadrada  

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica.
Belém, 25 de julho de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 834947
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: fraNciSco fidEliS da SilVa
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incentivo 
ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio do Edi-
tal nº 022/2021 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais espe-
cializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica e apoio às 
atividades administrativas para atendimento às demandas do programa Pará 
Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 (sessenta 
e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 27/10/2022

daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
Esta publicação tem efeito retroativo a 28.07.2022.
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: GaBriEl araUJo SoUZa
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incentivo 
ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio do Edi-
tal nº 022/2021 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais espe-
cializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica e apoio às 
atividades administrativas para atendimento às demandas do programa Pará 
Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 27/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
Esta publicação tem efeito retroativo a 28.07.2022.
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: GErardo alEXaNdrE MENdES NaSciMENTo
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incentivo 
ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio do Edi-
tal nº 022/2021 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais espe-
cializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica e apoio às 
atividades administrativas para atendimento às demandas do programa Pará 
Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 27/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
Esta publicação tem efeito retroativo a 28.07.2022.
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: KaMirYS do Socorro PErEira riBEiro
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio 
do Edital nº 022/2021 - SECTET - Edital de credenciamento de profissio-
nais especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica 
e apoio às atividades administrativas para atendimento às demandas do 
programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o 
Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 27/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
Esta publicação tem efeito retroativo a 28.07.2022.
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: MarloN BarroS coSTa
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio 
do Edital nº 022/2021 - SECTET - Edital de credenciamento de profissio-
nais especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica 
e apoio às atividades administrativas para atendimento às demandas do 
programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o 
Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 27/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
Esta publicação tem efeito retroativo a 28.07.2022.
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: MaTHEUS HENriQUE SilVa caNdEiaS
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio 
do Edital nº 022/2021 - SECTET - Edital de credenciamento de profissio-
nais especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica 
e apoio às atividades administrativas para atendimento às demandas do 
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programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o 
Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 27/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
Esta publicação tem efeito retroativo a 28.07.2022.
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: MaYro SaraiVa da SilVa
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio 
do Edital nº 022/2021 - SECTET - Edital de credenciamento de profissio-
nais especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica 
e apoio às atividades administrativas para atendimento às demandas do 
programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o 
Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 27/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
Esta publicação tem efeito retroativo a 28.07.2022.
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: WEllaNY riBEiro coSTa alVES
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio 
do Edital nº 022/2021 - SECTET - Edital de credenciamento de profissio-
nais especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica 
e apoio às atividades administrativas para atendimento às demandas do 
programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o 
Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 27/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
Esta publicação tem efeito retroativo a 28.07.2022.
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 835310
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/Mf: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: JarlEY da rocHa riBEiro
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital nº 022/2021 - SECTET - Edital de credenciamento de profissio-
nais especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica 
e apoio às atividades administrativas para atendimento às demandas do 
programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o 
Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 27/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
Esta publicação tem efeito retroativo a 28.07.2022.
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: KENY lUcaS da SilVa GoES
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital nº 022/2021 - SECTET - Edital de credenciamento de profissio-
nais especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica 
e apoio às atividades administrativas para atendimento às demandas do 
programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o 
Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 (sessenta 
e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 27/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
Esta publicação tem efeito retroativo a 28.07.2022.
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes

eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: MiQUEiaS da coSTa PiNTo
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital nº 022/2021 - SECTET - Edital de credenciamento de profissio-
nais especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica 
e apoio às atividades administrativas para atendimento às demandas do 
programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o 
Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 27/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
Esta publicação tem efeito retroativo a 28.07.2022.
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: KEllY criSTiNa E SilVa MoY
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital nº 022/2021 - SECTET - Edital de credenciamento de profissio-
nais especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica 
e apoio às atividades administrativas para atendimento às demandas do 
programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o 
Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 27/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
Esta publicação tem efeito retroativo a 28.07.2022.
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 835306
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: aNToNio raMalHo da SilVa filHo
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de in-
centivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades 
administrativas, por meio do Edital nº 022/2022 - SEcTET - Edital de cre-
denciamento de profissionais especializados para prestação de serviços de 
coordenação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendi-
mento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de víncu-
lo empregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 27/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
Esta publicação tem efeito retroativo a 28.07.2022.
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: EdiNailda SaNToS SoUZa cardoSo
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de in-
centivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades 
administrativas, por meio do Edital nº 022/2022 - SEcTET - Edital de cre-
denciamento de profissionais especializados para prestação de serviços de 
coordenação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendi-
mento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de víncu-
lo empregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 27/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
Esta publicação tem efeito retroativo a 28.07.2022.
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: EliSaBETE MarTiNS BoNfiM
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de in-
centivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades 
administrativas, por meio do Edital nº 022/2022 - SEcTET - Edital de cre-
denciamento de profissionais especializados para prestação de serviços de 
coordenação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendi-
mento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de víncu-
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lo empregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 27/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
Esta publicação tem efeito retroativo a 28.07.2022.
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: liliaNE da PENHa rodriGUES alVES
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de in-
centivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades 
administrativas, por meio do Edital nº 022/2022 - SEcTET - Edital de cre-
denciamento de profissionais especializados para prestação de serviços de 
coordenação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendi-
mento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de víncu-
lo empregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 27/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
Esta publicação tem efeito retroativo a 28.07.2022.
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: GEoVaNa SoarES da SilVa
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de in-
centivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades 
administrativas, por meio do Edital nº 022/2022 - SEcTET - Edital de cre-
denciamento de profissionais especializados para prestação de serviços de 
coordenação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendi-
mento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de víncu-
lo empregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 27/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
Esta publicação tem efeito retroativo a 28.07.2022.
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: JaQUEliNE MarQUES ViaNa MaGalHaES
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de in-
centivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades 
administrativas, por meio do Edital nº 022/2022 - SEcTET - Edital de cre-
denciamento de profissionais especializados para prestação de serviços de 
coordenação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendi-
mento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de víncu-
lo empregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 27/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
Esta publicação tem efeito retroativo a 28.07.2022.
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 835299

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 705 de 02 de aGosto de 2022
a SEcrETária dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo 
SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, com base no decreto de 
01.04.2022, publicado no doE nº 34.918, de 01.04.2022, e no uso de suas 
atribuições previstas no artigo 138 da constituição do Estado do Pará, e;
coNSidEraNdo a necessidade de informar a documentação necessária 
para celebrar os convênios/contratos previstos no Edital de credenciamen-
to nº 019/2022.
rESolVE:
art. 1º. Para a celebração dos convênios/contratos previstos no Edital de 
credenciamento nº 019/2022, as iES públicas e privadas, após convoca-
ção, deverão, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, apresentar o seu 
plano de trabalho atualizado, e a seguinte documentação:
i - certidão de existência jurídica, podendo ser, conforme o caso: cópia 
do estatuto registrado (e eventuais alterações), lei de criação, ou certidão 
emitida por junta comercial;
ii - comprovante de inscrição no cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(cNPJ), para demonstrar que a iES existe há, no mínimo, 02 (dois) anos 
com cadastro ativo;
iii - comprovantes de capacidade técnica e operacional - quando for o caso, 
relação de todos os convênios, termos de colaboração, termos de fomento, 
acordos de cooperação, contratos de gestão, contratos, celebrados pela iES 
celebrante com a administração pública de qualquer ente da federação;
iV - certidões de regularidade fiscal, Previdenciária, Tributária, de con-
tribuições e de dívida ativa, além de certidão Negativa de débitos Traba-
lhistas (cNdT);
V - relação nominal atualizada dos dirigentes/reitores da iES, com tele-
fone, correio eletrônico, comprovante de endereço, cópias da carteira de 
identidade e do número de registro no cadastro de Pessoas físicas (cPf);
Vi – cópia do decreto, resolução, PorTaria de nomeação ou outro 
documento que comprove o exercício do cargo de dirigente/reitor da iES;
Vii - cópia de documento que comprove que a iES funciona no endereço 
por ela declarado;
Vii - declaração do representante legal da iES de adimplência com o poder público;
iX - declaração do representante legal da iES de não empregabilidade de 
menor, exceto na qualidade de aprendiz;
X - declaração do representante legal da iES de não acúmulo de cargo ou 
função pública;
Xi – PorTaria ou outro documento do representante legal da iES 
aprovando a espacialização.
Parágrafo único: a documentação acima poderá ser entregue no setor de 
protocolo da SEcTET ou via email pos.formapara@sectet.pa.gov.br
art. 2º. a documentação apontada no artigo 1º desta PorTaria deverá 
estar atualizada e vigente à época da entrega na SEcTET.
art. 3º. Esta PorTaria entra em vigor a contar da data de sua publicação 
no Diário Oficial do Estado do Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 01de agosto de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 835090
Portaria Nº 707 de 02 de aGosto de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/945142;
r E S o l V E:
EXclUir adEJard Gaia crUZ, identidade funcional nº 80845778/4, 
ocupante do cargo de Secretário adjunto, lotado na SEcad, da PorTaria 
nº 686 de 27/07/2022, publicada no doE nº 35.062, de 29/07/2022, 
que autorizou a viajar ao município de Paragominas-Pa, nos dias  01 e 
02/08/2022, para realizar visita técnica de acompanhamento das obras 
da Escola Técnica, visando identificar possíveis entraves e necessidades 
quanto ao aparelhamento da unidade escolar.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 02 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 835097
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 711 de 02 de aGosto de 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E 
EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE 
No dEcrETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das 
atribuições delegadas através da PorTaria nº 239 de 18 de abril de 2022, 
publicada no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/886214;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora dalVa Maria NoGUEira da SilVa, identidade 
funcional nº 5557232/2, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços 
operacionais, lotada na diretoria de administração e finanças – daf, 
para responder pelo cargo de Secretário de diretoria, GEP-daS-011.1, no 
período de 06/07 a 19/08, com todas as vantagens inerentes ao cargo 
durante o impedimento da titular dalGiZa PESSoa da SilVa, identidade 
funcional nº 57204770/3, ocupante do cargo de Secretário de diretoria, 
GEP-daS-011.1, lotada na diretoria de administração e finanças – daf, 
que se encontra de licença-médica no período citado.
ii – Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao dia 06/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 02 de agosto de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 835251
Portaria Nº 709 de 02 de aGosto de 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E 
EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE 
No dEcrETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das 
atribuições delegadas através da PorTaria nº 239 de 18 de abril de 2022, 
publicada no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/918639;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora fraNciSlENY oliVEira cErdEira, identidade 
funcional nº 5945887/1, ocupante do cargo de Secretário de diretoria, 
lotada na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica 



86  diário oficial Nº 35.066 Quarta-feira, 03 DE AGOSTO DE 2022

- dETEc, para responder pelo cargo de Gerente, GEP-daS-011.3, no 
período de 08/08/2022 à 06/09/2022, com todas as vantagens inerentes 
ao cargo durante o impedimento do titular o servidor rai loBaTo corrÊa, 
identidade funcional nº 5947212/1, ocupante do cargo de Gerente, lotado 
na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica - DETEC, 
para responder pelo cargo de, que se encontra em gozo de férias, no 
período acima citado, conforme PorTaria nº 584, de 04 de julho de 2022, 
publicada no doE nº 35.034 de 05/07/2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 02 de agosto de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 835111

.

.

errata
.

errata do aPostiLaMeNto Nº 01-editaL de cHaMaMeNto PÚ-
BLico Nº 007/2021 – sectet
NÚMERO DE Protocolo: 834628
Onde se lê:
Edital de chamamento Público nº 002/2022 -  SEcTET
Processo nº 2022/900280
Leia-se:
Edital de chamamento Público nº 007/2021 -  SEcTET
Processo nº 2021/900280
 ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 835003
a secretaria de estado de ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e tecNoLÓGica (sectet), através de 
sua Secretária de Estado infra-assinada, no uso de suas atribuições, torna 
pública ErraTa do croNoGraMa do EdiTal StartUP Pará N° 011 /2022 - 
aPoio aoS laBoraTÓrioS MUlTiUSUárioS Para a UNiVErSaliZaÇÃo 
do acESSo da coMUNidadE acadÊMica E EMPrESarial, o qual será 
executado conforme NOVO CRONOGRAMA, abaixo especificado: 

etaPas datas

lançamento do Edital 22/03/2022

cadastro e Submissão das propostas no site http://www.startuppara.
com.br 24/03/22 a 30/04/2022

divulgação do resultado preliminar da etapa de enquadramento a partir de 20/05/2022

Prazo para interposição de recurso sobre o resultado preliminar da etapa de enqua-
dramento 10 dias uteis

divulgação do resultado da etapa de enquadramento após recursos a partir de 15/06/2022

Homologação do resultado etapa de enquadramento 28/07/2022

divulgação do resultado preliminar da etapa de análise de Mérito a partir de 25/08/2022

Prazo para interposição de recurso sobre o resultado preliminar da análise de Mérito 
(até às 18h00 - horário de Belém) 10 dias uteis

analise recursos 05 dias uteis

Homologação do Resultado final a partir de 29/09/2022

Período de submissão dos documentos para habilitação e assinatura do termo de 
outorga

03 meses após homologação do 
resultado

contratação das propostas 03 meses após a submissão de 
documentos

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, em 28 de julho de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 834951
Fica retificado na publicação da PORTARIA nº 700, de 01 de Agosto 
de 2022, publicada no DOE nº 35.064 de 02/08/2022, Protocolo: 
834547.
Onde se lê: ... o colaborador eventual claUdio BarBoSa SidÔNio, c.P.f 
nº 600.062.342-91...
Leia-se: ... o servidor claUdio BarBoSa SidÔNio, identidade funcional 
nº 57189572/1, ocupante do cargo de Professor ad1, lotado na Secretaria 
de Educação – SEdUc/Santarém...
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 02 de agosto de 2022.

Protocolo: 835361

..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA N° 186/2022 – GABINETE, de 01 de Agosto de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
EXoNErar a pedido, lorena arêde Barbosa fernandes, do cargo em cargo 
em comissão de coordenador de controle interno, código GEP-daS-11.4, 
com lotação na fundação amazônia Paraense de amparo à Pesquisa-
faPESPa, a contar de 01 de agosto de 2022, e;
NoMEar, Euclides andré do Nascimento Neto, para exercer o cargo em 
comissão de coordenador de controle interno, código GEP-daS-11.4, com 
lotação na fundação amazônia Paraense de amparo à Pesquisa-faPESPa, 
a contar de 01 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se
Gabinete do diretor-Presidente, em 01 de agosto de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 835371

.

.

coNtrato
.

TERMO DE OUTORGA N.º 081/2022
objeto: o apoio da faPESPa à realização do Evento denominado iii Sim-
pósio do Meio ambiente: o Biólogo no Mundo, a ser desenvolvido pelo(a) 
oUTorGado(a), que ocorrerá no período de 4 a 6 de setembro de 2022, 
na Parque da residência, Teatro do Gasômetro, na cidade de Belém/Pa.
outorgado(a): Paula Nepomuceno campos
Valor: r$ 25.535,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais)
Vigência: da data de assinatura do instrumento até 90 (noventa) dias após 
o fim da realização do Evento
dotação orçamentária: 19.573.1490.8699
funcional Programática: 8699
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339020
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 835053
terMo de oUtorGa N.º 077/2022
objeto: o apoio da faPESPa à realização do Evento denominado Xi Semi-
nário de Sistemas Agroflorestais de Tomé-Açu, a ser desenvolvido pelo(a) 
oUTorGado(a), que ocorrerá no período de 18 a 20/08/2022, no salão 
nobre da associação cultural e fomento agrícola de Tomé-açu - acTa e o 
dia de campo em imóveis rurais do município, na cidade de Tomé-açu/Pa.
outorgado(a): andrew Miccolis
Valor: r$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Vigência: da data de assinatura do instrumento até 90 (noventa) dias após 
o fim da realização do Evento
data de assinatura: 02/08/2022
dotação orçamentária: 19.573.1490.8699
funcional Programática: 8699
fonte : 0101
Natureza de despesa: 339020
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 835054
.

FÉrias
.

PORTARIA N° 187/2022 – GABINETE, de 02 de Agosto de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
conceder férias regulamentares aos servidores da fundação amazônia de 
amparo a Estudos e Pesquisas - faPESPa, conforme abaixo:

Matrícula Nome Período Aquisitivo Gozo

5918404/1 GilSoN PErEira PraTa 30/04/2021 a 
29/04/2022

08/09/2022 a 
07/10/2022

57216654/6 caio JoSÉ liMa GoUVEa NoGUEira 01/07/2021 a 
30/06/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5950796/1 JaciMarY foNSEca alVES 02/09/2021 a 
01/09/2022

08/09/2022 a 
07/10/2022

5824877/2 Maria GlaUcia PacHEco MorEira 24/07/2021 a 
23/07/2022

08/09/2022 a 
06/10/2022

5961250/1 EliSaNdro riBEiro da coSTa 01/07/2021 a 
30/06/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5939291/2 lia Mara raBElo VaScoNcEloS 01/07/2021 a 
30/06/2022

08/09/2022 a 
22/19/2022
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registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 02 de agosto de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 834929

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato. Nº 019/2022 - ModaLidade de Lici-
TAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 004/2022 e seus anexos - ParTES: 
ProdEPa E MaraJÓ locaÇÃo E SErViÇoS lTda - oBJETo: Prestação 
de serviços de locação de veículos com e sem motoristas – daTa da aS-
SiNaTUra: 01/08/2022 - ViGÊNcia: 01/08/2022 a 31/07/2027 - Valor 
(r$): 14.069.758,80 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.122.1297.8338 – 
339033 / 339037 - foNTE dE rEcUrSo: 0101 - ordENador rESPoNSá-
VEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - ENd. do coNTraTado:  
Belém, Estado do Pará,  av. roberto camelier, nº 1287 – bairro Jurunas, 
cEP 66.025-460.

Protocolo: 834853

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 463/2022/GGP/DPG, DE 28 de Julho de 2022. 
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 8º, i, Viii da lei complementar no 
054/2006 e art.100 da lei complementar nº 80/1994; considerando o 
disposto no art. 46, § 8º da lei complementar nº 54/2006, com redação 
dada pela lei complementar nº 91/2014; considerando a resolução 
cSdP nº 283, de 16 de novembro de 2021; considerando o que consta no 
Processo administrativo Eletrônico nº 2022/946241; rESolVE: conceder, 
Gratificação de Acumulação à Defensora Pública ANAMÉLIA SILVA 
fErrEira, na forma abaixo discriminada:

deFeNsor (a)
PÚBLico (a) MatrÍcULa titULaridade/ 

desiGNaÇÃo acUMULaÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo

anamélia Silva
ferreira 5895979

8ª defensoria
Pública criminal de

Belém

1ª defensoria
Pública cível e

criminal de
Mosqueiro

10% do
vencimento-

base, nos termos
do art. 2º, da
resolução do

cSdP nº 283, de
16/11/2021.

25/07/2022 à
29/07/2022

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 834848
PORTARIA Nº 468/2022/GGP/DPG, de 01 de agosto de 2022. 
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 8º, i e Viii, da lei complementar nº 
054/2006 e art. 100 da lei complementar nº 80/1994; considerando o 
disposto no art. 46, § 8º da lei complementar no 54/2006, com redação 
dada pela lei complementar nº 91/2014; considerando a resolução 
cSdP nº 283, de 16 de novembro de 2021; considerando o que consta 
no Processo administrativo Eletrônico nº 2022/938614; rESolVE: art. 1º 
Conceder gratificação de acumulação aos (às) Defensores (as) Públicos 
(as), conforme discriminado na tabela abaixo:

deFeNsor (a)
PÚBLico (a) MatrÍcULa titULaridade/ 

desiGNaÇÃo acUMULaÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo de 
coNcessÃo

Márcio Neiva 
coelho 5895976 9ª defensoria

Pública de Belém

6ª defensoria 
Pública de

Belém

10% do vencimento-base,
nos termos do art. 2º, da 

resolução cSdP
nº 283, de 16/11/2021.

21/07/2022 a
14/08/2022

Márcio Neiva 
coelho 5895976 9ª defensoria

Pública de Belém

14ª defensoria 
Pública de

Belém

10% do vencimento-base,
nos termos do art. 2º, da 

resolução cSdP
nº 283, de 16/11/2021.

12/07/2022 a 
01/08/2022

adriana Martins 
Jorge João 55589094 7ª defensoria

Pública de Belém

13ª defensoria 
Pública de

Belém

10% do vencimento-base,
nos termos do art. 2º, da 

resolução cSdP
nº 283, de 16/11/2021.

12/07/2022 a 
18/07/2022

adriana Martins 
Jorge João 55589094 7ª defensoria

Pública de Belém

16ª defensoria 
Pública de

Belém

10% do vencimento-base,
nos termos do art. 2º, da 

resolução cSdP
nº 283, de 16/11/2021.

07/07/2022 a 
18/07/2022

claudine ribeiro 
de oliveira Mar-
tins Beckman

55589175 4ª defensoria
Pública de Belém

15ª defensoria 
Pública de

Belém

10% do vencimento-base,
nos termos do art. 2º, da 

resolução cSdP
nº 283, de 16/11/2021.

13/07/2022 a 
17/07/2022

Wellyda carla 
Barcelo dias 55589164 14ª defensoria

Pública de Belém

12ª defensoria 
Pública de

Belém

10% do vencimento-base,
nos termos do art. 2º, da 

resolução cSdP
nº 283, de 16/11/2021.

02/08/2022 a 
17/09/2022

franciara lemos 
rell 55587528 1ª defensoria

Pública de Belém

13ª defensoria 
Pública de

Belém

10% do vencimento-base,
nos termos do art. 2º, da 

resolução cSdP
nº 283, de 16/11/2021.

21/07/2022 a 
16/08/2022

franciara lemos 
rell 55587528 1ª defensoria

Pública de Belém

10ª defensoria 
Pública de

Belém

10% do vencimento-base,
nos termos do art. 2º, da 

resolução cSdP
nº 283, de 16/11/2021.

21/07/2022 a 
14/08/2022

franciara lemos 
rell 55587528 1ª defensoria

Pública de Belém

16ª defensoria 
Pública de

Belém

10% do vencimento-base,
nos termos do art. 2º, da 

resolução cSdP
nº 283, de 16/11/2021.

19/07/2022 a 
31/08/2022

art. 2º revogar, com efeitos a contar de 07.07.2022, a gratificação de 
acumulação concedida à defensora Pública aNa PaUla PErEira MarQUES 
ViEira, id. funcional 80845361, referente à 16ª defensoria Pública cível 
de Belém (10% do vencimento-base), com a consequente exclusão de seu 
nome da PorTaria nº 312/2022/GGP/dPG, de 07.06.2022.
Art. 3º Revogar, com efeitos a contar de 27.07.2022, a gratificação de 
acumulação concedida à defensora Pública claUdiNE riBEiro dE oliVEira 
MarTiNS BEcKMaN, id. funcional 55589175, referente à 10ª defensoria 
Pública cível de Belém (10% do vencimento-base), com a consequente 
exclusão de seu nome da PorTaria nº 269/2021/GGP/dPG, de 27.05.2021.
Art. 4º Revogar, com efeitos a contar de 21/07/2022, a gratificação de 
acumulação concedida à defensora Pública adriaNa MarTiNS JorGE 
JoÃo, id. funcional 55589094, referente à 11ª defensoria Pública cível 
de Belém (10% do vencimento-base), com a consequente exclusão de seu 
nome da PorTaria nº 561/2022/GGP/dPG, de 16/12/2021.
Art. 5º Revogar, com efeitos a contar de 13/07/2022, a gratificação de 
acumulação concedida à defensora Pública lEiliaNa SaNTa BriGida 
SoarES liMa, id. funcional 55589060, referente à 17ª defensoria Pública 
cível de Belém (10% do vencimento-base), com a consequente exclusão 
de seu nome da PorTaria nº 561/2022/GGP/dPG, de 16/12/2022.
Art. 6º Revogar, com efeitos a contar de 13/07/2022, a gratificação de 
acumulação concedida à defensora Pública WEllYda carla BarcEloS 
diaS, id. funcional 55589164, referente à 13ª defensoria Pública cível 
de Belém (10% do vencimento-base), com a consequente exclusão de seu 
nome da PorTaria nº 56/2022/GGP/dPG, de 08/02/2021.
Art. 7º Art. 6º Revogar, com efeitos a contar de 21/07/2022, a gratificação 
de acumulação concedida à defensora Pública adriaNa MarTiNS JorGE 
JoÃo, id. funcional 55589094, referente à 6ª defensoria Pública cível de 
Belém (10% do vencimento-base), com a consequente exclusão de seu 
nome da PorTaria nº 325/2022/GGP/dPG, de 10/06/2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 834846
Portaria Nº 471/2022/GaB/dPG, de 1º de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/947671; rESolVE:
autorizar a defensora Pública VaNESSa SaNToS aZEVEdo araUJo a par-
ticipar como palestrante no iV Encontro Nacional de defensoras e defen-
sores Públicos de Execução Penal, a realizar-se no período de 31 de agosto 
a 02 de setembro de 2022, em Porto alegre/rS, com prejuízo de suas 
funções junto à 13ª defensoria Pública de defesa em Execução Penal.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 834934
Portaria Nº 466/2022/GGP/dPG, de 1º de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pelo art. 8º, Viii, da lei nº 54/2006; 
considerando a decisão judicial proferida nos autos do Mandado de 
Segurança nº 0838950-82.2022.8.14.0301, em trâmite na 3ª Vara 
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de fazenda de Belém/Pa, com vistas a dar cumprimento provisório à 
determinação, rESolVE:
art. 1º Suspender, sub judice, os efeitos da PorTaria nº 106/2022/GGP/dPG, 
de 11/03/2022, que desligou Maria do Socorro GUiMaraES dE SoUZa 
dos quadros da defensoria Pública do Estado do Pará, com a consequente 
reinclusão na folha de pagamentos da defensoria Pública do Estado.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 27 de julho de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo

defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 835259
.

adMissÃo de serVidor
.

PORTARIA Nº 002/2022/DAF/DPG, DE 28/07/2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii, da lei complementar n° 054,
de 07 de fevereiro de 2006; considerando o disposto no art. 67 da lei Nº 
8.666, de 21 de junho de 1993; considerando o que consta no Processo 
administrativo Eletrônico nº 2022/118061; rESolVE:
art. 1º designar o servidor (a) público (a) daNilo HENriQUE SoUSa Mar-
TiNS, id. funcional nº 57176622,
para atuar como fiScal do contrato Nº 040/2021 (Processo nº 2021/678040), 
celebrado entre a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará e
EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ES-
Tado do Pará - ProdEPa. (cNPJ 05.059.613/0001-18), cujo objeto é 
acesso à internet (NaVEGaPará).
art. 2º ao (à) fiscal do contrato, ora nomeado (a), com a devida observân-
cia do disposto na lei federal nº 8.666/93, caberá, no que for compatível 
com o contrato em execução:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilida-
de e emitir respectivos relatórios;
ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
iii – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem 
cronológica,
cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
V – comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios 
com a contratada,
as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato 
sob sua responsabilidade;
Vii – autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, 
a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
Viii – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modifica-
ções no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipa-
mentos, formulados pela contratada;
X – confrontar os preços e quantidades constantes da Nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
Xi – receber e atestar Notas fiscais e encaminhá-las à unidade competen-
te para pagamento;
XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encon-
tram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
Parágrafo único. a administração deve garantir as condições para o desem-
penho do encargo.
Art. 3º Ao (à) fiscal nomeado (a) deverá ser entregue pela Diretoria de 
administração e finanças, imediatamente após a ciência de sua nomeação,
pasta contendo cópias do Edital de licitação e de todos os seus anexos 
e do contrato com sua respectiva publicação e, oportunamente, de seus 
aditamentos, garantindo-lhe,
assim, o domínio efetivo do objeto a ser fiscalizado.
art. 4º fica garantido ao (à) fiscal do contrato amplo e irrestrito acesso 
aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob fiscalização.
Art. 5º Na ausência do (a) fiscal titular, fica designado (a) como suplente o 
(a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS GaMBoa, id. funcional nº 57211830.
art. 6º Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 834982
.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 469/2022/GGP/dPG, de 01 de aGosto de 2022
considerando o Processo nº. 2022/309714 de 16/03/2022. rESolVE: 
Tornar sem efeito, 30 (trinta) dias de licença Prêmio da defensora Pública 
lUdMila cardoSo loBÃo diaS, id funcional nº 55588721/ 1, concedida 
por meio da PorTaria nº 59/22-dPG de 10/03/2022, publicada no doE 
nº 34.865 de 15/02/2022, sendo 30 (trinta) dias referente ao Triênio 
2010/2013, com gozo no período de 03/03/2022 a 01/04/2022 para gozo 
em momento oportuno devido imperiosa necessidade do serviço. dê-se 
ciência, cumpra-se e publique-se.
MoNica PalHETa fUrTado BElEM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 835032

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 470-GGP/dPG de 01 de aGosto de 2022.
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9º, V, da lei complementar nº 54, de 7 de 
fevereiro de 2006, considerando os termos do laudo Médico nº 92528, 
protocolizado no PaE nº 2022/959486, rESolVE: conceder a daNiEla 
carValHo MariNHo, Servidora Pública, id funcional nº 55587427/3, 
licença assistência, por motivo de doença, para acompanhar pessoa da 
família, conforme o art. 86, da lei Estadual nº. 5.810/1994, período de 
05.07.2022 a 03.08.2022. MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS - Sub-
defensora Pública-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 834850

.

.

errata
.

Portaria nº 325/2022/GGP/dPG, de 10/06/2022, publicada no doe 
nº 35.007, de 14/06/2022, referente Gratificação de Acumulação.
ONDE SE LÊ:
Titularidade/designação: 6ª dP cível
acumulação: 7ª dP cível
LEIA-SE:
Titularidade/designação: 7ª dP cível
acumulação: 6ª dP cível

Protocolo: 834967

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 05/2022
CONTRATO Nº: 026/2019
PROCESSO N.º 2019/126.948– DP/PA
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) 
e a empresa SPliT SErVicE rEfriGEraÇÃo, coMÉrcioS E SErViÇoS 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 11.048.879/0001-68.
oBJETo: fica prorrogado o prazo contratual consoante dispõe a cláusula 
oitava do contrato nº 025/2019 com vigência por mais 12 (doze) meses, a 
contar de 19/08/2022 a 19/08/2023. daTa da aSSiNaTUra: 01/08/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa/Projeto/atividade: 
03.122.1447.8458 Natureza de despesa: 339039 fonte: 0101 Plano inter-
no (Pi): 1050008458c Gp Pará: 273623.
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
rESPoNSáVEl da coNTraTada: MarclEYToN da SilVa SoUZa. cPf/
Mf: 997.441.202-15.
ENdErEÇo da EMPrESa: no conjunto Euclides figueiredo, à rua i, nº 16, 
Bairro: Marambaia, cEP: 66.620-800, Belém/Pa.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral.

Protocolo: 834926
terMo aditiVo Nº 06/2022
CONTRATO Nº: 025/2019
PROCESSO N.º 2019/126.948– DP/PA
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa ParafrioS rEfriGEraÇÃo, coMÉrcio E SErViÇoS lTda - 
EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 11.489.784/0001-80.
oBJETo: fica prorrogado o prazo contratual consoante dispõe a cláusula 
oitava do contrato nº 025/2019 com vigência por mais 12 (doze) meses, a 
contar de 19/08/2022 a 19/08/2023. daTa da aSSiNaTUra: 01/08/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa/Projeto/atividade: 
03.122.1447.8458 Natureza de despesa: 339039 fonte: 0101 Plano inter-
no (Pi): 1050008458c Gp Pará: 273623.
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
rESPoNSáVEl da coNTraTada: JoÃo BaTiSTa liSBoa dE alcÂNTara. 
cPf/Mf: 726.971.212-34.
ENdErEÇo da EMPrESa: Travessa rosa lima, nº 01, Bairro: Mirizal, cEP: 
67200-000, Marituba de Belém/Pa.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral.

Protocolo: 834919
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.

sUPriMeNto de FUNdo
.

 

sUPriMeNto de FUNdos

Portaria Processo LotaÇÃo sUPrido(a) FiNaLidade

eLeMeNto de desPesa

totaL ProGraMa de 
traBaLHo

data de eMis-
sÃo da ordeM 

BaNcÁria

PraZo de 
aPLicaÇÃo

data Presta-
ÇÃo de coNtascoNsUMo traNsPorte 

LocoMoÇÃo
Pessoa 
FÍsica

Pessoa 
JUrÍ-
dica

339030 339033 339036 339039

1208/2022 - da 2022/822151 EScriTorio dE rEP. EM 
BraSÍlia rENEÉ WilliaMS dESPESaS 

EVENTUaiS 200,00 400,00 0,00 1.000,00 1.600,00 03.122.1447.8458 07.07.2022 05.09.2022 20.09.2022

1250/2022 - da 2022/799926 ParaGoMiNaS dErYcK aMaral da 
coSTa

dESPESaS 
dE PEQUENo 

VUlTo
1.000,00 0,00 1.000,00 500,00 2.500,00 03.091.1492.8633 12.07.2022 10.09.2022 25.09.2022

1269/2022 - da 2022/797810 NaEca/BElÉM KaSSaNdra caMPoS 
PiNTo loPES GoMES

dESPESaS 
EVENTUaiS 0,00 0,00 0,00 490,00 490,00 03.091.1492.8633 13.07.2022 12.08.2022 27.08.2022

1271/2022 - da 2022/839214 NTic iGor aNdrEi PorTal 
cardiaS

dESPESaS 
EVENTUaiS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 03.122.1447.8458 13.07.2022 12.08.2022 27.08.2022

1323/2022-
da 2022/887225 ESdPa MalENa carNEiro 

da SilVa
dESPESaS 
EVENTUaiS 4.000,00 0,00 0,00 100,00 4.100,00 03.128.1492.8740 19.07.2022 17.09.2022 02.10.2022

1324/2022-
da 2022/887355 oUVidoria NorMa MiraNda 

BarBoSa
dESPESaS 
EVENTUaiS 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.000,00 03.122.1447.8458 19.07.2022 18.08.2022 02.09.2022

1355/2022-
da 2022/926444 cNda aNdrEia MacEdo 

BarrETo
dESPESaS 
EVENTUaiS 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 03.091.1492.8633 25.07.2022 23.09.2022 08.10.2022

1356/2022-
da 2022/907345 TUcUrUÍ rENaTo MENdES 

carNEiro TEiXEira

dESPESaS 
dE PEQUENo 

VUlTo
45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 03.091.1492.8633 25.07.2022 09.08.2022 24.08.2022

1357/2022-
da 2022/920971 BrEU BraNco SaMUEl oliVEira 

riBEiro
dESPESaS 
EVENTUaiS 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 03.091.1492.8633 25.07.2022 09.08.2022 24.08.2022

João Paulo carneiro Gonçalves lédo
defensor Público-Geral do Estado do Pará – ordenador de despesas

Protocolo: 835037
.

diÁria
.

PORTARIA Nº 1389/2022 - DA BELÉM, 02/08/2022.
a Subdefensora Pública Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/904854 de 16/07/2022.
rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍcULa oBJetiVo ProGraMÁtica

ValdiNEi carValHo dE aViZ MoToriSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica 373.145.802-00 GErÊNcia dE TraNSPorTES 57211726 coNdUZir EQUiPE ParTiciPar dE aÇÃo 

dE cidadaNia EM cUMPriMENTo do PPa. 03.091.1492.8730

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM SaliNÓPoliS 21 a 23.07 2,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 835312
PORTARIA Nº 1390/2022 - DA BELÉM, 02/08/2022.
a Subdefensora Pública Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/904854 de 16/07/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014.



90  diário oficial Nº 35.066 Quarta-feira, 03 DE AGOSTO DE 2022

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍcULa oBJetiVo ProGraMÁtica

Maria VilMa dE SoUSa araUJo aNaliSTa dE dEfENSoria 244.905.122-87 BalcÃo dE dirEiToS 5152909

ParTiciPar dE aÇÃo dE ci-
dadaNia EM cUMPriMENTo 

do PPa.
03.091.1492.8730

iGor lUÍS GoNÇalVES E SilVa TÉc. dE dEfENSoria PÚBlica 889.237.112-68 SEcrETaria cÍVEl faZENda 57234575

EliNaldo oliVEira dE liMa GErENTE dE SErViÇoS GEraiS 761.334.352-91 dirEToria adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira 5927307

raiMUNdo dE JESUS doS SaNToS 
SoUZa aNaliSTa dE dEfENSoria 399.830.212-34 NUdEP 57211889

clEBEr PaiVa coElHo GErENTE dE TraNSPorTE 606.755.192-68 GErÊNcia dE TraNSPorTES 57211712

JHoNNY fariaS carNEiro coordENador TÉcNico 032.629.412-04 PrEfEiTUra MUNiciPal dE aNaNiNdEUa/SEMEd 60914/5-1

TiaGo SaNToS da PaiXÃo E SilVa idENTificador 987.707.722-15 PrEfEiTUra dE SaliNÓPoliS 125068-0

lEoNardo aUGUSTo MESQUiTa loPES aUXiliar adMiNiSTraTiVo 884.903.782-15 PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaliNÓPoliS 125066-3

KEllEN criSTiNa PaUla MarGalHo 
SaBaa SrUr SEcrETário lEGiSlaTiVo 782.868.912-87 cÂMara MUNiciPal dE BElÉM/GaBiNETE 5005548

caMila MoraiS dE alMEida aUX. adMiNiSTraTiVo 026.658.182-05 PrEfEiTUra MUNiciPal dE BENEVidES/ SEMTEPS-caSa 
do cidadÃo 0301734

MarlENE VEiGa doS SaNToS PaPiloScoPiSTa 104.815.242-15 PolÍcia ciVil/ didEM 59137

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM SaliNoPÓliS 22 a 25.07.07 3,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 835348
PORTARIA Nº 1390/2022 - DA BELÉM, 02/08/2022.
a Subdefensora Pública Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/904854 de 16/07/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍcULa oBJetiVo ProGraMÁtica
JEaN BrUNo daNiEl dE VaScoNcEloS aSSESSor JUrÍdico 018.424.022-00 ENTrÂNcia ESPEcial 5927337

ParTiciPar dE aÇÃo dE 
cidadaNia EM cUMPriMENTo 

do PPa.
03.091.1492.8730

GilBErTo QUEiroZ dE oliVEira TÉc. dE dEfENSoria PÚBlica 402.432.572-87 GGP 57212380

MariaNa STHEl fraNciSQUETo aNaliSTa dE dEfENSoria 082.786.127-30 GGP 57201223

JoÃo PaUlo coSTa doS SaNToS TÉc dE dEfENSoria 302.759.032-49 cfiN 5007232

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM SaliNÓPoliS 21 a 25.07.07 4,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 835328

.

.

oUtras MatÉrias
.

ata de reGistro de PreÇos Nº 013/2022 – dPe/Pa
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 006/2022-dPe/Pa
Processo N.º 2021/1314907– dPe/Pa
 ao 01 dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, criada pela lei complementar Estadual nº. 
13/93 e reorganizada pela lei complementar Estadual 054/2006 de 07 de fevereiro de 2006 e lei complementar 091/2014 de 13 de janeiro de 2014, 
inscrita no cNPJ sob o nº. 34.639.526/0001- 38, situada na rua Padre Prudêncio nº. 154 em Belém/Pa, por seu defensor Público Geral, dr. JoÃo PaUlo 
carNEiro GoNÇalVES lEdo, brasileiro, portador da carteira de identidade n° 4844095 Pc/Pa, inscrito no cPf sob o n° 833.315.652-53, matrícula n° 
57193641, residente e domiciliado nesta cidade de Belém, no uso de suas competências e nos termos da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da lei 
nº 10.520/2002, lei nº10.024/2019 e o decreto nº7.982/2013, suas alterações posteriores, lei Estadual nº 6.474/2002, decreto Estadual nº534/2020 
e Decreto Estadual nº 991/2020 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 
006/2022- DPE/PA, RESOLVE registrar o(s) preço(s) ofertado pela(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), 
conforme informações a seguir:
EMPrESa: oi S/a — EM rEcUPEraÇÃo JUdicial
ENdErEÇo: rua do lavradio, 71, 2° andar, centro, rio de Janeiro - rJ. cEP: 20.230-070 cNPJ: 76.535.764/0001-43; foNE/faX: (65) 98401-1495; (92) 
98831-3131; EMail: fagner.silva@oi.net.br
 

  QUaNtitatiVo totaL da ata srP    
Serviços de Locação de Solução Integrada de Telefonia Virtual IP em Nuvem, com aparelhos, ramais IP (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico), softphone e o Plano de Telefonia Voip.

iteM descriÇÃo QUaNt. estiMada
VaLor MeNsaL 

UNitÁrio 
(r$)

VaLor MeNsaL totaL (r$)

01 licença de ramal Tipo 1 520 r$ 11,93 r$ 6.203,60

02 licença de ramal Tipo 2 265 r$ 16,43 r$ 4.353,95

03 licença de ramal Tipo 3 20 r$ 48,83 r$ 976,60

04 licença atendente de call center 19 r$ 103,61 r$ 1.968,59

05 licença de Supervisor de call center 04 r$ 156,27 r$ 625,08
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06 Mensalidade de aparelho iP Tipo 1 520 r$ 15,73 r$ 8.179,60

07 Mensalidade de aparelho iP Tipo 2 265 r$ 15,76 r$ 4.176,40

08 Mensalidade de aparelho iP Tipo 3 20 r$ 60,35 r$ 1.207,00

09 Mensalidade de Headset 170 r$ 12,48 r$ 2.121,60

10 aluguel de Gateway para Entroncamento de STfc Tipo 1. 03 r$ 195,99 r$ 587,97

11 aluguel de Gateway para Entroncamento de STfc Tipo 2. 29 r$ 58,17 r$ 1.686,93

12 funcionalidade de Gravação (por ramal) 15 r$ 18,26 r$ 273,90

13
Entroncamento digital E1 (r2d/iSdN) com 30 canais e 100 
ramais ddr com Tráfego fixo-fixo e fixo-Móvel NacioNal 

iliMiTado.
03 r$ 662,45 r$ 1.987,35

14 Blocos adicionais de 100 ramais ddr 10 r$ 2,91 r$ 29,10

15
acesso à Plataforma de PaBX iP em

Nuvem para Unidades Urbanas (internet dedicada ou internet 
assimétrica)

25 r$ 87,53 r$ 2.188,25

16 assinatura fixo comum Não residencial STfc com Tráfego fixo-
fixo e fixo-Móvel NacioNal iliMiTado. 25 r$ 68,02 r$ 1.700,50

17 assinatura número universal 0800 22 r$ 14,46 r$ 318,12

18 Serviço Telefônico fixo fixo-fixo (chamadas locais) - 0800 em 
minutos 3000 r$ 0,06 r$ 180,00

19 Serviço Telefônico fixo fixo-Móvel (chamadas locais) - 0800 
em minutos 4000 r$ 0,15 r$ 600,00

20 restrição de acesso por área de abrangência 25 r$ 53,33 r$ 1.333,25

21 assinatura Tri digito 3 r$ 130,42 r$ 391,26

Valor ToTal MENSal (r$) r$ 41.089,05

iteNs de coBraNÇa PoNtUaL

iteM descriÇÃo QUaNt. estiMada VaLor UNitÁ-
rio (r$)  

22 Instalação e Configuração de Tronco
digital de E1 04 r$ 311,36 r$ 1.245,44

23 instalação de acesso à Plataforma de PaBX em Nuvem (link iP 
dedicado) 25 r$ 3.083,33 r$ 80.166,58

24 instalação de acesso à Plataforma de PaBX iP em Nuvem para 
Unidades Urbanas (internet dedicada ou internet assimétrica) 27 r$ 1.533,33 r$ 41.399,91

25 instalação e Treinamento Plataforma PaBX iP em Nuvem. 05 r$ 5.366,67 r$ 26.833,35

Valor ToTal PoNTUal (r$) r$ 149.645,28

do oBJETo: a presente ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre a defensoria Pública do Estado do Pará e a(s) em-
presa(s) vencedora(s) do certame licitatório referente PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº. 006/2022-dPE/Pa, cujo objeto é a contratação de empresa para a 
prestação de serviços de Locação de Solução Integrada de Telefonia Virtual IP em Nuvem, com aparelhos, ramais IP (incluindo configuração, treinamento 
e suporte técnico), softphone e o Plano de Telefonia Voip, para atender as demandas da Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme especificações 
constantes no Termo de referência.
o registro de preços formalizado na presente ata terá validade de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
defensoria Pública do Estado do Pará
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral

Protocolo: 835057
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..

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 043/tJPa/2022
acolHo o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 043/TJPa/2022, que tem por objeto o fornecimento de equi-
pamentos de refrigeração, com serviço de instalação e manutenção, para 
o novo fórum de altamira, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital, e, HoMoloGo a 
presente licitação. Todas as informações a respeito do certame estão dis-
poníveis em www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 02/08/2022. 
Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 834950

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº. 020/2022/tJPa –
 o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, órgão do Poder Judiciário 
com sede na avenida almirante Barroso, nº 3089, Bairro do Souza, na 
cidade de Belém, Estado do Pará, cEP 66.613-710, com inscrição no 
cNPJ/Mf nº 04.567.897/0001-90, neste ato representado por sua 
Secretária de administração dÉBora MoraES GoMES, em obediência a 
PorTaria nº. 451/2020-GP, através da qual foi delegada a aplicação das 
penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da lei nº.8.666/1993 e artigo 
7º da lei nº.10.520/2002 e nos termos do artigo 22 da lei Estadual nº. 
8.972/20, vem aplicar à empresa rESoUrcE aMEricaNa lTda., inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº. 05.150.869/0001- 36, com endereço na rua 12 
de Novembro, n°.180, cEP: 13465-491, cidade de americana, Estado 
de São Paulo, telefone: (61) 3316-9148, 981219157, e-mail: raquel.
montandon@qintess.com; qintess@qintess.com; as SaNÇÕES de MUlTa 
Por iNEXEcUÇÃo Parcial do coNTraTo, no importe de r$ 776.081,28 
e MUlTa coMPENSaTÓria no importe de r$ 776.081,28, totalizando o 
valor de r$ 1.552.162,56, por descumprimento e inexecução parcial 
das obrigações contidas no contrato 008/2021. // instrução processual 
realizada nos autos do Pa-Pro-2021/00887.01. // Belém, 11 de julho de 
2022. // responsavel pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária 
de administração do TJPa.

Protocolo: 835110
Extrato da Ata de Registro de Preço nº. 025/2022/TJPA – Pregão 
031/2022/tJPa // TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará // ob-
jeto: o presente termo tem por objeto registro de Preços para eventual 
aquisição de peças e componentes para aparelhos de refrigeração instala-
dos nas edificações do TJPA, pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
condições e quantidades estabelecidas no Termo de referência, anexo i 
do Edital. // Empresa: //rEfriPENHa coMÉrcio dE EQUiPaMENToS ElE-
TrÔNicoS lTda - EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 30.534.778/0001-
41, com sede na cidade do rio de Janeiro, Estado do rio de Janeiro, à 
rua Guaianazes, nº 213, Bairro Penha, cEP: 21020-370, fone: (21) 4144-
2882, e-mail: refripenha@gmail.com, classificada em segundo lugar para 
o Grupo 04, do certame supracitado, em que ocorreu a desclassificação da 
primeira colocada. // Vigência: início em 01º de agosto de 2022 e término 
em 01º de agosto de 2023 // dotação orçamentária: Programa de Traba-
lho: 02.061.1417.8644/ 02.061.1417.8645/ 02.061.1417.8646; fonte de 
recursos: 0101/ 0118; Natureza da despesa: 339030/ 449052 // data da 
assinatura: 01º/08/2022// responsável pela assinatura: andrey diego da 
Silva albuquerque – Secretário de administração, em Exercício do TJPa// 
ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de 
Planejamento.

Protocolo: 835165

..

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 38.942, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e
coNSidEraNdo o disposto no artigo 3º e artigo 132, Vi, da lei n° 
5.810/94;
r E S o l V E:
conceder aos servidores designados para compor as comissões de Sin-
dicância objeto dos Processos nºs 522456/2020 e 520095/2020 a grati-
ficação de 70% (setenta por cento) sobre o vencimento base, consoante 
dispõe o artigo 139 e parágrafos da lei nº 5.810/94.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 01 
de agosto de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 835169
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

PORTARIA Nº 38.968, DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE  nº 607/2022, de 
26-07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013113/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora ViViaNE GoMES ViTor, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0101758, 05 (cinco) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 11 
a 15-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835269
PORTARIA Nº 38.967, DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 606/2022, de 26-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013111/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor fáBio rEiS SiZo NaSciMENTo, auxiliar Técnico 
de controle Externo, matrícula nº 0101134, 07 (sete) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 13 a 19-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835265
PORTARIA Nº 38.966, DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 599/2022, de 25-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013098/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria caroliNa fErrEira raMEiro, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101075, 10 (dez) dias de licença para tra-
tamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 11 a 20-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835255
PORTARIA Nº 38.954, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 600/2022, de 25-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013100/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora GiSElE MoUra dE QUEiroZ, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0100866, 03 (três) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 05 
a 07-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835184
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PORTARIA Nº 38.957, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 601/2022, de 26-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013101/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor Marco alfrEdo corrEa SalaME, Motorista, ma-
trícula nº 0100438, 04 (quatro) dias de licença em Prorrogação para tra-
tamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, no período 
de 04 a 07-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835193
PORTARIA Nº 38.955, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 603/2022, de 26-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013104/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor diMaS TEiXEira cHaVES, agente auxiliar de Ser-
viços Gerais, matrícula nº 0100157, 03 (três) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 12 a 14-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835222
PORTARIA Nº 38.956, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 602/2022, de 26-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013103/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria BETÂNia MarTiNS PiNHEiro, analis-
ta auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0100423, 04 (quatro) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 11 a 14-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835213
PORTARIA Nº 38.952, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 604/2022, de 26-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013106/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor PaUlo faUSTo MoUra daS NEVES, Servidor re-
quisitado Nível Superior, matrícula nº 0073183, 12 (doze) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 05 a 16-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835229
PORTARIA Nº 38.951, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 605/2022, de 26-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013108/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora JÉSSica alVES GriSMiNo SaraiVa, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101732, 07 (sete) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 13 a 19-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835234

.

.

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 38.964, DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 070/2022 - difi protocolizado sob o 
expediente nº 012505/2022.
r E S o l V E:
i - Tornar sem efeito a PorTaria nº 38.897, publicada no d.o.E. nº 35.054 
de 22/07/2022.
ii - dESiGNar a servidora lÍVia alMEida cardoSo, auxiliar Técnico de 
controle Externo, matrícula nº 0101675, para exercer em substituição a 
função gratificada de Coordenadora de Orçamento e Finanças, durante o 
impedimento do titular, lUciVal da SilVa SENa, no período de 18-07 a 
05-08-2022.
iii - dElEGar à servidora lÍVia alMEida cardoSo, auxiliar Técnico de 
controle Externo, matrícula nº 0101675, poderes para liberar arquivos de 
pagamento nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil S/a, no 
período de 18-07 a 05-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 835276

PORTARIA Nº 38.965, DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 052/2022 - SETiN, de 20 de julho de 
2022, protocolizado sob o Expediente nº 012596/2022,
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora JadE loBaTo NoBrE, assessor de conselheiro, 
matrícula nº 0101458, como pregoeira, no processo licitatório modalidade 
Pregão Eletrônico, para a contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviço de desenvolvimento de soluções envolvendo ciência de 
dados e Big data, visando atender as demandas do Tribunal de contas 
do Pará.
ii – dESiGNar, como membros da equipe de apoio, os servidores: rENaTa 
PiQUEira dE aNdradE SoarES, auditor de controle Externo, matrícula 
nº 0101802; lariSSa BETHaNia liMa Mafra airES, auditor de contro-
le Externo, matrícula nº 0101579, JoSÉ rodolfo lEiTE JUcá, auxiliar 
Técnico de controle Externo, matrícula nº 0695564, aNdErSoN fEliPE 
calaNdriNi BraGa, auditor de controle Externo, matrícula nº 0101524, 
Márcia BaSToS Naif daiBES, auditor de controle Externo, matrícula nº 
0695335, GiSElE MoUra dE QUEiroZ, auditor de controle Externo, ma-
trícula nº 0100866, carloS cÉSar SilVa GoMES, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0100236, KlEBEr da SilVa alBUQUErQUE, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 0101170, e lUiZ alBErTo da SilVa 
filHo, auditor de controle Externo, matrícula nº 0101763.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 835309
PORTARIA Nº 38.958, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 595/2022 – cSQ, protocolizado sob os 
Expedientes nº 012689/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora alicE SoUSa MoTa, auxiliar Técnico de controle 
Externo, matrícula n° 0101670, para exercer em substituição a função 
gratificada de Coordenador de Saúde e Qualidade de Vida, durante o im-
pedimento da titular, SaMara MoraiS rodriGUES, no período de 26-07 
a 11-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 835300
PORTARIA Nº 38.941, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 522456/2020, de 03-02-2021;
coNSidEraNdo os termos do Parecer nº 056/2021, da Procuradoria desta 
corte de contas;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 199, da lei n° 5.810/94;
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores GEoMar BriTo dE JESUS, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101143; VaNESSa rocHa fErrEira, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101453 e áUrEa MaUra araÚJo BraNdÃo, 
auditor de controle Externo, matrícula nº 0101532; para, sob a presidência 
do primeiro, comporem a comissão de Sindicância, destinada a apurar os 
fatos mencionados no Processo nº 522456/2020, no prazo não excedente a 
30 (trinta) dias, contados a partir da publicação desta PorTaria, podendo 
ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior, consoante 
parágrafo único do artigo 201, da lei nº 5.810/94.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 01 
de agosto de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 835157
PORTARIA Nº 38.940, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 520095/2020, de 06-10-2020;
coNSidEraNdo os termos do Parecer nº 374/2020, da Procuradoria desta 
corte de contas;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 199, da lei n° 5.810/94;
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores GEoMar BriTo dE JESUS, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101143; VaNESSa rocHa fErrEira, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101453 e áUrEa MaUra araÚJo BraNdÃo, 
auditor de controle Externo, matrícula nº 0101532; para, sob a presidência 
do primeiro, comporem a comissão de Sindicância, destinada a apurar os 
fatos mencionados no Processo nº 520095/2020, no prazo não excedente a 
30 (trinta) dias, contados a partir da publicação desta PorTaria, podendo 
ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior, consoante 
parágrafo único do artigo 201, da lei nº 5.810/94.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 01 
de agosto de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 835128
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.

errata
.

N° Publicação DOE: 35.064 de 02/08/2022, protocolo n° 834544
terMo de aPostiLaMeNto
coNTraTo N° 01/2019
Onde se lê: alcinara Barcellos da conceição
Leia-se: alcimara Barcellos da conceição

Protocolo: 834871

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA Nº 38.948, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o memorando nº 032/2022-Ur2 Marabá, protocolizada 
sob o Expediente nº 013267/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor rafaEl larEdo MENdoN-
Ça, matrícula nº 0101097, para ocorrer ao pagamento das despesas abai-
xo citadas:
Exercício financeiro: 2022.
Valor do Suprimento: r$8.000,00 (oito mil reais).
Naturezas das despesas:
Material de consumo (339030): r$ 3.000,00;
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (339039): r$ 5.000,00.
Programa de Trabalho: 01032112262670000-
operacionalização das ações administrativas.
Período de aplicação: 90 (noventa) dias, a contar da data de
recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do perí-
odo de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: Tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 01 
de agosto de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 834854

.

.

oUtras MatÉrias
.

O Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em Ses-
são Ordinária de 13 de julho de 2022, tomou a seguinte decisão:
acÓrdÃo Nº. 63.406
(Processo TC/012731/2021)
assunto: adMiNiSTraTiVo iNTErNo - rEcUrSo adMiNiSTraTiVo
recorrente: iracEMa TEiXEira BraGa
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, conhecer do recurso admi-
nistrativo interposto pela Sra. iracEMa TEiXEira BraGa, inventariante 
do espólio de aNTÔNio ErliNdo BraGa e, no mérito, dar-lhe provimento, 
para deferir o pagamento das licenças-prêmio não usufruídas pelo audi-
tor/conselheiro Substituto desta corte de contas, referentes ao triênio 
de 01/03/1980 a 01/03/1983 (sessenta dias), 01/03/1983 a 01/03/1986 
(sessenta dias) e 01/03/1986 a 01/03/1989 (sessenta dias).

Protocolo: 835236
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

PORTARIA N° 048/2022/SGCC/DACC/MPC/PA
Designa fiscais de Contrato Administrativo.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrati-
vos deve ser acompanhada por representante da administração especial-
mente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal 
n° 8.666/93.
rESolVE:
art. 1º designar o servidor darlan da costa rêgo, matrícula nº 200108 e, 
no seu impedimento, o servidor david Borges reis e Silva, matrícula nº 
200269, para exercer a atribuição de fiscal do contrato nº 14/2022-MPc/
PA, firmado entre este Ministério Público de Contas do Estado e a empresa 
Tecnetworking Serviços e Soluções em Ti ltda, cNPJ nº 21.748.841/0001-
51, cujo objeto é a contratação de Serviço de licenciamento de direitos 
Permanentes de Uso de outros Softwares / Programas de computador - 
adobe acrobat Pro dc – Subscrição de licença pelo período de 36 (trinta 
e seis) meses.

Art. 2º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, provi-
denciando, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as 
ao processo;
V – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a 
fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação 
a ser regularizada;
Vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
Vii- Sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.
Art. 3º As determinações que ultrapassem às atribuições do fiscal deverão ser 
solicitadas à Secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos procedi-
mentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
Art. 4º As atribuições do fiscal serão complementares às do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 5º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 2 de agosto de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 835333

.

.

errata
.

errata da ata de reGistro de PreÇos Nº 07/2021/MPc-Pa
Patrick Bezerra Mesquita, Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o dever de corrigir erros 
formais, rETifica o teor da ata de registro de Preços nº 07/2021 – MPc/
PA, firmada com a empresa M. Alcione dos Santos Gonçalves - ME, CNPJ nº 
10.934.762/0001-19, e publicada no Diário Oficial do Estado do Pará - DOE 
nº 34.651, de 27/07/2021, nos seguintes termos:
Onde se lê:
cláUSUla PriMEira – do oBJETo
• Especificações do Objeto

iteM descriÇÃo QUaNtidade 
estiMada VaLor UNitÁrio

10

caBo EXTENSor HdMi MacHo X HdMi MacHo 19 PiNoS: 
TiPo flEXÍVEl, coMPriMENTo MÍNiMo: 2 M, aPlicaÇÃo: 

MUlTiMÍdia, rESolUÇÃo: 480i, 480P, 720P, 1080i E 1080P, 
até 4K

10 r$ 15,00 (quinze reais)

11

MoUSE coM fio: coNEXÃo: USB, ModElo: ÓPTico, 
caracTErÍSTicaS adicioNaiS: coM BoTÃo dE rolaGEM 
(Scroll), QUaNTidadE BoTÕES coNTrolE: 03 UN, rESo-

lUÇÃo: 1.000 dPi, coMPaTiVEl: WiNd. 8 E 10

30 r$ 15,00 (quinze reais)

12

MoUSE SEM fio coNEXÃo: (WirElESS/BlUETooTH) 
ModElo: ÓPTico Para coMPUTador, TaMaNHo: PadrÃo, 
rEcEPTor:  USB, coMPaTiVEl: WiNd. 8 E 10. adicioNaiS: 

coM BoTÃo dE rolaGEM (Scroll).

20 r$ 30,00 (trinta reais)

13

MoUSE SEM fio coNEXÃo: (WirElESS/BlUETooTH) 
ModElo: ÓPTico Para coMPUTador, TaMaNHo: PadrÃo, 

rEcEPTor:  USB, coMPaTiVEl: WiNd. 8 E 10.
adicioNaiS: coM BoTÃo dE rolaGEM (Scroll).

100 r$ 10,00 (dez reais)

14

MoUSE SEM fio coNEXÃo: (WirElESS/BlUETooTH) 
ModElo: ÓPTico Para coMPUTador, TaMaNHo: PadrÃo, 

rEcEPTor:  USB, coMPaTiVEl: WiNd. 8 E 10.
adicioNaiS: coM BoTÃo dE rolaGEM (Scroll).

20 r$ 37,90 (trinta e sete reais e 
noventa centavos)

15

MoUSE SEM fio coNEXÃo: (WirElESS/BlUETooTH) 
ModElo: ÓPTico Para coMPUTador, TaMaNHo: PadrÃo, 

rEcEPTor:  USB, coMPaTiVEl: WiNd. 8 E 10.
adicioNaiS: coM BoTÃo dE rolaGEM (Scroll).

05 r$ 80,00 (oitenta reais)

16
caBo EXTENSor USB: PadrÃo: 3.0, a MacHo x a fÉMEa, 
coMPriMENTo MÍNiMo: 5 METroS, aPliocaÇÃo: TraNS-

MiSSÃo dE dadoS EM alTa VElocidadE.
10 r$ 85,00 (oitenta e cinco 

reais)

17
caBo EXTENSor USB: PadrÃo: 3.0, a MacHo x a fÉMEa, 
coMPriMENTo MÍNiMo: 5 METroS, aPliocaÇÃo: TraNS-

MiSSÃo dE dadoS EM alTa VElocidadE.
10 r$ 65,00 (sessenta e cinco 

reais)

18

SUPorTE Para cPU: MaTErial: PVc, caracTErÍSTicaS 
adicioNaiS: coM 4 rodÍZioS, forMaTo: BaSE aJUSTáVEl, 
coMPaTÍVEl coM GaBiNETES aT E aTX, aJUSTE iNTErNo: 

15,5 À 22,5cM.

15 r$ 31,25 (trinta e um reais e 
vinte e cinco centavos)
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Leia-se:
cláUSUla PriMEira – do oBJETo
• Especificações do Objeto 

iteM descriÇÃo QUaNtidade 
estiMada VaLor UNitÁrio

10

caBo EXTENSor HdMi MacHo X HdMi MacHo 19 PiNoS: 
TiPo flEXÍVEl, coMPriMENTo MÍNiMo: 2 M, aPlicaÇÃo: 

MUlTiMÍdia, rESolUÇÃo: 480i, 480P, 720P, 1080i E 1080P, 
até 4K

10 r$ 15,00 (quinze reais)

11

MoUSE coM fio: coNEXÃo: USB, ModElo: ÓPTico, 
caracTErÍSTicaS adicioNaiS: coM BoTÃo dE rolaGEM 
(Scroll), QUaNTidadE BoTÕES coNTrolE: 03 UN, rESo-

lUÇÃo: 1.000 dPi, coMPaTiVEl: WiNd. 8 E 10

30 r$ 15,00 (quinze reais)

12

MoUSE SEM fio coNEXÃo: (WirElESS/BlUETooTH) 
ModElo: ÓPTico Para coMPUTador, TaMaNHo: PadrÃo, 
rEcEPTor:  USB, coMPaTiVEl: WiNd. 8 E 10. adicioNaiS: 

coM BoTÃo dE rolaGEM (Scroll).

20 r$ 30,00 (trinta reais)

13

MoUSE Pad: MaTErial: BorracHa aNTidErraPaNTE, 
caracTErÍSTicaS adicioNaiS: TiPo ErGoNÔMico, 

diMENÇÕES MÍNiMaS: larG x Prof x ESPES 220MM x 
180MM x 4MM

100 r$ 10,00 (dez reais)

14
caBo EXTENSor USB: PadrÃo: 3.0, a MacHo x a MacHo, 
coMPriMENTo MÍNiMo: 1,50 METroS, aPlicaÇÃo: TraNS-

MiSSÃo dE dadoS EM alTa VElocidadE
20 r$ 37,90 (trinta e sete reais e 

noventa centavos)

15
caBo EXTENSor USB: PadrÃo: 3.0, a MacHo x a MacHo, 

coMPriMENTo MÍNiMo: 5 METroS, aPlicaÇÃo:
TraNSMiSSÃo dE dadoS EM alTa VElocidadE

05 r$ 80,00 (oitenta reais)

16
caBo EXTENSor USB: PadrÃo: 3.0, a MacHo x a fÉMEa, 

coMPriMENTo MÍNiMo: 5 METroS, aPlicaÇÃo: TraNSMiS-
SÃo dE dadoS EM alTa VElocidadE.

10 r$ 85,00 (oitenta e cinco 
reais)

17 caBo VÍdEo TiPo dVi-MacHo: 24+5x X VGa-MacHo 15 Pi-
NoS, rESolUÇÃo:1280X1024P, coMPriMENTo: 2 METroS. 10 r$ 65,00 (sessenta e cinco 

reais)

18

SUPorTE Para cPU: MaTErial: PVc, caracTErÍSTicaS 
adicioNaiS: coM 4 rodÍZioS, forMaTo: BaSE aJUS-
TáVEl, coMPaTÍVEl coM GaBiNETES aT E aTX, aJUSTE 

iNTErNo: 15,5 À 22,5cM.

15 r$ 31,25 (trinta e um reais e 
vinte e cinco centavos)

Belém, 02 de agosto de 2022
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS do ESTado

Protocolo: 835327

.

.

diÁria
.

Portaria N° 374/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/952048;
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor carloS alBErTo dE alMEida PaNToJa, 
matrícula: 200114, para participar do evento coNVErSaNdo coM o coN-
TrolE iNTErNo – TcE/Pa, a ser realizado nos dias 04 e 05/08/2022, de 
forma presencial, em Marabá - Pa, 3,5 (três e meia) diárias, corresponden-
tes ao período de afastamento deferido, de 03 a 06/08/2022, na forma da 
resolução nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 834954

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 370/2022/MPc/Pa
regulamenta o disposto no art. 20 da lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo nas cate-
gorias de qualidade comum e de luxo, no âmbito do Ministério Público de 
contas do Estado do Pará - MPc/Pa.
o ProcUrador-GEral dE coNTaS do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais;
coNSidEraNdo o princípio da economicidade nas aquisições públicas, nos 
termos do art. 5º da lei 14.133/2021;
coNSidEraNdo o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 20 da lei 
14.133/2021, que determina a regulamentação dos limites de enquadra-
mento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo;
 rESolVE:
 art. 1º dispor sobre o enquadramento dos bens de consumo nas catego-
rias de qualidade comum e de luxo.
art. 2º Para efeito desta PorTaria considera-se:
i – bem de consumo: aquele que contemple um ou mais dos seguintes critérios:
a) durabilidade: em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, 
no prazo de dois anos;
b) fragilidade: facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperá-
vel ou com perda de sua identidade;
c) perecibilidade: sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à de-
terioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo;
d) incorporabilidade: destinado à incorporação em outro bem, ainda que 
suas características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada 
acarrete prejuízo à essência do bem principal; ou

e) transformabilidade: adquirido para fins de utilização como matéria-pri-
ma ou matéria intermediária para a geração de outro bem; e
ii - bem de qualidade comum: bem de consumo que atenda estritamente 
à qualidade, ao preço e a características técnicas e funcionais necessários 
ao atendimento da demanda identificada e que se encontre disponível no 
catálogo de itens do sistema de compras do governo federal e estadual 
adotados pelo MPc/Pa.
iii - bem de luxo: bem de consumo com qualidade, preço, características 
técnicas e funcionais peculiares, além das necessárias ao atendimento da 
demanda identificada, que possua características tais como:
a) ostentação;
b) opulência;
c) forte apelo estético; ou
d) requinte.
art. 3º No enquadramento do bem como de luxo considera-se, conforme 
conceituado no inciso iii do caput do art. 2º:
i - relatividade econômica: variáveis econômicas que incidem sobre o pre-
ço do bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional 
ou local de acesso ao bem; e
ii - relatividade temporal: mudança das variáveis mercadológicas do bem 
ao longo do tempo, em função de aspectos como:
a) evolução tecnológica;
b) tendências sociais;
c) alterações de disponibilidade no mercado; e
d) modificações no processo de suprimento logístico.
iii – relatividade cultural: distinta percepção sobre o artigo, em função da 
cultura local, desde que haja impacto no preço do artigo.
art. 4º o bem de consumo não será enquadrado como bem de luxo nas 
seguintes hipóteses:
i – quando o preço de sua aquisição for equivalente ou inferior ao preço do 
bem de qualidade comum de mesma natureza;
II - quando haja justificativa das características peculiares em relação à ativi-
dade institucional, consideradas as relatividades elencadas no artigo 3º.
art. 5º É vedada a inclusão de bem de consumo enquadrado como bem de 
luxo no Plano anual de compras e contratações.
Art. 6º Para fins desta PORTARIA será adotado o catálogo eletrônico de 
padronização de compras, serviços e obras do Poder Executivo federal, no 
que couber, nos termos do art. 19, inciso ii da lei 14.133/2021, e do Poder 
Executivo estadual, se for o caso.
art. 7º o Ministério Público de contas do Estado do Pará poderá aderir 
à superveniente regulamentação em âmbito estadual da lei federal 
14.133/2021.
art. 8º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
  Belém/Pa, 28 de julho de 2022.
assinado eletronicamente
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 834832
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 4106/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeira deste Órgão, a servidora aNdrÉa Mara cic-
cio para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 113939/2022, 
cujo objeto é o rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE 
coPa E coZiNHa, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal 
nº 10.520, de 17/7/2002, art. 5º, ii, e 7º, da lei Estadual nº 6.474, de 
6/8/2002, e arts. 13º, i, e 16, ii, do decreto Estadual 534, de 05/02/2020, 
e no impedimento desta, o servidor rafaEl rodriGUES dE SoUZa, 1º 
Suplente, e o servidor aNGElo NaZarENo coSTa BarBoSa, 2º Suplente, 
devendo atuar como membro da Equipe de apoio a servidora cÉlia Maria 
dE MoUra BriTo e, no seu impedimento, SÉrGio ricardo rÊGo dE 
oliVEira, para análise técnica das propostas e da documentação de qua-
lificação técnica, e a servidora MONICA FABÍOLA CAVALCANTE DOS ANJOS 
e, no seu impedimento, aSdrUBal MENdES BENTES JUNior, Técnicos-
contadores, para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 01 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 834820
Portaria Nº 4105/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafaEl rodri-
GUES dE SoUZa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 
121610/2022, cujo objeto é o rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo 
dE aParElHoS doMÉSTicoS, MáQUiNaS, UTENSÍlioS E EQUiPaMEN-
ToS diVErSoS, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal 
nº 10.520, de 17/7/2002, art. 5º, ii, e 7º, da lei Estadual nº 6.474, de 
6/8/2002, e arts. 13º, i, e 16, ii, do decreto Estadual 534, de 05/02/2020, 
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e no impedimento deste, a servidora aNdrÉa Mara ciccio, 1ª Suplente, 
e o servidor aNGElo NaZarENo coSTa BarBoSa, 2º Suplente, devendo 
atuar como membro da Equipe de apoio o servidor JorGE lUiZ ESTEVES 
diaS e, no seu impedimento, criSPiM riBEiro dE alMEida filHo, para 
análise técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica, 
e a servidora MoNica faBÍola caValcaNTE doS aNJoS e, no seu impe-
dimento, aSdrUBal MENdES BENTES JUNior, Técnicos-contadores, para 
análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 01 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 834818

.

.

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 4081/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais, e considerando os termos do e-mail datado de 
28/7/2022,
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 28/7/2022, a PorTaria nº 281/2019-MP/PGJ, de 
22/1/2019, publicada no d.o.E. de 30/1/2019, que designou o Procurador de 
Justiça WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO para atuar na seara de conflitos 
coletivos pela posse da terra rural em defesa da função social da propriedade, 
assegurando-lhe a devida compensação na distribuição dos demais feitos.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 29 de julho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4101/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do ofício nº 136/2022-SG-
J-Ta, de 25/7/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 11021/2022, em 
26/7/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o Procurador de Justiça SÉrGio TiBÚrcio doS SaNToS SilVa 
para exercer o cargo de Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Téc-
nico-administrativa, durante a licença para tratamento da titular, UBira-
Gilda SilVa PiMENTEl, no período de 26 a 29/7/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 29 de julho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 834815

.

.

errata
.

errata
Nº da Publicação: 820580
Nº. do Termo aditivo: 2º.
Nº. do contrato: 098/2021 - MP/Pa.
Onde se lê: Vigência do aditamento: 28/08/2022 a 26/11/2022. Leia-se: 
Vigência do aditamento: 28/09/2022 a 26/11/2022.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 834849

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4136/2022-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 lUciaNa dE JESUS da SilVa oliVEira, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1502, lotada na Promotoria 
de Justiça de rondon do Pará, a importância de r$ 1.200,00 (hum mil e 
duzentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período 
de aplicação 27/7 até 25/9/2022, 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$ 1.200,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 01 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4155/2022-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 lorENa THaiS NoGUEira PorTEla, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2112, lotada na Promotoria 
de Justiça de Santarém, a importância de r$ 4.500,00 (quatro mil e qui-
nhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período 
de aplicação 27/7 até 25/9/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000

NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 3.500,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 02 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4156/2022-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 lUciaNa MEdEiroS BENTo, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2107, lotada na Promotoria de Justiça 
de Monte alegre, a importância de r$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 1º/8 até 31/8/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.120,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 31/8/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 02 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4157/2022-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 lUciaNa oliVEira do NaSciMENTo, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.759, lotada na Promotoria de 
Justiça de redenção, a importância de r$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 29/7 até 27/9/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
339030 - Material de consumo - r$ 1.500,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 300,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 02 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 835332

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3796/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127174/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: claUdio dE SoUZa BarBoSa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.361
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Óbidos/Pa, oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 06/06/2022 - 09/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 15 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3797/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131289/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS ViNiciUS GUErra fErrEira
carGo/fUNÇÃo: cHEfE dE aPoio daS ProMoToriaS do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.962
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Gurupá/Pa
PErÍodo(S): 09/07/2022 - 15/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Gurupá/Pa
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ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 15 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3798/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133672/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEiSMario SilVa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.915
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 18/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Dar cumprimento de diligências na-
quele município.
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 15 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3799/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133474/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1846
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 19/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - Prestar suporte técnico 
em informática na PJ de Parauapebas/Pa
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 15 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3800/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133460/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HEloiSa HElENa oliVEira da SilVa BarroS
carGo/fUNÇÃo: cHEfE dE aPoio daS ProMoToriaS do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.1397
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Bragança - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 19/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa 
de cunho orientador, referente ao Projeto da corregedoria-Geral do MPPa, 
denominado orientação aos Órgãos de Execução e otimização funcional 
na região administrativa Nordeste ii
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 15 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3801/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133395/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dENNiS rENNaN dE araUJo SaMPaio SilVa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira 
ENTrÂNcia
MaTrÍcUla: 999.2379
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: São João do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 14/07/2022 - 14/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do Seminário: “diáloGoS SoBrE aS ElEiÇÕES 2022”, que terá início as 
8h30 até 12h, que será realizado no auditório das PJ´s de Marabá/Pa

ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 15 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3802/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131443/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaMUEl fErNaNdES diaS lUZ
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-i
MaTrÍcUla: 999.1145
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 08/07/2022 - 08/07/2022, 11/07/2022 - 15/07/2022, 
27/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Vigia de Nazaré/Pa
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 15 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3803/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133579/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alaN cliff SoUZa SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1867
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): rurópolis/Pa
PErÍodo(S): 25/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção em equipamentos de informática na PJ de rurópolis/Pa
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 15 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3804/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132771/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE arEMilToN alVES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.912
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Quatipuru/Pa, Santarém Novo/Pa
PErÍodo(S): 08/07/2022 - 08/07/2022, 12/07/2022 - 13/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar estudo e re-
latório psicossocial de crianças em situação de violação de direitos nos 
municípios de Santarém Novo e Quatipuru/Pa
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 15 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3805/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133666/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo SaraValli rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 26/07/2022 - 26/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem de missão
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
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 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 15 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3806/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132864/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adrEa NaYara GoNcalVES SaMPaio
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-ii
MaTrÍcUla: 999.2701
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Juruti - Pa
dESTiNo(S): Terra Santa/Pa, faro/Pa
PErÍodo(S): 17/07/2022 - 22/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de faro/Pa
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 15 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3809/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133475/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE alVES rEiS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1190
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 19/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de Parauapebas/Pa
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 15 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3810/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133085/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: liVia TriPac MilEo caMara
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Bujaru
MaTrÍcUla: 999.2452
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Bujaru - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, altamira/Pa, Vitória do Xingu/Pa, Porto de Moz/Pa
PErÍodo(S): 31/07/2022 - 05/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - Participar de mutirão na PJ de Porto de Moz/Pa
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 15 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3811/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133104/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Joao odilSoN SiQUEira da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-iV
MaTrÍcUla: 999.1038
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 18/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a desmontagem 
dos móveis da sala do fórum do município de Santo antônio do Tauá, onde 
atualmente funciona a PJ, por ocasião da reforma na referida sala prevista 
para início em 18/7/2022
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 15 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

PORTARIA Nº 3829/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132943/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NaYara SaNToS NEGrao
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Mosqueiro
MaTrÍcUla: 999.2337
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa, Melgaço/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 22/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Melgaço
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3830/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 9172/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio do NaSciMENTo BEZErra
carGo/fUNÇÃo: 3º SGT/PM
MaTrÍcUla: 999.2781
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): florianópolis - Sc
PErÍodo(S): 17/07/2022 - 23/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso - Participação no treinamento da empresa dígitro Tec-
nologia lTda, referente ao Sistema Guardião Web.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3831/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 9173/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: clodoaldo rUfiNo do aMaral MacEdo JUNior
carGo/fUNÇÃo: 3º SGT/PM
MaTrÍcUla: 999.3289
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): florianópolis - Sc
PErÍodo(S): 17/07/2022 - 23/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso - Participação no treinamento da empresa dígitro Tec-
nologia lTda, referente ao Sistema Guardião Web.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3832/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 9174/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: VaNdErlEY BarBoSa dE liMa
carGo/fUNÇÃo: cabo/PMPa
MaTrÍcUla: 999.2803
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): florianópolis - Sc
PErÍodo(S): 17/07/2022 - 23/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso - Participação no treinamento da empresa dígitro Tec-
nologia lTda, referente ao Sistema Guardião Web.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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PORTARIA Nº 3833/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133456/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SiMEao aNdrE MacHado dE MoraES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2254
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): colares/Pa
PErÍodo(S): 06/07/2022 - 08/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BEEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3834/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127894/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErTo liMa MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa, anapu/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 16/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BlEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3835/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133706/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo aMaral coUTiNHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3461
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 26/07/2022 - 26/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - cumprir ordem de Missão 
nº 041/2022-GaEco.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3836/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133564/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa ValEria PiNTo cardoSo
carGo/fUNÇÃo: 6o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1542
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Senador José Porfírio/Pa
PErÍodo(S): 11/07/2022 - 12/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Senador José Porfírio,
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

PORTARIA Nº 3837/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133250/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrTado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 13o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Jacareacanga/Pa
PErÍodo(S): 24/07/2022 - 30/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Jacareacanga,
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3838/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133697/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Joao BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacEdo JUNior
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Bragança
MaTrÍcUla: 999.1725
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Bragança - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 19/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa de 
cunho orientador, da corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do 
Pará, na ra NordESTE ii.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BlEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3839/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132941/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NaYara SaNToS NEGrao
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Mosqueiro
MaTrÍcUla: 999.2337
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa, Vitória do Xingu/Pa, Porto de Moz/Pa
PErÍodo(S): 31/07/2022 - 05/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - Promotoria de Justiça de Porto de Moz.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3840/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133609/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia carValHo MEdrado aSSMaNN
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Breves
MaTrÍcUla: 999.2356
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 25/07/2022 - 30/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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PORTARIA Nº 3841/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133529/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrTado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 13o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 09/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, na qualidade de coordenadora do Núcleo de Promoção da igualdade 
Étnico-racial do Ministério Público do Estado do Pará, de atividades na 
cidade de Belém/Pa.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3842/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133659/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBricio caValcaNTE fErrEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii Ma-
TrÍcUla: 999.3442
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 16/07/2022 - 10/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 25 e 1/2 (vinte e cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - realizar a segurança do prédio da 
Promotoria de Justiça de canaã dos carajás.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3843/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133317/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo dE SoUZa MENdoNca filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-c-V
MaTrÍcUla: 999.298 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): ourém/Pa, São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 05/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - atender a determinação da 
Procuradoria Geral de Justiça, para acompanhar as tratativas de doação de 
imóvel junto à Prefeitura Municipal de ourém e de São Miguel do Guamá.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3848/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127751/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alTiNo raNiEri JUNior
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar ii - cPc-MP-GM ii
MaTrÍcUla: 999.3264
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 14/06/2022 - 15/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir a ordem de Missão 
nº 054/2022-GSi/MPPa.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercicio

 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3849/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133330/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ lUdUVico dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-c-iV
MaTrÍcUla: 999.347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 25/07/2022 - 26/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de pintura 
e manutenção no prédio da Promotoria de Justiça de Santo antônio do Tauá.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3850/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133510/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: criSPiM riBEiro dE alMEida filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1275
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Nova Timboteua/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2022 - 22/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ins-
talação e tombamento de bens móveis.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3851/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133668/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: doUGlaS GoNcalVES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3277
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 26/07/2022 - 26/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir ordem de Missão 
nº 041/2022-GaEco.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3852/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133577/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rEMir MoNTEiro dE SoUSa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1566 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Nova Timboteua/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2022 - 22/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ins-
talação e tombamento de bens móveis.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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PORTARIA Nº 3853/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133332/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aGlaildo MoNTEiro Maia
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.949
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 25/07/2022 - 26/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de pintura 
e manutenção no prédio da Promotoria de Justiça de Santo antônio do Tauá.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3854/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133739/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE orlaNdo SENa do roSario
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2732
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 03/08/2022 - 04/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - apurar denúncia de crime 
ambiental de contaminação por dendê no igarapé Timboteua.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
Belém, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3855/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133635/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Soraia MarriBa SoarES KNEZ
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2864
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa, Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 03/08/2022 - 04/08/2022, 08/08/2022 - 09/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - apurar poluição no igarapé 
Timboteua em Acará/PA e verificar o cumprimento da determinação judi-
cial nos autos nº 0800564- 97.2021.8.14.0048 em Salinópolis/Pa.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3856/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133857/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: doUGlaS GoNcalVES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3277
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa, castanhal/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2022 - 21/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - cumprir ordem de Missão nº 
042/2022-GaEco.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

PORTARIA Nº 3857/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133310/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaN daNiN PErEira da lUZ
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3284
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa, Bragança/Pa
PErÍodo(S): 07/07/2022 - 09/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3859/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:]
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133099/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WilSoN dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.2055
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 19/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - Execução de vistoria e ela-
boração de análise técnica referente ao possível assoreamento do “lagui-
nho” de Salinópolis/Pa.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3860/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133665/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria MaGalHaES dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial no combate 
ao crime organizado (GaEco)
MaTrÍcUla: 999.838
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 26/07/2022 - 26/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir ordem de Missão 
nº 041/2022-GaEco.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3861/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133526/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oTHoN alVES fialHo PEiXoTo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2648
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: ananindeua - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 01/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 14 e 1/2 (catorze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercicio
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 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 18 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3879/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133631/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: UBiraGilda SilVa PiMENTEl
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área técnico-admi-
nistrativa
MaTrÍcUla: 601.985
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Porto alegre/rS
PErÍodo(S): 09/08/2022 - 13/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar do XV coNGrESSo 
ESTadUal do MiNiSTÉrio PÚBlico do rio GraNdE do SUl/rS.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3880/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133383/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Porto alegre/rS
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 13/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
da reunião de corregedores-Gerais do cNcGMPEU e do XV congresso Es-
tadual do Ministério Público do rio Grande do Sul.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3881/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132186/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrE caValcaNTi dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Viseu
MaTrÍcUla: 999.2348
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Viseu - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 20/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa de 
cunho orientador, da corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do 
Pará, na ra NordESTE ii.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3882/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132795/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaNUario coNSTaNcio diaS NETo
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de augusto corrêa
MaTrÍcUla: 999.1677
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: augusto corrêa - Pa

dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 20/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa de 
cunho orientador, da corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do 
Pará, na ra NordESTE ii.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3883/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133728/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PEdro rENaN caJado BraSil
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de alenquer
MaTrÍcUla: 999.2322
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: alenquer - Pa
dESTiNo(S): rurópolis/Pa
PErÍodo(S): 07/07/2022 - 08/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de rurópolis.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3884/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132136/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodolfo da lUZ VElaSco
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3299
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 29/06/2022 - 30/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3885/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133098/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo PErEira ValUar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2251
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): anapu/Pa, Medicilândia/Pa
PErÍodo(S): 14/07/2022 - 23/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Instalação 
de um Vídeo Porteiro na Promotoria de Justiça de anapu e reparo no siste-
ma de alarme da Promotoria de Justiça de Medicilândia.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3894/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 128109/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrE lUiS calViNHo diaS
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carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3327
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 07/06/2022 - 09/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 835033
.

FÉrias
.

Portaria Nº 0750/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018, e considerando os termos do documento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 114527/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça daNiElla Maria doS SaNToS diaS 
a gozar 5 (cinco) dias restantes de férias, estabelecidas pela PorTaria 
nº 7.592/2019-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria nº 2.737/2020-MP/PGJ, no período de 9 a 13/5/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0751/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018, e considerando os termos do documento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 117664/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça JoSÉ Maria GoMES doS SaNToS 
a gozar 5 (cinco) dias restantes de férias, estabelecidas pela PorTaria 
nº 4.794/2017-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria nº 6330/2017-MP/PGJ, no período de 28/4 a 2/5/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0752/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 119473/2022,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de 
Justiça JoSÉ Maria GoMES doS SaNToS, estabelecidas pela PorTaria 
nº 0751/2022-MP/SUB-Ji, no período de 28/4 a 2/5/2022, a contar de 
29/4/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0753/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018, e considerando os termos do documento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 120098/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça JoSÉ Maria GoMES doS SaNToS a 
gozar 4 (quatro) dias restantes de férias, estabelecidas pela PorTaria 
nº 0751/2022-MP/SUB-Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria nº 0752/2022-MP/SUB-Ji, no período de 5 a 8/5/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 0754/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 120759/2022,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de Justiça 
JoSÉ Maria GoMES doS SaNToS, estabelecidas pela PorTaria nº 
0753/2022-MP/SUB-Ji, no período de 5 a 8/5/2022, a contar de 6/5/2022, 
para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0755/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 115510/2022,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de 
Justiça JoSÉ NaZarENo BarroS aNdrÉ, estabelecidas pela PorTaria 
nº 0664/2022-MP/SUB-Ji, no período de 17/3 a 15/4/2022, a contar de 
1º/4/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0756/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018, e considerando os termos do documento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 121687/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar o Promotor de Justiça JoSÉ NaZarENo BarroS aNdrÉ a 
gozar 15 (quinze) dias restantes de férias, estabelecidas pela PorTaria 
nº 0664/2022-MP/SUB-Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria nº 0755/2022-MP/SUB-Ji, no período de 23/5 a 6/6/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0757/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018, e considerando os termos do documento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 124354/2022,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de 
Justiça JoSÉ NaZarENo BarroS aNdrÉ estabelecidas pela PorTaria 
nº 0756/2022-MP/SUB-Ji, no período de 23/5 a 6/6/2022, a contar de 
27/5/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
PORTARIA Nº 0758/2022-MP/SUB-JI
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018, e considerando os termos do documento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 113982/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça lUciaNa VaScoNcEloS MaZZa a 
gozar 30 (trinta) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria nº 7592/2019-
MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela PorTaria nº 
1.762/2020-MP/PGJ, no período de 23/3 a 21/4/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
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TiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0759/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 114683/2022,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de 
Justiça lUciaNa VaScoNcEloS MaZZa estabelecidas pela PorTaria 
nº 0758/2022-MP/SUB-Ji, no período de 23/3 a 21/4/2022, a contar de 
28/3/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0760/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018, e considerando os termos do documento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 115720/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça lUciaNa VaScoNcEloS MaZZa a 
gozar 18 (dezoito) dias restantes de férias, estabelecidas pela PorTaria 
nº 0813/2021-MP/SUB-Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria nº 0970/2021-MP/SUB-Ji, no período de 7 a 24/4/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0761/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 117493/2022,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de 
Justiça lUciaNa VaScoNcEloS MaZZa, estabelecidas pela PorTaria 
nº 0760/2022-MP/SUB-Ji, no período de 7 a 24/4/2022, a contar de 
18/4/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0762/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018, e considerando os termos do documento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 118254/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça Maria da PENHa dE MaTToS 
BUcHacra araÚJo a gozar 26 (vinte e seis) dias restantes de férias, 
estabelecidas pela PorTaria nº 0275/2022-MP/SUB-Ji, e suspensas, 
por necessidade de serviço, pela PorTaria nº 0276/2022-MP/SUB-Ji, no 
período de 30/5 a 24/6/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0763/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 

Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 128725/2022,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de Justiça 
Maria da PENHa dE MaTToS BUcHacra araÚJo, estabelecidas pela 
PorTaria nº 0762/2022-MP/SUB-Ji, no período de 30/5 a 24/6/2022, a 
contar de 10/6/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0764/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018, e considerando os termos do documento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 115414/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar o Promotor de Justiça SaNdro raMoS cHErMoNT a gozar 
13 (treze) dias restantes de férias, estabelecidas pela PorTaria nº 
1.679/2020-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria nº 2.300/2020-MP/PG, no período de 30/5 a 11/6/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0766/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018, e considerando os termos do documento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 117682/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar o Promotor de Justiça THiaGo riBEiro SaNadrES a gozar 30 
(trinta) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria nº 4525/2021-MP/PGJ, 
e suspensas, por necessidade de serviço, pela PorTaria nº 0547/2022-
MP/SUB-Ji, no período de 6/6 a 5/7/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0767/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 123177/2022,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de Justiça 
THiaGo riBEiro SaNadrES, estabelecidas pela PorTaria nº 0766/2021-
MP/SUB-Ji, no período de 6/6 a 5/7/2022, a contar de 15/6/2022, para 
gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
PORTARIA Nº 0768/2022-MP/SUB-JI
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018, e considerando os termos do documento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 117307/2022,
r E S o l V E:
i - coNcEdEr ao Promotor de Justiça THiaGo TaKada PErEira 30 (trin-
ta) dias de férias, referentes ao 1º período do exercício 2021/2022, e aU-
ToriZar o gozo no período de 1º a 30/5/2022.
ii - coNcEdEr ao Promotor de Justiça THiaGo TaKada PErEira 30 (trin-
ta) dias de férias, referentes ao 2º período do exercício 2021/2022, e aU-
ToriZar o gozo no período de 1º a 30/6/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria Nº 0769/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 118195/2022,
r E S o l V E:
i - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do 
Promotor de Justiça THiaGo TaKada PErEira, estabelecidas pela 
PorTaria nº 0768/2022-MP/SUB-Ji, no período de 1º a 30/5/2022, para 
gozo oportuno.
ii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do 
Promotor de Justiça THiaGo TaKada PErEira, estabelecidas pela PorTaria 
nº 0768/2022-MP/SUB-Ji, no período de 1º a 30/6/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 835067

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 0765/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018, e considerando os termos do documento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 122434/2022,
r E S o l V E:
alTErar o período de férias do Promotor de Justiça SaNdro raMoS 
cHErMoNT, estabelecidas pela PorTaria nº 0764/2022-MP/SUB-Ji, de 
30/5 a 11/6/2022 para 20/6 a 2/7/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 835069

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 0570/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
10645/2022; e
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora THaiS alESSaNdra NUNES BaSToS, ocupante do 
cargo de auxiliar de administração, lotada na assessoria de Planejamento, 
Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da 
lei Estadual no 5.810, de 24/1/1994, durante o afastamento da servidora 
titular da referida gratificação, EUNICE ROSA FILGUEIRA DE MELO, no pe-
ríodo de 13 a 27/07/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 01 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 4110/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do requerimento datado de 28/07/2022, pro-
tocolizado no “SiP” sob o nº 11182/2022, em 28/07/2022;
r E S o l V E:
dEclarar VaGo, por motivo de posse em outro cargo público inacumulá-
vel, o cargo de auxiliar de administração, do Ministério Público do Estado 
do Pará, ocupado pela servidora, aNa cláUdia dE aZEVEdo BaNHoS, ao 
qual foi nomeada por meio do ato do Procurador Geral de Justiça, datado 
de 01/12/2004, publicado no d.o.E. de 02/12/2004, conforme permissão 
estabelecida no art. 235 da lei complementar Estadual nº 057/2006, c/c 
o art. 58, parágrafo único, inciso ii, da lei nº 5.810/1994, a contar de 
28/07/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 01 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria Nº 4112/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do expediente protocolizado 
sob o nº 10139/2022,
r E S o l V E:
EXoNErar, a pedido, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994, lUcaS PorTiNHo BUENo, do cargo de provimento 
em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de 2ª Entrância, MP.
cPcP-102.3, nomeado por meio do ato nº 285/2017-MP/PGJ, a partir de 
01/08/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 01 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4113/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado sob o nº 
9996/2022; e
coNSidEraNdo os temos da PorTaria nº 795/2022-MP/PGJ, publicada 
no doE de 07/03/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria dE lUrdES dE carValHo SoarES alMEi-
da, ocupante do cargo Técnico - assistente Social, lotada no centro de 
Apoio Operacional, Gratificação pela participação em Comissão, prevista no 
art. 132, inciso i, c/c o art. 139, caput e § 1º da lei Estadual no 5.810, de 
24/1/1994, e decreto Estadual nº 442/1995, de 12/7/1995, no percentual 
de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base, até ulterior delibera-
ção e enquanto desempenhar suas atividades junto àquela comissão, a 
contar de 21/02/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 01 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4114/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado sob o nº 
10004/2022; e
coNSidEraNdo os temos da PorTaria nº 795/2022-MP/PGJ, publicada 
no doE de 07/03/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora SiMoNE dE NaZarÉ BraGa diaS, ocupante do 
cargo Técnico - Enfermeiro, lotada no departamento Médico-odontológico, 
Gratificação pela participação em Comissão, prevista no art. 132, inciso 
i, c/c o art. 139, caput e § 1º da lei Estadual no 5.810, de 24/1/1994, 
e decreto Estadual nº 442/1995, de 12/7/1995, no percentual de 20% 
(vinte por cento) sobre o vencimento-base, até ulterior deliberação e en-
quanto desempenhar suas atividades junto àquela comissão, a contar de 
21/02/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 01 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4115/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado sob o nº 
10022/2022; e
coNSidEraNdo os temos da PorTaria nº 795/2022-MP/PGJ, publicada 
no doE de 07/03/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor allaN HENriQUE fErNaNdES rENdEiro, ocu-
pante do cargo Técnico Especializado - Médico, lotado no departamento 
Médico-Odontológico, Gratificação pela participação em Comissão, prevista 
no art. 132, inciso i, c/c o art. 139, caput e § 1º da lei Estadual no 5.810, 
de 24/1/1994, e decreto Estadual nº 442/1995, de 12/7/1995, no percen-
tual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base, até ulterior deli-
beração e enquanto desempenhar suas atividades junto àquela comissão, 
a contar de 21/02/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 01 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 835027
Republicada por incorreção no D.O.E. de 28 de julho de 2022
PORTARIA Nº 0480/2022-MP/SUB-TA
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa 
TÉcNicoadMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12/01/2018, 
publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
- adriaNa MoraES fErrEira - Período: 29/06/2022 a 05/07/2022 - GE-
doc nº 131370/2022
- alEXaNdrE BriTo cardiaS JUNior - Período: 29/06/2022 - GEdoc nº 
131934/2022
- aliNE daNiElli aGUiar PiNTo - Período: 30/06/2022 a 06/07/2022 - 
GEdoc nº 131760/2022
- aMaNda BarroS lUNa - Período: 29/06/2022 a 05/07/2022 - GEdoc 
nº 131786/2022
- aNa criSTiNa SaraiVa BENTES - Período: 28/06/2022 a 29/06/2022 - 
GEdoc nº 131563/2022
- arY orlaNdo SoUZa dE oliVEira - Período: 28/06/2022 a 04/07/2022 
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- GEdoc nº 131652/2022
- BrUNo da rocHa rEYMao - Período: 21/06/2022 a 24/06/2022 - GE-
doc nº 130076/2022
- caMila VaNdErlEi TaVEira araGÃo - Período: 28/06/2022 a 
02/07/2022 - GEdoc nº 131312/2022
- claUdia EUlalia araUJo TorK da SilVa - Período: 24/06/2022 a 
23/07/2022 - GEdoc nº 131302/2022
- daNiEllE corrEa dE oliVEira - Período: 01/07/2022 a 07/07/2022 - 
GEdoc nº 132118/2022
- diaNa BarBoSa GoMES BraGa - Período: 27/06/2022 a 28/06/2022 - 
GEdoc nº 131351/2022
- EdilMa Maria PaNToJa da SilVa - Período: 29/06/2022 a 01/07/2022 
- GEdoc nº 131714/2022
- EriKa PaTricia VaScoNcEloS oliVEira - Período: 24/06/2022 - GE-
doc nº 131173/2022
- faBricio BarrETo NaSciMENTo - Período: 20/06/2022 - GEdoc nº 
131777/2022
- GlaUcia MiraNda cHada - Período: 29/06/2022 a 30/06/2022 - GE-
doc nº 131417/2022
- iVaN SilVEira da coSTa - Período: 13/06/2022 a 14/06/2022 - GEdoc 
nº 132062/2022
- iViNa GirlaNi da SilVa SoUZa - Período: 15/06/2022 - GEdoc nº 
129918/2022
- Jairo Mororo aGUiar - Período: 13/06/2022 a 14/06/2022 - GEdoc 
nº 131340/2022
- JaNilSoN da SilVa PEiXoTo - Período: 30/06/2022 a 04/07/2022 - GE-
doc nº 131583/2022
- JESSica Maria NUNES daiBES - Período: 30/06/2022 a 06/07/2022 - 
GEdoc nº 132016/2022
- JoSE loUrENco da coSTa SiQUEira - Período: 20/06/2022 a 
24/06/2022 - GEdoc nº 131237/2022
- lorENa MESQUiTa SilVa ViaNa - Período: 21/06/2022 a 27/06/2022 - 
GEdoc nº 130039/2022
- lUaNa caMilE SEaBra GoNcalVES fEio - Período: 29/06/2022 a 
01/07/2022 - GEdoc nº 131544/2022
- lUciaNa JorGE MoraES SilVa - Período: 29/06/2022 a 30/06/2022 - 
GEdoc nº 132082/2022
- Marcio HENriQUE frEiTaS da cUNHa - Período: 14/06/2022 a 
27/06/2022 - GEdoc nº 129915/2022
- Maria coNcEicao dE MElo SaliBa - Período: 30/06/2022 a 01/07/2022 
- GEdoc nº 131739/2022
- Maria dE faTiMa MallET fiMa - Período: 29/06/2022 a 05/07/2022 - 
GEdoc nº 131649/2022
- Maria EliSaNGEla GoNcalVES alVES - Período: 29/06/2022 - GEdoc 
nº 131571/2022
- Maria TErEZiNHa dE JESUS QUarESMa dE MiraNda - Período: 
22/06/2022 - GEdoc nº 131419/2022
- PaUlo SErGio froTa E SilVa JUNior - Período: 27/06/2022 - GEdoc 
nº 131042/2022
- PEdro PaUlo ViEira SilVa - Período: 27/06/2022 a 28/06/2022 - GE-
doc nº 131099/2022
- rENaTa criSTiNa dE MaToS MarTiNS - Período: 01/07/2022 a 
08/07/2022 - GEdoc nº 131987/2022
- rENaTa ElEN SoUSa GodiNHo - Período: 29/06/2022 a 03/07/2022 - 
GEdoc nº 131639/2022
- roNaldo PiMENTEl dE alMEida - Período: 30/06/2022 a 01/07/2022 
- GEdoc nº 131502/2022
- roNaldo PiMENTEl dE alMEida - Período: 16/05/2022 a 17/05/2022 
- GEdoc nº 131420/2022
- roSE aNNE caMPElo do NaSciMENTo - Período: 27/06/2022 - GEdoc 
nº 131066/2022
- roSilENE coSTa MiraNda - Período: 28/06/2022 a 29/06/2022 - GE-
doc nº 131570/2022
- rUaNNE MarY dE frEiTaS oliVEira - Período: 16/09/2021 a 25/05/2022 
- GEdoc nº 131552/2022
- SoraYa PaiXao dE carValHo - Período: 24/06/2022 - GEdoc nº 
131116/2022
- THaiS facaNHa raMoS - Período: 27 a 28/06/2022 - GEdoc nº 
131851/2022
- ViViaN loBaTo EScocio dE faria - Período: 29/06/2022 a 01/07/2022 
- GEdoc nº 131625/2022
- ViViaNY dE PaUla BEZErra alVES - Período: 06/06/2022 a 13/06/2022 
- GEdoc nº 129253/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 01 de julho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
republicada por incorreção no d.o.E. de 22 de julho de 2022
Portaria Nº 0531/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
alEXaNdrE aUGUSTo fErraZ BEZErra - Período: 11/07/2022 a 
13/07/2022 - GEdoc nº 133707/2022
alEXaNdrE doS SaNToS coSTa - Período: 11/07/2022 a 12/07/2022 - 
GEdoc nº 133822/2022
aliNE BoHadaNa PoNTES diaS - Período: 04/07/2022 a 10/07/2022 - 
GEdoc nº 133278/2022

aMilToN PiNHEiro dE oliVEira - Período: 12/07/2022 - GEdoc nº 
133438/2022
aNa claUdia dE NaZarE BaraTa aarao  - Período: 12/07/2022 - GE-
doc nº 133719/2022
aNa daS GracaS Sfair alVarES - Período: 11/07/2022 a 12/07/2022 - 
GEdoc nº 133683/2022
aNa riTa Sa doS SaNToS - Período: 11/07/2022 a 15/07/2022 - GEdoc 
nº 133407/2022
aNa WaNdErlEia MarTiNS doS SaNToS - Período: 29/06/2022 a 
01/07/2022 - GEdoc nº 132572/2022
aNGElica VarEla dE liMa - Período: 11/07/2022 a 15/07/2022 - GEdoc 
nº 133525/2022
aNToNio caBral VicENTE JUNior - Período: 09/07/2022 a 15/07/2022 
- GEdoc nº 133639/2022
caMila caValcaNTE doS SaNToS - Período: 05/07/2022 a 08/07/2022 
- GEdoc nº 133472/2022
caMila caValcaNTE doS SaNToS - Período: 11/07/2022 a 20/07/2022 
- GEdoc nº 133472/2022
caMila fiGUEirEdo cHaVES dElGado - Período: 13/07/2022 a 
19/07/2022 - GEdoc nº 133824/2022
caMila VaNdErlEi TaVEira araGÃo - Período: 07/07/2022 a 13/07/2022 
- GEdoc nº 133123/2022
carla lUciaNa GUrJao dE araUJo frEirE - Período: 04/07/2022 a 
08/07/2022 - GEdoc nº 133457/2022
carloS alBErTo da MaTa VEloSo - Período: 07/07/2022 - GEdoc nº 
133173/2022
daNiEla SaNToS BaraTa oliVEira - Período:: 08/07/2022 - GEdoc nº 
133678/2022
daNiEllE corrEa dE oliVEira  - Período: 08/07/2022 a 15/07/2022 - 
GEdoc nº 133441/2022
dENiSE coSTa ViaNa - Período: 06/07/2022 - GEdoc nº 133196/2022
doMiNGoS SaVio dE caSTro oliVEira - Período: 12/07/2022 a 
18/07/2022 - GEdoc nº 133885/2022
ElBa cHarlEM MacEdo da PoNTE - Período: 11/07/2022 a 15/07/2022 
- GEdoc nº 133957/2022
ElENiSE NEVES TEiXEira  - Período: 11/07/2022 - GEdoc nº 133698/2022
EllEN da coSTa VaZ  - Período: 13/07/2022 - GEdoc nº 133695/2022
HElida HElENa oliVEira MElUl  - Período: 14/07/2022 a 15/07/2022 - 
GEdoc nº 133916/2022
iSaBElE SaNTaNa SaNToS - Período: 11/07/2022 a 17/07/2022 - GEdoc 
nº 133674/2022
JacKElYNE alBErTo alVES doS SaNToS - Período: 06/07/2022 a 
07/07/2022 - GEdoc nº 133059/2022
JESSiKa EliSEa MarTiNS dE aQUiNo - Período: 04/07/2022 a 08/07/2022 
- GEdoc nº 132586/2022
JESSiKa EliSEa MarTiNS dE aQUiNo - Período: 11/07/2022 a 13/07/2022 
- GEdoc nº 133503/2022
JoElMa cordEiro VaraNda cardoSo - Período: 12/07/2022 a 
18/07/2022 - GEdoc nº 133494/2022
JorGE PErEira SalES JUNior - Período: 04/07/2022 - GEdoc nº 
133602/2022
JorGYVaN BraGa liMa - Período: 11/07/2022 a 13/07/2022 - GEdoc nº 
133390/2022
JoSE alBErTo BaPTiSTa SaNToS JUNior - Período: 11/07/2022 a 
17/07/2022 - GEdoc nº 133691/2022
JoSE loUrENco da coSTa SiQUEira - Período: 04/07/2022 a 10/07/2022 
- GEdoc nº 133538/2022
JoSE TorrES BriTo cardoSo  - Período: 06/07/2022 a 19/07/2022 - 
GEdoc nº 133129/2022
JoYcE cardoSo oliMPio iKEda  - Período: 12/07/2022 - GEdoc nº 
133874/2022
JUliaNa caMPBEll TaVEira aMaro - Período: 04/07/2022 a 08/07/2022 
- GEdoc nº 132469/2022
KaTia criSTiNa MElo do NaSciMENTo - Período: 13/07/2022 a 
19/07/2022 - GEdoc nº 133882/2022
KaTia criSTiNa MElo do NaSciMENTo - Período: 04/07/2022 - GEdoc 
nº 132506/2022
KaZUMi SHiNoZaKi - Período: 08/07/2022 a 14/07/2022 - GEdoc nº 
133423/2022
lariSSa MoNTEiro NaSciMENTo - Período: 13/07/2022 a 15/07/2022 - 
GEdoc nº 133839/2022
lEidiaNE diNiZ PiNHEiro - Período: 01/07/2022 a 08/07/2022 - GEdoc 
nº 133418/2022
lEila ViEira do ESPiriTo SaNTo - Período: 06/07/2022 a 08/07/2022 - 
GEdoc nº 133944/2022
lidia Maria BarBoSa calado coiMBra  - Período: 11/07/2022 a 
15/07/2022 - GEdoc nº 133752/2022
lUaNa caMilE SEaBra GoNcalVES fEio - Período: 12/07/2022 a 
13/07/2022 - GEdoc nº 133830/2022
lUiS carloS PiNa dE carValHo - Período: 07/07/2022 - GEdoc nº 
133149/2022
Marcia BETHaNia dE alBUQUErQUE ViNaGrE - Período: 08/07/2022 - 
GEdoc nº 133619/2022
Marco aUrElio dE NaZarETH carValHo dE liMa  - Período: 11/07/2022 
a 12/07/2022 - GEdoc nº 133398/2022
Marco aUrElio dE NaZarETH carValHo dE liMa  - Período: 13/07/2022 
a 15/07/2022 - GEdoc nº 133831/2022
Maria roSEMira loBaTo loUrEiro - Período: 08/07/2022 a 12/07/2022 
- GEdoc nº 133679/2022
Maria STEla da PaZ VEraS - Período: 13/07/2022 a 15/07/2022 - GE-
doc nº 133867/2022
MariaNa cUNHa oliVEira - Período: 11/07/2022 a 17/07/2022 - GEdoc 
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nº 133458/2022
MEliNa MarTiNHo dE MaToS - Período: 05/07/2022 a 11/07/2022 - GE-
doc nº 133206/2022
 MiGUEl doS SaNToS rocHa - Período: 06/07/2022 a 12/07/2022 - GE-
doc nº 133733/2022
Nadir rEGiNa aSSiS dE BarroS  - Período: 06/07/2022 - GEdoc nº 
133150/2022
NaZarETH SiMoNES ViEira doS SaNToS - Período: 12/07/2022 a 
19/07/2022 - GEdoc nº 133863/2022
oriValdo PEdro dE liMa - Período: 11/07/2022 a 17/07/2022 - GEdoc 
nº 133795/2022
PETTErSoN diNiZ - Período: 11/07/2022 a 15/07/2022 - GEdoc nº 
133459/2022
raioNilVa JoaNa lEMoS PoNTES - Período: 05/07/2022 a 09/07/2022 - 
GEdoc nº 133290/2022
rENaTa Maia iSoPPo alGaraNHar GoNcalVES - Período: 12/07/2022 a 
18/07/2022 - GEdoc nº 133655/2022
roBErTo carloS SoarES fiGUEirEdo - Período: 13/07/2022 a 
11/08/2022 - GEdoc nº 133743/2022
roMUlo crUZ da lUZ - Período: 02/05/2022 - GEdoc nº 133817/2022
roMUlo crUZ da lUZ  - Período: : 10/05/2022 - GEdoc nº 133818/2022
roNaldo PiMENTEl dE alMEida - Período: 11/07/2022 a 15/07/2022 - 
GEdoc nº 133364/2022
roSaNGEla fariaS doS SaNToS - Período: 11/07/2022 a 15/07/2022 - 
GEdoc nº 133484/2022
roSEMarY BarroS dE oliVEira  - Período: 11/07/2022 a 17/07/2022  - 
GEdoc nº 133479/2022
roSEMaY dE SEiXaS BriTo - Período: 11/07/2022 a 15/07/2022 - GEdoc 
nº 133466/2022
rUaNNE MarY dE frEiTaS oliVEira - Período: 13/06/2022 a 26/06/2022 
- GEdoc nº 133145/2022
SilVia HElENa PaiVa liMa - Período: 12/07/2022 - GEdoc nº 
133685/2022
SoraYa PaiXao dE carValHo - Período: 05/07/2022 - GEdoc nº 
133167/2022
TaliNE liMa lEao BaNdEira - Período: 07/07/2022 a 16/07/2022 - GE-
doc nº 133089/2022
ViTor lira caValcaNTE doS SaNToS - Período: 11/07/2022 a 
15/07/2022 - GEdoc nº 133491/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 19 de julho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
republicada por incorreção no d.o.E. de 29 de julho de 2022
Portaria Nº 0564/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 032/2022/MP/cPPadS, de 
20/07/2022, protocolizado no “SiP” sob o n.º 10869/2022, em 21/07/2022;
coNSidEraNdo que é dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei 
Estadual n.º 5.810, de 24/01/1994,
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar os servidores carloS ViNÍciUS rEiS doS SaNToS 
(Presidente), JoEl carloS dE oliVEira aSSUNÇÃo e rodriGo roSa dE 
SoUZa (Membros), para integrarem a comissão Permanente de Processo 
administrativo disciplinar e Sindicância, instaurada pela PorTaria n.º 
25/2021-MP/SGJ-Ta, de 02/02/2021, publicada no d.o.E. de 11/02/2021.
ii – fiXar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
iii – coNValidar todos os atos praticados até então pela comissão.
 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
republicada por incorreção no d.o.E. de 22 de junho de 2022
Portaria Nº 3296/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, no exercício de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a necessidade de regulamentar internamente a realiza-
ção de serviços nos prédios do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de otimizar os controles relacionados à 
realização de serviços terceirizados nesta instituição Ministerial;
coNSidEraNdo que os serviços terceirizados são precedidos de contrato 
entre as partes, em que são estabelecidas, dentre outras, as condições 
para o seu desempenho;
coNSidEraNdo que é dever da administração Pública garantir um am-
biente de trabalho seguro, salvaguardando a integridade física dos traba-
lhadores que laborem nos prédios do Órgão;
coNSidEraNdo as atribuições das unidades administrativas estabelecidas 
na resolução nº 006/1995-cPJ.
rESolVE:
art. 1° a realização de serviços de qualquer natureza nos prédios do 
Ministério Público passa a ser regulamentada por esta PorTaria.
art. 2º considera-se como serviço, para efeitos dessa PorTaria, 
toda atividade a ser realizada nos prédios deste Ministério Público do 
Estado do Pará que envolva demolição, conserto, instalação, montagem, 
operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção.
art. 3º os serviços a serem executados nos prédios do Ministério Público 
deverão ser realizados mediante emissão prévia de ordem de Serviço 

pelo gestor da Unidade responsável pela atividade, nos termos do modelo 
constante no anexo desta PorTaria.
§1º a unidade responsável pelo serviço deverá comunicar, por e-mail ins-
titucional, a respeito da execução das atividades aos setores envolvidos, 
para conhecimento, anexando a ordem de Serviço respectiva.
§2º a unidade responsável deverá, ainda, enviar a ordem de Serviço à 
Assessoria Militar, via e-mail institucional, para fins de identificação e au-
torização de acesso dos prestadores de serviços terceirizados, inclusive 
preposto da empresa, responsável pela coordenação e supervisão das ati-
vidades.
§3º Havendo necessidade de publicação de aviso acerca da realização do 
serviço na intranet, a unidade responsável deverá encaminhar minuta do 
texto a ser divulgado para a Subprocuradoria-Geral de Justiça, para área 
técnico-administrativa, para aprovação e providências de encaminhamento 
à assessoria de imprensa.
art. 4º aqueles que estiverem executando serviço (servidores ou 
terceirizados) nesta instituição Ministerial devem utilizar os Equipamentos 
de Proteção individual (EPis) necessários, nos termos do previsto na Norma 
regulamentadora nº 6 (Nr 6), editada pela PorTaria MTB nº 3.214/1978 
do Ministério do Trabalho, e conforme previsão contratual.
§1º os funcionários de empresas terceirizadas que estiverem executando 
serviços neste Órgão deverão apresentar crachás de identificação e estar, 
preferencialmente, uniformizados.
art. 5º o local em que haverá a realização de serviços deverá ser sinalizado 
durante toda a execução da atividade.
§1º A sinalização deverá ser feita por placas, avisos, fitas zebradas, ou 
outros itens que se fizerem necessários para a finalidade.
art. 6º Na ordem de Serviço deverá constar expressamente:
a) o serviço a ser realizado;
b) a identificação nominal dos funcionários que executarão o serviço, 
sejam eles efetivos ou terceirizados;
c) o supervisor da empresa contratada, quando se tratar de serviço 
terceirizado, e se o contrato assim o exigir;
d) o horário e o local da realização do serviço;
e) o fiscal do contrato;
f) a identificação nominal do(s) servidor(es) indicado(s) para realização de 
suporte técnico no dia da execução do serviço, e seu contato telefônico;
g) campos para checagem de procedimentos internos e atesto de obrigações 
previstas em contrato, dentre os quais obrigatoriamente o relativo ao uso 
de Equipamentos de Proteção individual – EPis e da sinalização do local de 
realização do serviço;
h) campo destinado a relato sucinto das atividades realizadas, para 
preenchimento pela empresa, em caso de serviço terceirizado.
Art. 7º. As ocorrências ou possíveis irregularidades verificadas durante a 
execução do serviço deverão ser imediatamente informadas ao diretor do 
Departamento e/ou Chefia da Unidade Administrativa que emitiu a Ordem 
de Serviço, o qual submeterá a comunicação à Subprocuradoria-Geral de 
Justiça, para área técnico-administrativa, para conhecimento.
art. 8º. os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça.
art. 9º. Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
aNeXo

 ordeM de serViÇo - o.s.
 o.s. Nº

dados do(s)serViÇo(s)
contrato nº:

Empresa/Pessoa contratada:

local(is) do(s) 
Serviço(s)

Prédio(s):
ambiente(s):

Período de Execução do(s) 
Serviço(s):

início data: Hora:
conclusão data: Hora:

descrição sucinta do(s) serviço(s) que será(ão) executado(s):
 
 
 
 

dadoS daSPESSoaS ENVolVidaS No(S) SErViÇo(S)
Nome(s) do(s) colaborador(es) da Empresa contratada ou dos servidores que executarão o(s) 

serviço(s) Doc. Identificação

1 Supervisor/Encarregado da Empresa (quando houver):
  

2 colaborador/Servidor:  
3 colaborador/Servidor:  
4 colaborador/Servidor:  
5 colaborador/Servidor:  
6 colaborador/Servidor:  

Nome(s) do(s) integrante(s) do MPPa que acompanhará(ão) o(s) serviço(s) função Telefone
1    
2    

Nome(s) do(s) fiscal(is) do contrato: função Telefone
1    
2    



108  diário oficial Nº 35.066 Quarta-feira, 03 DE AGOSTO DE 2022

Nome(s) do(s) Servidor de Suporte Técnico função Telefone
1    
2    

cHEcaGENS MÍNiMaS SUGEridaS

1 obtenção da numeração da o.S. junto a Unidade responsável por sua 
emissão   

2 informação/acordo com o responsável pelo ambiente   
3 comunicação ao Serviçode Vigilância ou ao Monitoramento   

4 Comunicação à Chefia Imediata do Fiscal ou do integrante que acompa-
nhará o serviço   

5 Uso de E.P.i’s   
6 Sinalização do local   

7

comunicação a outrasUnidades envolvidas no(s) serviço(s) quando houver  
 

outras Unidades:

coNclUSÃo do SErViÇo
  coNclUÍdo  NÃo coNclUÍdo

relato sucintodas atividades realizadas até a conclusão
(campo a ser preenchido pela empresa contratada, em caso de serviço terceirizado):

 
 
 
 
 
 

assinatura do responsável pelao.S.: 

        

 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
republicada por incorreção no d.o.E. de 01 de julho de 2022
Portaria Nº 3467/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do GEdoc nº 129916/2022,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, BrENda oliVEira SilVa doS rEiS, do cargo de provimento 
em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de 2ª Entrância, 
MP.cPcP-102.3, nomeada por meio da PorTaria nº 178/2022-MP/PGJ, a 
partir de 21/06/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 28 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
PORTARIA Nº 4084/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado neste Órgão Mi-
nisterial sob o nº 8447/2022, em 02/06/2022;
coNSidEraNdo o acolhimento in totum do Parecer nº 211/2022 da asses-
soria Jurídica da Procuradoria-Geral de Justiça,
coNSidEraNdo os termos do despacho exarado pelo Procurador-Geral 
de Justiça, em que defere o pedido de reversão de cota parte de pensão 
por morte recebida pela Sra. anna Maria amaral cavalero, viúva do dr. 
Affonso de Ligorio Bouth Cavalero, em favor do Sr. Madsson Lobo Cavalero, 
filho do instituidor da pensão, considerando os comandos legais da Lei nº 
5.011/1981,
r E S o l V E:
dETErMiNar a reversão de cota parte de PENSÃo Por MorTE recebida 
pela Sra. aNNa Maria aMaral caValEro, viúva do dr. affoNSo dE li-
Gorio BoUTH caValEro, em favor do Sr. MadSSoN loBo caValEro, 
filho do instituidor da pensão, considerando os comandos legais da Lei nº 
5.011/1981, legislação de regência da pensão por morte concedida por 
ocasião do falecimento do Dr. Affonso Cavalero, com fundamento nos arti-
gos 22, I (pensão para filho maior de idade e portador de deficiência) e 34 
(reversão da quota de pensão), conforme abaixo discriminado:
cálcUlo dE rEVErSÃo dE PENSÃo Por MorTE
ProTocolo Nº 8447/2022
aSSUNTo: PENSÃo Por MorTE
PENSioNiSTaS: MadSSoN loBo caValEro
iNSTiTUidor da PENSÃo: affoNSo dE liGÓrio BoUTH caVallEro
carGo: ProcUrador dE JUSTiÇa
daTa do falEciMENTo: 06/06/1997
ProVENToS iNTEGraiS – fEVErEiro/2022

descriÇÃo reF VaLor eM r$
ProVENTo 30 diaS 35.462,22

ToTal BrUTo - 35.462,22

reVersÃo de ProVeNtos de PeNsÃo Por Morte

MadSSoN loBo caValEro 100,00% r$ 35.462,22
ToTal 100,00% r$ 35.462,22

 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 29 de julho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4109/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
i – diSPENSar o servidor faBricio BarrETo NaSciMENTo, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Administração, da Função Gratificada de Chefe de Apoio das 
Promotorias de Justiça do interior, designado pela PorTaria n.º 545/2019-MP/
PGJ, publicada no doE de 06/02/2019, a partir de 04/07/2022; e
ii - loUVar a colaboração, a competência, a dedicação e a lealdade com 
que o servidor fabricio Barreto Nascimento se houve no desempenho de 
suas atribuições.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 01 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 834986
Portaria Nº 4111/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E S o l V E:
dESiGNar a Excelentíssima dra. Naiara Vidal Nogueira, Promotora de Justiça, 
em substituição, no 1º cargo da Promotoria de Justiça criminal de altamira/
Pa, para atuar nos autos de nº 0004867-59.2020.8.14.0005, na condição de 
longa manus da Procuradoria-Geral de Justiça, e, nos termos do art. 28 do 
cPP, prossiga com a demanda e ofereça a devida denúncia, em desfavor dos 
indiciados, pela prática do crime de furto qualificado, previsto art. 155, §1º 
e §4º, inciso iV, do cPB, em razão da fundamentação jurídica apresentada.
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 01 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 834869
Portaria Nº 0566/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr E aUToriZar o gozo de 30 (trinta) dias de licença-Prêmio, 
de acordo com o art. 98 da lei Estadual n.º 5.810/1994, ao servidor do 
Ministério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe ParceLa triÊNio PerÍodo
135012/2022 PaUlo MaUricio SalES cardoSo 1ª 1990/1993 29/08 a 27/09/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 01 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0567/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
aUToriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio Nº de 
dias PerÍodo

135843/2022 aNa riTa Sa doS SaNToS 2020/2021 30 13/09 a 
12/10/2022

135155/2022 claUdiNETE loBaTo MoNTEiro 2021/2022 05 01 a 05/08/2022

133216/2022 EdSaNdro dUarTE dE aNdradE 2021/2022 21 18/07 a 
07/08/2022

135740/2022 ElENiSE NEVES TEiXEira 2021/2022 30 08/08 a 
06/09/2022

135465/2022 lUaNa HErcUlaNo riBEiro 2020/2021 30 01 a 30/08/2022
135657/2022 MarcEllo TriNdadE PiNHEiro GoMES 2020/2021 26 01 a 26/08/2022

135610/2022 Marcio dE oliVEira MENdES 2021/2022 30 15/08 a 
13/09/2022

135742/2022 THaiS SoarES MENdES 2021/2022 18 02 a 19/08/2022

135775/2022 TirZa ElEoNora dE NaZarE BENoNE 
SaBBa 2021/2022 30 11/07 a 

09/08/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 01 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
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PORTARIA Nº 0568/2022-MP/SUB-TA
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
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

134331/2022 aNa lUcia ElUaN liMa 2020/2021 04 a 
22/07/2022 18/07/2022 05

135532/2022 aNiZE ElaiNE da SilVa 
MacHado 2021/2022 20/07 a 

18/08/2022 27/07/2022 23

133315/2022 ariaNNE BriTo cal 
aTHiaS 2020/2021 04/07 a 

02/08/2022 11/07/2022 23

135484/2022 caMila caValcaNTE doS 
SaNToS 2021/2022 21/07 a 

02/08/2022 26/07/2022 08

135148/2022 caMila doS SaNToS 
loPES 2021/2022 01 a 

30/08/2022 01/08/2022 30

135991/2022 diEGo riBEiro dE 
oliVEira 2021/2022 20/07 a 

18/08/2022 29/07/2022 21

135891/2022 EdSaNdro dUarTE dE 
aNdradE 2021/2022 18/07 a 

07/08/2022 29/07/2022 10

135574/2022 EricK lEoNardo fiGUEi-
ra MoNTEiro 2020/2021 02 a 

31/08/2021 02/08/2021 30

135545/2022 GEorGia HESKETH 
ToScaNo 2021/2022 04/07 a 

02/08/2022 27/07/2022 07

134775/2022 GErSoN rodriGUES 
cardoSo 2021/2022 01 a 

30/07/2022 20/07/2022 11

135811/2022 JoilMa MarTiNS da 
SilVa SaSaKi 2021/2022 11/07 a 

09/08/2022 25/07/2022 16

135861/2022 laiS criSTiNa SilVa 
SafE dE MaToS 2021/2022 01 a 

30/08/2022 01/08/2022 30

135988/2022 Maira BrilHaNTE cor-
rEa NEVES 2019/2020 04/07 a 

02/08/2022 29/07/2022 05

135889/2022 MaUro aNdrE SaNToS 
ToloSa 2021/2022 11/07 a 

09/08/2022 29/07/2022 12

135925/2022 Nadir rEGiNa aSSiS dE 
BarroS 2021/2022 18/07 a 

16/08/2022 29/07/2022 19

135986/2022 PaTricia SoUSa raMoS 2021/2022 11/07 a 
09/08/2022 29/07/2022 12

134645/2022 rEGEaNE aNdrEZa 
araUJo dE BriTo NoBrE 2021/2022 04/07 a 

02/08/2022 18/07/2022 16

134258/2022 roNilSoN BaraTa 
dUarTE 2021/2022 27/06 a 

26/07/2022 18/07/2022 09

135939/2022 roSENia MEdEiroS 
NEVES 2021/2022 04/07 a 

02/08/2022 29/07/2022 05

135981/2022 roSilda PacHEco E 
SilVa 2021/2022 01 a 

30/08/2022 01/08/2022 30

135853/2022 SaBriNa BraBo dE 
araUJo carValHo 2021/2022 14/07 a 

12/08/2022 28/07/2022 16

135523/2022 STEPHaNE criSTiNa 
caETaNo caBral 2020/2021 26/07 a 

24/08/2022 27/07/2022 29

135773/2022 TirZa ElEoNora dE Na-
ZarE BENoNE SaBBa 2020/2021 12 a 

30/07/2022 12/07/2022 19

135502/2022 WaNdrEa da coSTa 
raNiEri 2021/2022 01 a 

30/08/2022 01/08/2022 30

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 01 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0569/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo aNte-
rior NoVo PerÍodo

136128/2022 criSTiNa Maia MUrriETa 2021/2022 01 a 30/07/2022 18/07 a 16/08/2022

135637/2022 PaUlo daNTaS dE oliVEira 
JUNior 2021/2022 01 a 30/08/2022 15/09 a 14/10/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 01 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 834819

editaL Nº 25/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de administra-
ção para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa 
Belém i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a 
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de ad-
ministração, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/
ou de execução que compõem a região administrativa Belém i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de administração 
nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administra-
tiva Belém I, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-
liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2022

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 
– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023

UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024
UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 

Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MP/Pa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci 
–UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior 
lTda- icES UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 
icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior 
– iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTEN-
TáVEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
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facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia 
rEUNida – fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS 
HUMaNaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023
clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024
facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024
facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando os 3 (três) 
últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, 
em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério Público do 
Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por 
meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro 
EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico 
do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado 
no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de ren-
dimento total do candidato, que será comprovado  por  intermédio  do  his-
tórico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, for-
necido pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável 
e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de esta-
giário de administração dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministé-
rio Público Estadual no Município de Belém e distrito de icoaraci integrante 
da região administrativa Belém i, na medida da demanda das unidades 
e de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 04 a 18/08/2022 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio dE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 

eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado 
que:
a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incompleto ou 
incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 01 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
editaL Nº 26/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de administra-
ção para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa 
Nordeste i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a 
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de ad-
ministração, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/
ou de execução que compõem a região administrativa Nordeste i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de administração 
nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administra-
tiva Nordeste I, o qual terá validade até a homologação do resultado final 
da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxi-
liares e/ou de execução integrantes da região administrativa Nordeste i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-
liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2022

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 
– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023

UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024
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UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MP/Pa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci 
–UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior 
lTda- icES UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 
icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior 
– iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTEN-
TáVEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia 

rEUNida – fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS 
HUMaNaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023
clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024
facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024
facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando os 3 (três) 
últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, 
em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério Público do 
Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por 
meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro 
EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico 
do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado 
no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de 
rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  
histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, 
fornecido pela instituição de ensino superior, com assinatura do respon-
sável e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em campo 
próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de esta-
giário de administração dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Minis-
tério Público Estadual no Município de castanhal integrante da região ad-
ministrativa Nordeste i, na medida da demanda das unidades e de acordo 
com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 04 a 18/08/2022 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio dE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.

5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época
6.do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incompleto ou 
incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 01 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
editaL Nº 27/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de administra-
ção para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa 
Nordeste iii
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a 
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de ad-
ministração, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/
ou de execução que compõem a região administrativa Nordeste iii.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de administração 
nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administra-
tiva Nordeste III, o qual terá validade até a homologação do resultado final 
da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxi-
liares e/ou de execução integrantes da região administrativa Nordeste iii.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
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1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-
liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2022

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 
– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023

UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024
UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 

Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MP/Pa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci 
–UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior 
lTda- icES UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 
icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior 
– iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTEN-
TáVEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia 

rEUNida – fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS 
HUMaNaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023
clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024
facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024
facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando os 3 (três) 
últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, 
em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério Público do 
Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por 
meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro 
EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico 
do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado 
no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de 
rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  
histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, 
fornecido pela instituição de ensino superior, com assinatura do respon-
sável e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em campo 
próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.

3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de administração dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Mi-
nistério Público Estadual no Município de Tomé-açú integrante da região 
administrativa Nordeste iii, na medida da demanda das unidades e de 
acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 04 a 18/08/2022 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio dE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último 
semestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo 
de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6.do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incompleto ou 
incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 01 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
EDITAL Nº 28/2022-MPPA
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de direito para 
os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa Sudoeste i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
direito, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/ou de 
execução que compõem a região administrativa Sudoeste i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de direito nos 
órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa 
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Sudoeste I, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxi-
liares e/ou de execução integrantes da região administrativa Sudoeste i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-
liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2022

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 
– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023

UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024
UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 

Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MP/Pa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci 
–UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior 
lTda- icES UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 
icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior 
– iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTEN-
TáVEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia 

rEUNida – fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS 
HUMaNaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023
clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024
facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024
facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.

2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando os 3 (três) 
últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, 
em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério Público do 
Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por 
meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro 
EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico 
do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado 
no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de rendi-
mento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  histó-
rico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, fornecido 
pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável e/ou código 
de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de estagiá-
rio de direito dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministério Público Es-
tadual nos Municípios de altamira, Medicilândia e Vitória do Xingu, integrantes 
da região administrativa Sudoeste i, na medida da demanda das unidades e 
de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 04 a 18/08/2022 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio dE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último 
semestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo 
de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e 
invalidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.
mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6.do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incompleto ou incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
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Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 01 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
editaL Nº 29/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de comunicação 
Social- Publicidade e Propaganda para os órgãos auxiliares e/ou de execu-
ção da região administrativa Belém i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
comunicação Social- Publicidade e Propaganda, visando ao preenchimento 
de vagas nos órgãos auxiliares e/ou de execução que compõem a região 
administrativa Belém i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de comunicação 
Social- Publicidade e Propaganda nos órgãos auxiliares e/ou de execução 
integrantes da região administrativa Belém i, o qual terá validade até a 
homologação do resultado final da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-
liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2022

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 
– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023

UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024
UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 

Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MP/Pa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci 
–UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior 
lTda- icES UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 
icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior 
– iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTEN-
TáVEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia 

rEUNida – fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS 
HUMaNaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023
clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024
facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024
facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando os 3 (três) 
últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, 
em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério Público do 
Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por 
meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro 
EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico 
do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado 
no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de 
rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  
histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, 
fornecido pela instituição de ensino superior, com assinatura do respon-
sável e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em campo 
próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de comunicação Social- Publicidade e Propaganda dos órgãos de 
execução e/ou auxiliares do Ministério Público Estadual no Município de Be-
lém, integrante da região administrativa Belém i, na medida da demanda 
das unidades e de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira 
da instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 04 a 18/08/2022 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio dE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
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5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6.do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incompleto ou 
incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 01 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
editaL Nº 30/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de administra-
ção para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa 
Sudeste iV
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a 
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de ad-
ministração, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/
ou de execução que compõem a região administrativa Sudeste iV.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de administração 
nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administra-
tiva Sudeste IV, o qual terá validade até a homologação do resultado final 
da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxi-
liares e/ou de execução integrantes da região administrativa Sudeste iV.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-
liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2022

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 
– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023

UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024
UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 

Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MP/Pa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci 
–UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior 
lTda- icES UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 
icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior 
– iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTEN-
TáVEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia 

rEUNida – fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS 
HUMaNaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023
clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024
facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024
facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando os 3 (três) 
últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, 
em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério Público do 
Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por 
meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro 
EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico 
do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado 
no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de 
rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  
histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, 
fornecido pela instituição de ensino superior, com assinatura do respon-
sável e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em campo 
próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de esta-
giário de administração dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Minis-
tério Público Estadual no Município de Parauapebas, integrante da região 
administrativa Sudeste iV, na medida da demanda das unidades e de acor-
do com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
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5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 04 a 18/08/2022 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio dE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6.do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incompleto ou incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 01 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
editaL Nº 31/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de direito para 
os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa Sudeste i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
direito, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/ou de 
execução que compõem a região administrativa Sudeste i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de direito nos 
órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa 
Sudeste I, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.

1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxi-
liares e/ou de execução integrantes da região administrativa Sudeste i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência

cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023

EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-
liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2022

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 
– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023

facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023

UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024

EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MP/Pa 13/06/2022

UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci 
–UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior 
lTda- icES UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 
icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior 
– iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTEN-
TáVEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
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facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia 
rEUNida – fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS 
HUMaNaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023

clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024

facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando os 3 (três) 
últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, 
em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério Público do 
Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por 
meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro 
EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico 
do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado 
no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de rendi-
mento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  histó-
rico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, fornecido 
pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável e/ou código 
de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de esta-
giário de direito dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministério Pú-
blico Estadual nos Municípios de itupiranga, Marabá, rondon do Pará, São 
domingos do araguaia, São Geraldo do araguaia e São João do araguaia, 
integrantes da região administrativa Sudeste i, na medida da demanda 
das unidades e de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira 
da instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 04 a 18/08/2022 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio dE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 

solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6.do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incompleto ou 
incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 01 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
editaL Nº 32/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de direito para 
os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa Sudeste iV
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
direito, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/ou de 
execução que compõem a região administrativa Sudeste iV.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de direito nos 
órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa 
Sudeste IV, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxi-
liares e/ou de execução integrantes da região administrativa Sudeste iV.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
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inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência

cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023

EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-
liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2022

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 
– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023

facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023

UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024

EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MP/Pa 13/06/2022

UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci 
–UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior 
lTda- icES UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 
icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior 
– iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTEN-
TáVEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023

facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia 
rEUNida – fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS 
HUMaNaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023

clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024

facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.

2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando os 3 (três) últimos 
anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, em instituição de 
ensino superior conveniada com o Ministério Público do Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por meio 
do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcio-
Nal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério 
Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de rendi-
mento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  histó-
rico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, fornecido 
pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável e/ou código 
de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de direito dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministério 
Público Estadual nos Municípios de canaã dos carajás, curionópolis e Pa-
rauapebas, integrantes da região administrativa Sudeste iV, na medida da 
demanda das unidades e de acordo com a disponibilidade orçamentário-
financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 04 a 18/08/2022 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio dE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6.do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incompleto ou 
incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 01 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 835353
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eXtrato de ata da 6ª sessÃo ordiNÁria do coLÉGio de Pro-
cUradores de JUstiÇa
data: 07/07/2022 (quinta-feira)
Horário: 10h
local: Plenário do colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Pará
Presidência: Procurador-Geral de Justiça cesar Bechara Nader Mattar Junior
Secretária: Procuradora de Justiça ana Tereza do Socorro da Silva abucater
assUNtos adMiNistratiVos
compareceram:
Estiveram presentes o Procurador-Geral de Justiça, dr. cesar Bechara Nader 
Mattar Junior; e os Procuradores de Justiça, raimundo de Mendonça ribeiro 
alves, cláudio Bezerra de Melo, Ubiragilda Silva Pimentel, Geraldo de Men-
donça rocha, dulcelinda lobato Pantoja, Marcos antônio ferreira das Neves, 
Mariza Machado da Silva lima, antônio Eduardo Barleta de almeida, Maria da 
conceição de Mattos Sousa, leila Maria Marques de Moraes, Maria Tércia ávi-
la Bastos dos Santos, Hezedequias Mesquita da costa, Maria célia filocreão 
Gonçalves, cândida de Jesus ribeiro do Nascimento, Maria do Socorro Martins 
carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho, Hamilton Nogueira Salame, 
Waldir Macieira da costa filho e ana Tereza do Socorro da Silva abucater, 
Secretária do colégio de Procuradores de Justiça.
1. Assunto: Justificativas de falta.
Justificaram a ausência os Excelentíssimo Senhores: Manoel Santino Nasci-
mento Junior, em viagem a serviço; adélio Mendes dos Santos, em viagem 
à serviço; Mario Nonato falangola, doente; Jorge de Mendonça rocha, do-
ente; e Nelson Pereira Medrado, doente.
2. assunto: afastamento das funções ou da carreira.
registrado o afastamento dos Procuradores de Justiça luiz cesar Tavares 
Bibas e ricardo albuquerque da Silva, em gozo de férias. registrado o 
afastamento do Procurador de Justiça Estevam alves Sampaio filho, em 
licença para tratamento de saúde.
3. assunto: aprovação de atas.
o Presidente submeteu ao Plenário a ata da sessão ordinária de 02/06/2022. 
a ata foi aprovada por unanimidade. registrada a abstenção dos Procura-
dores de Justiça que não estiveram presentes à retro citada sessão.
4. assunto: comunicações da Secretaria.
. a Secretária informou que em reunião ocorrida em 29/06/2022, a comissão 
Permanente de assuntos administrativos e Técnicos decidiu: a) EloGiar a 
iniciativa do Excelentíssimo Procurador de justiça antônio Eduardo Barleta 
de almeida, notadamente diante da magnitude e da relevância dos nomes 
indicados; e b)SoBrESTar a tramitação do  processo nº 009/2022-cPJ até 
que haja regulamentação específica disciplinando os procedimentos relativos 
à denominação de prédios, auditórios e demais espaços do MPPa.
. a Secretária deu conhecimento a todos do rElaTÓrio circUNSTaciado 
dE dadoS ESTaTÍSTicoS emitido pela corregedoria-Geral do Ministério 
Público (cGMP), cumprindo determinação da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006, referente ao exercício de 2021, com as atividades cor-
recionais de inspeção, fiscalização e orientação desenvolvidas no período.
5. assunto: Palavra franqueada.
Nada a consignar.
coMiSSÕES TEMáTicaS
6. Processo nº 008/2022-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Tra-
mitação: comissão Permanente de regimentos e Normas. relator: Procu-
rador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva. assunto: Projeto de re-
solução que visa distribuir 1 (um) cargo de Promotor de Justiça de Primeira 
Entrância para compor a Promotoria de Justiça de Vitória do Xingu.
Por unanimidade, deliberou o E. colégio pela aprovação do projeto de re-
solução em exame.
7. Processo nº 034/2021-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Tra-
mitação: comissão Permanente de assuntos administrativos e Técnicos. 
relator: Procurador de Justiça Marcos antônio ferreira das Neves. assunto: 
anteprojeto de lei que altera o art. 1º da lei nº 7.380, de 5 de março de 
2010, que dispõe sobre o percentual mínimo dos cargos de assessoramen-
to a ser ocupado por servidores de carreira.
Por unanimidade, deliberou o E. colégio pela aprovação do anteprojeto de 
lei ordinária sob exame, nos termos do voto do relator.
ProcESSo adMiNiSTraTiVo
8. Processo nº 039/2021-cPJ. recorrente: Promotor de Justiça alan Pierre 
chaves rocha. recorrida: Procuradoria-Geral de Justiça. relator: Procura-
dor de Justiça Hezedequias Mesquita da costa. Vistor: Procurador de Jus-
tiça Marcos antônio ferreira das Neves. assunto: recurso contra a decisão 
que aplicou penalidade ao recorrente nos autos do Processo administrativo 
disciplinar (Pad) nº 102/2019-cGMP.
Julgamento adiado, a pedido do Vistor. o processo será apreciado na pró-
xima sessão ordinária do colégio de Procuradores de Justiça. cientes os 
presentes.
9. Processo nº 051/2021-cPJ. recorrente: Monica Pimentel alves Pereira. 
advogada: cydia Emy Pereira ribeiro, oaB/Pa nº 7623. recorrida: corre-
gedoria-Geral do Ministério Público. interessadas: Promotoras de Justiça 
Maria de Belém Santos e ioná Silva de Souza Nunes. relatora: Procura-
dora de Justiça Mariza Machado da Silva lima. assunto: recurso contra 
a decisão que arquivou o Procedimento disciplinar Preliminar (PdP) nº 
014/2021-cGMP.
retirado de pauta, em decorrência de alegação de suspeição da relatora. 
o processo será redistribuído eletronicamente.
10. Processo nº 049/2021-cPJ. recorrente: Promotor de Justiça Gilberto 
Valente Martins. recorrida: corregedoria-Geral do Ministério Público. inte-
ressado: alan Pierre chaves rocha. relatora: Procuradora de Justiça Maria 
do Socorro Martins carvalho Mendo. assunto: recurso contra a decisão que 
arquivou o Procedimento disciplinar Preliminar (PdP) nº 012/2021-cGMP.

o Plenário decidiu sobrestar o andamento do processo e remeter as ex-
ceções opostas em desfavor dos Procuradores de Justiça Marcos antônio 
ferreira das Neves e Nelson Pereira Medrado ao conselho Superior do 
Ministério Público (cSMP), órgão superior competente para julgá-las, em 
conformidade com os ditames do art. 156 da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006, corroborado por entendimento firmado pelo E. Cole-
giado na sessão ordinária do dia 05/05/2022.
o QUE coUBEr
Nada a relatar.
a sessão foi encerrada às 14h:00 m.
Para constar, eu, ana Tereza do Socorro da Silva abucater, 
_________________________, Secretária do colégio de Procuradores de 
Justiça, redigi este extrato de ata que, depois de lido e achado conforme, 
será assinado pelo Presidente.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do colégio de Procuradores de Justiça

Protocolo: 835252

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

Contrato nº: 10/2022
Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação nº 27/2022.
contratante: Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará 
cNPJ: 05.018.916/0001-92
contratada: TEcHcETEra TEcNoloGia lTda, inscrita no cNPJ: 
27.856.658/0001-56.
objeto: contratação emergencial de empresa especializada para prestação de 
serviços de reconstrução do ambiente computacional data center do MPcM/
Pa, abrangendo a aplicação de subscrições(licenças) ret Hat nos servidores 
físicos e gerenciador das VMs, recuperação de dados no ambiente degradado, 
reconfiguração e/ou instalação de novo ambiente computacional.
data da assinatura: 04/07/2022
Vigência: 60 (sessenta) dias, a contar de 04.07.2022.
Valor global: r$44.515,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais).
dotação orçamentária: 01.451.1495.8765
fonte: 0101
Natureza da despesa: 339040.08
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros-Procuradora Geral.

Protocolo: 835124

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Dispensa nº 27/2022
data: 30/06/2022
objeto: Prestação de serviços de reconstrução do ambiente computacional 
data center do MPcM/Pa, abrangendo a aplicação de subscrições (licen-
ças) ret Hat nos servidores físicos e gerenciador das VMs, recuperação 
de dados no ambiente degradado, reconfiguração e/ou instalação de novo 
ambiente de produção e restauração da base de dados do novo ambiente 
computacional.
fundamento legal: art.24, iV da lei nº 8.666/93.
Valor Global: r$44.515,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos e quinze 
reais)
dotação orçamentária: 01.451.1495.8765.339040.08
fonte: 0101
contratada: TEcHcETEra TEcNoloGia lTda
Endereço: rua Manguari, nº 185 São Paulo/SP, cEP 02167-080
cNPJ nº 27.856.658/0001-56
ordenadora: Maria regina cunha – Procuradora Geral, em exercício.

Protocolo: 835062

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
Dispensa de Licitação nº 27/2022
data: 04/07/2022
objeto: Prestação de serviços de reconstrução do ambiente computacional 
data center do MPcM/Pa.
fundamento legal: art.24, iV da lei nº 8.666/93
Valor Global: r$44.515,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos e quinze 
reais)
dotação orçamentária: 01.451.1495.8765.339040.08
fonte:0101
contratada: TEcHcETEra TEcNoloGia lTda
cNPJ nº 27.856.685/0001-56
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral 
do MPcM/Pa

Protocolo: 835100
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MUNICÍPIOS
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABEL FIGUEIREDO

.

EXTRATOS DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇO nº 2/2022-002-PMAF 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE ABEL 
FIGUEIREDO, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 125/2022-SEDOP, FIR-
MADO ENTRE O MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIEDO E A SECRETARIA DE ESTA-
DOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OB RAS PUBLICAS - SEDOP., Data 
de Assinatura: 29/07/2022 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL 
FIGUEIREDO Contratada: D G DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - Contrato 
nº 20220318 - PMAF - com o Valor total R$ 303.706,04.

Protocolo: 835129

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
AVISO DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO

O Município de Acará/PA torna público, a quem possa interessar, A NOVA 
DATA  de abertura da sessão pública do PREGAO ELETRONICO nº 039/2022, 
cujo objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERAIS TÉCNICOS OBJETIVANDO ATENDER O PROGRAMA FARMÁCIA 
BÁSICA NO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA. INFORMAMOS que em razão da des-
conexão ocorrida antes do horário da sessão pública agendada anteriormente 
e levando em consideração que não houve alteração no instrumento convo-
catório, fica a abertura da sessão pública para o dia 05 de agosto de 2022 as 
14:00h (Horário de Brasília). Edital disponível: https://acara.pa.gov.br, www.
comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980403, Portal TCM/PA, Setor de Lici-
tações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das Licitações, horário 
08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com.

PEDRO PAULO GOUVEA DE MORAES-Prefeito Municipal
Protocolo: 835131

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022
Objeto: aquisição de materiais de higiene pessoal, cama, mesa e banho 
para atender as necessidades das Creches, Escolas e Unidades Pedagógicas 
de Ensino Infantil do Município de Benevides-PA, de acordo com as quanti-
dades e especificações contidas no Termo de Referência. Data de Abertura: 
17/08/2022. Hora: 10h00 (horário local). Local: www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. Retirada do Edital: o edital da referida licitação encontrar-se-á à 
disposição para consulta e download nos sites www.benevides.pa.gov.br e 
www.tcm.pa.gov.br. Ordenadora de Despesa: Maria do Socorro Fernandes 
de Oliveira - Secretária Municipal de Educação de Benevides/PA.

Protocolo: 835133

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
AVISOS DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022-SRP
Tipo menor preço unitário. Formação de Registro de Preços Para a Futura e 
Eventual Contratação de Empresa Fornecedora de Gêneros Alimentícios (Itens 
que Restaram Fracassados do Pe 027/2021), em Atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - Pnae da Secretaria Municipal de Educação 
do Município de Breves/Pa. Abertura: 17/08/2022, às 10:00hs. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no Mural de Licitações/TCM/PA, www.por-
taldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.breves.pa.gov.br). Gabriel 
Brito da Silva - Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-SRP 
Tipo menor preço unitário. Formação de Registro de Preços Para A Futura 
e Eventual Contratação de Empresa Especializada Para Locação de Máquinas 
e Veículos Pesados Para Atendimento das Demandas da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos. Abertura: 18/08/2022, às 10:00hs. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de Licitações/TCM/PA, www.
portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.breves.pa.gov.br). 
Gabriel Brito da Silva - Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 
Tipo menor preço unitário. Contratação de Empresa para a aquisição de 05 
(Cinco) Caminhões Basculantes, 02 (Dois) Caminhões Coletor Compactador 
e 01 (Uma) Pá Carregadeira para o Municipio de Breves/Pa, Conforme Ins-
trumento de Convênio nº 142/2022, Firmado entre a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - Sedop e a Prefeitura de Breves/
Pa. Abertura: 19/08/2022, às 10:00hs. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no Mural de Licitações/TCM/PA, www.portaldecompraspublicas.
com.br ou pelo site (www.breves.pa.gov.br). 
Gabriel Brito da Silva - Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022-SRP 
Tipo menor preço unitário. Formação de Registro de Preços para a futu-
ra e eventual contratação de Empresa Fornecedora de Utensílios de Copa e 
Cozinha Para atender as necessidades das Unidades Escolares do Município 
de Breves/Pa. Abertura: 23/08/2022, às 10:00hs. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no Mural de Licitações/TCM/PA, www.portaldecom-
praspublicas.com.br ou pelo site (www.breves.pa.gov.br). 
Gabriel Brito da Silva - Pregoeiro.

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-071801 
O Presidente da Comissão Especial de Licitação da Secretaria Municipal 
de Educação, comunica que no dia 19/08/2022, às 08:00 hs (horário local), 
no Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, situado na Praça 03 de Outubro, nº 
01, Centro - Breves - Pará, realizará Licitação na Modalidade Tomada de Preço, 
objetiva a Contratação de Empresa Especializada Para a Execução da Obra Civil 
de Reforma da Escola Municipal Dr. Lauro Sodré, Localizada na Av. Rio Branco, 
Zona Urbana do Município de Breves/Pa. O Edital encontra-se à disposição dos 
interessados no endereço acima, no horário das 08:00h às 14:00h. No Portal 
do TCM - Geoobras, Transparência Municipal pelo sítio eletrônico: https://bre-
ves.pa.gov.br e no e-mail: cpleducaaobreves@gmail.com. Theyd Chrystian 
Correa Ribeiro - Presidente da CEL da FME e FUNDEB.

Protocolo: 835134

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 025/2022-PMC 
HOMOLOGO a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP 
Nº 025/2022-PMC que tem por objeto: Registro de Preços Para Futura e 
Eventual Aquisição de Medicamentos, e com base no relatório da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica do município AD-
JUDICO/HOMOLOGO seu objeto a Bragantina Distribuidora de Medicamentos 
Ltda, CNPJ nº 07.832.455/0001-12, Valor R$ 1.371.547,30; C. J. A. Parente, 
CNPJ nº 83.646.307/0001-91, Valor R$ 5.203.999,96; F. Cardoso e Cia Ltda, 
CNPJ nº 04.949.905/0001-63, Valor R$ 3.251.455,40; R. S. Lobato Neto 
Eireli, CNPJ nº 38.028.373/0001-43, Valor R$ 7.490.145,50; RCA Dist. de 
Produtos Hospitalares e com. de Equipamentos de Informática Eireli, CNPJ 
nº 26.543.386/0001-71, Valor R$ 4.982.450,80; Salute Distribuidora de Me-
dicamentos e Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 18.606.861/0001-83, Valor 
R$ 496.202,05;para que produza os efeitos legais aos termos do art. 43, 
Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data da 
Homologação: 02/08/2022. Ordenador: Victor Correa Cassiano, Prefeito 
Municipal de Cametá.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 
ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 01.PE.049/
2021-PMC. Objeto do contrato: Registro de Preços Para Futura e Eventual 
aquisição de Combustíveis (Gasolina, Diesel S10 e Diesel Comum) Por maior 
Descontos sobre o Preço Médio ao Consumidor Divulgado Pelo sistema de 
Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis - ANP. Contratado: H B Comércio e Transporte de combustíveis 
Ltda, CNPJ: 37.202.666/0001-32. Objeto do termo aditivo é o aumento do 
quantitativo do contrato em questão em 25%, no valor total de R$601.125,00. 
Ordenador: Victor Correa Cassiano, Prefeito de Cametá.
ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 02.PE.049/2021-
SEMED. Objeto do contrato: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aqui-
sição de Combustíveis (Gasolina, Diesel S10 e Diesel Comum) Por maior Des-
contos sobre o Preço Médio Ao Consumidor Divulgado Pelo sistema de Levan-
tamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis - ANP. Contratado: H B Comércio e Transporte de combustíveis Ltda, 
CNPJ: 37.202.666/0001-32. Objeto do termo aditivo é o aumento do quan-
titativo do contrato em questão em 25%, no valor total de R$ 240.450,00. 
Ordenador: Enio de Carvalho, Secretário de Educação.
ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 03.PE.049/2021-S-
MS. Objeto do contrato: Registro de Preços Para Futura e Eventual aquisição 
de Combustíveis (Gasolina, Diesel S10 E Diesel Comum) Por maior Descontos 
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MUNICÍPIOS
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABEL FIGUEIREDO

.

EXTRATOS DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇO nº 2/2022-002-PMAF 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE ABEL 
FIGUEIREDO, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 125/2022-SEDOP, FIR-
MADO ENTRE O MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIEDO E A SECRETARIA DE ESTA-
DOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OB RAS PUBLICAS - SEDOP., Data 
de Assinatura: 29/07/2022 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL 
FIGUEIREDO Contratada: D G DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - Contrato 
nº 20220318 - PMAF - com o Valor total R$ 303.706,04.

Protocolo: 835129

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
AVISO DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO

O Município de Acará/PA torna público, a quem possa interessar, A NOVA 
DATA  de abertura da sessão pública do PREGAO ELETRONICO nº 039/2022, 
cujo objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERAIS TÉCNICOS OBJETIVANDO ATENDER O PROGRAMA FARMÁCIA 
BÁSICA NO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA. INFORMAMOS que em razão da des-
conexão ocorrida antes do horário da sessão pública agendada anteriormente 
e levando em consideração que não houve alteração no instrumento convo-
catório, fica a abertura da sessão pública para o dia 05 de agosto de 2022 as 
14:00h (Horário de Brasília). Edital disponível: https://acara.pa.gov.br, www.
comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980403, Portal TCM/PA, Setor de Lici-
tações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das Licitações, horário 
08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com.

PEDRO PAULO GOUVEA DE MORAES-Prefeito Municipal
Protocolo: 835131

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022
Objeto: aquisição de materiais de higiene pessoal, cama, mesa e banho 
para atender as necessidades das Creches, Escolas e Unidades Pedagógicas 
de Ensino Infantil do Município de Benevides-PA, de acordo com as quanti-
dades e especificações contidas no Termo de Referência. Data de Abertura: 
17/08/2022. Hora: 10h00 (horário local). Local: www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. Retirada do Edital: o edital da referida licitação encontrar-se-á à 
disposição para consulta e download nos sites www.benevides.pa.gov.br e 
www.tcm.pa.gov.br. Ordenadora de Despesa: Maria do Socorro Fernandes 
de Oliveira - Secretária Municipal de Educação de Benevides/PA.

Protocolo: 835133

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
AVISOS DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022-SRP
Tipo menor preço unitário. Formação de Registro de Preços Para a Futura e 
Eventual Contratação de Empresa Fornecedora de Gêneros Alimentícios (Itens 
que Restaram Fracassados do Pe 027/2021), em Atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - Pnae da Secretaria Municipal de Educação 
do Município de Breves/Pa. Abertura: 17/08/2022, às 10:00hs. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no Mural de Licitações/TCM/PA, www.por-
taldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.breves.pa.gov.br). Gabriel 
Brito da Silva - Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-SRP 
Tipo menor preço unitário. Formação de Registro de Preços Para A Futura 
e Eventual Contratação de Empresa Especializada Para Locação de Máquinas 
e Veículos Pesados Para Atendimento das Demandas da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos. Abertura: 18/08/2022, às 10:00hs. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de Licitações/TCM/PA, www.
portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.breves.pa.gov.br). 
Gabriel Brito da Silva - Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 
Tipo menor preço unitário. Contratação de Empresa para a aquisição de 05 
(Cinco) Caminhões Basculantes, 02 (Dois) Caminhões Coletor Compactador 
e 01 (Uma) Pá Carregadeira para o Municipio de Breves/Pa, Conforme Ins-
trumento de Convênio nº 142/2022, Firmado entre a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - Sedop e a Prefeitura de Breves/
Pa. Abertura: 19/08/2022, às 10:00hs. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no Mural de Licitações/TCM/PA, www.portaldecompraspublicas.
com.br ou pelo site (www.breves.pa.gov.br). 
Gabriel Brito da Silva - Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022-SRP 
Tipo menor preço unitário. Formação de Registro de Preços para a futu-
ra e eventual contratação de Empresa Fornecedora de Utensílios de Copa e 
Cozinha Para atender as necessidades das Unidades Escolares do Município 
de Breves/Pa. Abertura: 23/08/2022, às 10:00hs. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no Mural de Licitações/TCM/PA, www.portaldecom-
praspublicas.com.br ou pelo site (www.breves.pa.gov.br). 
Gabriel Brito da Silva - Pregoeiro.

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-071801 
O Presidente da Comissão Especial de Licitação da Secretaria Municipal 
de Educação, comunica que no dia 19/08/2022, às 08:00 hs (horário local), 
no Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, situado na Praça 03 de Outubro, nº 
01, Centro - Breves - Pará, realizará Licitação na Modalidade Tomada de Preço, 
objetiva a Contratação de Empresa Especializada Para a Execução da Obra Civil 
de Reforma da Escola Municipal Dr. Lauro Sodré, Localizada na Av. Rio Branco, 
Zona Urbana do Município de Breves/Pa. O Edital encontra-se à disposição dos 
interessados no endereço acima, no horário das 08:00h às 14:00h. No Portal 
do TCM - Geoobras, Transparência Municipal pelo sítio eletrônico: https://bre-
ves.pa.gov.br e no e-mail: cpleducaaobreves@gmail.com. Theyd Chrystian 
Correa Ribeiro - Presidente da CEL da FME e FUNDEB.

Protocolo: 835134

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 025/2022-PMC 
HOMOLOGO a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP 
Nº 025/2022-PMC que tem por objeto: Registro de Preços Para Futura e 
Eventual Aquisição de Medicamentos, e com base no relatório da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica do município AD-
JUDICO/HOMOLOGO seu objeto a Bragantina Distribuidora de Medicamentos 
Ltda, CNPJ nº 07.832.455/0001-12, Valor R$ 1.371.547,30; C. J. A. Parente, 
CNPJ nº 83.646.307/0001-91, Valor R$ 5.203.999,96; F. Cardoso e Cia Ltda, 
CNPJ nº 04.949.905/0001-63, Valor R$ 3.251.455,40; R. S. Lobato Neto 
Eireli, CNPJ nº 38.028.373/0001-43, Valor R$ 7.490.145,50; RCA Dist. de 
Produtos Hospitalares e com. de Equipamentos de Informática Eireli, CNPJ 
nº 26.543.386/0001-71, Valor R$ 4.982.450,80; Salute Distribuidora de Me-
dicamentos e Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 18.606.861/0001-83, Valor 
R$ 496.202,05;para que produza os efeitos legais aos termos do art. 43, 
Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data da 
Homologação: 02/08/2022. Ordenador: Victor Correa Cassiano, Prefeito 
Municipal de Cametá.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 
ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 01.PE.049/
2021-PMC. Objeto do contrato: Registro de Preços Para Futura e Eventual 
aquisição de Combustíveis (Gasolina, Diesel S10 e Diesel Comum) Por maior 
Descontos sobre o Preço Médio ao Consumidor Divulgado Pelo sistema de 
Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis - ANP. Contratado: H B Comércio e Transporte de combustíveis 
Ltda, CNPJ: 37.202.666/0001-32. Objeto do termo aditivo é o aumento do 
quantitativo do contrato em questão em 25%, no valor total de R$601.125,00. 
Ordenador: Victor Correa Cassiano, Prefeito de Cametá.
ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 02.PE.049/2021-
SEMED. Objeto do contrato: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aqui-
sição de Combustíveis (Gasolina, Diesel S10 e Diesel Comum) Por maior Des-
contos sobre o Preço Médio Ao Consumidor Divulgado Pelo sistema de Levan-
tamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis - ANP. Contratado: H B Comércio e Transporte de combustíveis Ltda, 
CNPJ: 37.202.666/0001-32. Objeto do termo aditivo é o aumento do quan-
titativo do contrato em questão em 25%, no valor total de R$ 240.450,00. 
Ordenador: Enio de Carvalho, Secretário de Educação.
ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 03.PE.049/2021-S-
MS. Objeto do contrato: Registro de Preços Para Futura e Eventual aquisição 
de Combustíveis (Gasolina, Diesel S10 E Diesel Comum) Por maior Descontos 
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sobre o Preço Médio Ao Consumidor Divulgado Pelo sistema de Levantamento 
de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
- ANP. Contratado: H B Comércio e Transporte de combustíveis Ltda, CNPJ: 
37.202.666/0001-32. Objeto do termo aditivo é o aumento do quantitativo do 
contrato em questão em 25%, no valor total de R$ 360.675,00. 
Ordenador: Klenard Attílioranieri, Secretário de Saúde.
ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 04.PE.049/2021-SE-
MAS. Objeto do contrato: Registro de Preços Para Futura e Eventual aquisição 
de Combustíveis (Gasolina, Diesel S10 e Diesel Comum) Por maior Descontos 
sobre o Preço Médio ao Consumidor Divulgado Pelo sistema de Levantamento 
de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
- ANP. Contratado: H B Comércio r Transporte de combustíveis Ltda, CNPJ: 
37.202.666/0001-32. Objeto do termo aditivo é o aumento do quantitativo do 
contrato em questão em 25%, no valor total de R$144.270,00. Ordenador: 
Elane Pinto Cassiano, Secretária Municipal de Assistência Social.

Protocolo: 835135

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 020/2022/PMC 
A Prefeitura Municipal de Castanhal, através da Secretaria Municipal de 
Suprimento e Licitação - Comissão Permanente de Licitação/CPL, nomeada 
pela Portaria n° 793/22 de 09/05/2022, com sede à Av. Barão do Rio Branco, 
n° 2232, Bairro: Centro, neste Município de Castanhal/Pará, torna público a 
abertura e julgamento da licitação na modalidade tomada de preços sob o 
critério de julgamento “menor preço global” para contratação de empresa 
especializada para reforma e ampliação do mercado central de carnes, neste 
Município de Castanhal/Pará.  Participantes: Firmas cadastradas ou que com-
provem qualificação para tal até três dias antes do recebimento e abertura 
das propostas. Data do recebimento e abertura dos documentos de habili-
tação e propostas: 19/08/2022, às 09:00 horas no Auditório da Secretaria 
Municipal de Indústria e Comércio/SEMICS localizado na Av. Altamira, n° 850, 
Bairro: Nova Olinda, neste Município de Castanhal/Pará.  Edital: Poderá ser 
obtido no prédio da PMC, Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação, loca-
lizado na Av. Barão do Rio Branco, n° 2232, Bairro: Centro, neste Município de 
Castanhal/Pará, através do e-mail:  licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br  ou 
através do site: http://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitaco-
es/. Sílvio Roberto Monteiro dos Santos - Presidente da CPL.

Protocolo: 835136

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA. CONTRATO nº. 295/2022 
- G A DOS SANTOS - SHOWS E EVENTOS, CNPJ nº. 45.858.402/0001-60. 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 059/2022-CPL, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022-
CPL. Objeto: Contratação empresa para realização de show musical da banda 
“RUBENS UCHÔA” na XIV Agropecuária do Município de Cumaru do Norte - 
PA. Valor total R$ 25.000,00. Vigência: 28/07/2022 a 22/08/2022. Cumaru 
do Norte - PA, 28 de julho de 2022. CELIO MARCOS CORDEIRO.  Prefeito 
Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Cumaru do Norte, informa aos interessados, que realiza-
ra licitação, dia 19/08/2022 às 08:30, Processo nº 053/2022, Tomada 
de Preço nº 008/2022 Tipo Menor Preço global. Objeto: Construção da 
casa do guerreiro na Aldeia Gorotire, PA-287, zona rural, Município de cumaru 
do Norte. O edital completo estará à disposição no site: www.pmcn.pa.gov.
br. Informações no e-mail licitacao@pmcn.pa.gov.br. Vilamon P. Ramos 
Presidente da CPL.

Protocolo: 835137

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-AÇU

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 
Objeto: Contratação de empresa para reforma e ampliação da Feira do Pe-
queno Agricultor - Antônio Alves de Lima, no Município de Igarapé-Açu, con-
forme o Convênio 178/2022/SEDOP, firmado entre a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas e a Prefeitura Municipal de Igarapé
-Açu; Abertura dia 25/08/2022 as 09:00h na sala de licitações da Prefeitura 
Municipal de Igarapé-Açu. E a integra do edital poderá ser obtida na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu nos sites: www.tcm.pa.gov.
br/servicos/geo-obrase www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.br. Leonardo da 
Costa Carréra - Presidente da CPL.

Protocolo: 835139

,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2022/PMLA 
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada em fornecimento de água, guloseimas, gêneros alimentícios e 
hortifrutigranjeiros diversos, a fim de atender às necessidades da Prefeitu-
ra Municipal de Limoeiro do Ajuru/Pa, suas secretarias e fundos municipais. 
Abertura da Sessão: 16/08/2022, às 09h00min, no endereço eletrônico: ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.br/. Maiores informações poderão 
ser obtidas através do e-mail cpllimoeiro2021@gmail.com. Rafael Theocha-
ropoulos Corrêa - Pregoeiro.

Protocolo: 835140

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO AO CONTRATO Nº 378/2022/SEMAD 

Processo Administrativo nº 12.646/2022/PMM, autuado na modalidade 
Pregão Presencial Nº 044/2022-CEL/PMM, objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
TIPO ÔNIBUS E/OU MICRO-ÔNIBUS, EXECUTIVO NOVO, 0KM. ANO/MO-
DELO: 2022/22 OU SUPERIOR, destinados a atender as necessidades dos 
eventos esportivos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e La-
zer; Empresa SULPARÁ CAMINHÕES E MAQUINAS LTDA CNPJ/MF sob o Nº 
14.133.730/0001-75; Valor R$ 755.975,00 (setecentos e cinquenta e cinco 
mil, novecentos e setenta e cinco reais), Assinatura 01/08/2022 Vigência: 
31/12/2022. José Nilton de Medeiros, Secretário de administração.

Protocolo: 835143

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 435/2022-FMS 
Processo Administrativo nº 7.226/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SRP) Nº 043/2022-CPL/PMM. Objeto do Contrato: Consti-
tui objeto do presente, a aquisição de utensílios de cozinha, eletrodomésticos, 
eletrônico e mobiliário em geral para suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas. Empresa: BZ COMERCIO 
E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 41.278.336/0001-06, Valor: R$ 
22.650,00 (VINTE, DOIS MIL, SEISCENTOS, CINQUENTA REAIS). Dotação 
orçamentaria: 10 301 0012 2.047 Programa Atenção Básica de Saúde - PAB, 
10 305 0012 2.050 Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica e 10 302 0012 
2.055 Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH. Elemento de despesas: 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente e 3.3.90.30.00 Material 
de consumo. DATA DA ASSINATURA 01 de agosto de 2022. LUCIANO LOPES 
DIAS - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /PA.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 434/2022-FMS 
Processo Administrativo nº 7.226/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SRP) Nº 043/2022-CPL/PMM. Objeto do Contrato: Consti-
tui objeto do presente, a aquisição de utensílios de cozinha, eletrodomésticos, 
eletrônico e mobiliário em geral para suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas. Empresa: AGNOS TECNO-
LOGIA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 05.843389/0001-50, Valor: 
R$ 19.227,00 (DEZENOVE MIL, DUZENTOS, VINTE E SETE REAIS). Dotação 
orçamentaria: 10 301 0012 2.047 Programa Atenção Básica de Saúde - PAB, 
10 305 0012 2.050 Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica e 10 302 0012 
2.055 Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH. Elemento de despesas: 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente e 3.3.90.30.00 Material 
de consumo. DATA DA ASSINATURA 01 de agosto de 2022. LUCIANO LOPES 
DIAS - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /PA.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 433/2022-FMS 
Processo Administrativo nº 7.226/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SRP) Nº 043/2022-CPL/PMM. Objeto do Contrato: Consti-
tui objeto do presente, a aquisição de utensílios de cozinha, eletrodomésticos, 
eletrônico e mobiliário em geral para suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas. Empresa: JEB COMERCIO 
DE ELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 33.486.276/0001-80, Va-
lor: R$ 29.939,98 (VINTE, NOVE MIL, NOVECENTOS, TRINTA, NOVE REAIS 
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E NOVENTA E OITO CENTAVOS). Dotação orçamentaria: 10 301 0012 2.047 
Programa Atenção Básica de Saúde - PAB, 10 305 0012 2.050 Atenção Vi-
gilância e Saúde Epidemiológica e 10 302 0012 2.055 Atenção Média e Alta 
Complexidade - MAC/SIH. Elemento de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamen-
tos e material permanente e 3.3.90.30.00 Material de consumo. DATA DA 
ASSINATURA 01 de agosto de 2022. LUCIANO LOPES DIAS - Secretário 
Municipal de Saúde de Marabá /PA.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 436/2022-FMS 
Processo Administrativo nº 7.226/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SRP) Nº 043/2022-CPL/PMM. Objeto do Contrato: Consti-
tui objeto do presente, a aquisição de utensílios de cozinha, eletrodomésticos, 
eletrônico e mobiliário em geral para suprir as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e demais unidades vinculadas. Empresa: LICICOM COMER-
CIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 33.671.275/0001-06, Valor: 
R$ 22.000,00 (VINTE DOIS MIL REAIS). Dotação orçamentaria: 10 301 0012 
2.047 Programa Atenção Básica de Saúde - PAB, 10 305 0012 2.050 Atenção 
Vigilância e Saúde Epidemiológica e 10 302 0012 2.055 Atenção Média e Alta 
Complexidade - MAC/SIH. Elemento de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamen-
tos e material permanente e 3.3.90.30.00 Material de consumo. DATA DA 
ASSINATURA 01 de agosto de 2022. LUCIANO LOPES DIAS - Secretário 
Municipal de Saúde de Marabá /PA.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 431/2022-FMS 
Processo Administrativo nº 7.226/2022-PMM autuado na modalidade, Pre-
gão Eletrônico (SRP) Nº 043/2022-CPL/PMM. Objeto do Contrato: Constitui 
objeto do presente, a aquisição de utensílios de cozinha, eletrodomésticos, 
eletrônico e mobiliário em geral para suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas. Empresa: JR COMERCIO 
E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 31.911796/0001-68, Valor: 
R$ 28.509,78 (VINTE, OITO MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E SETENTA 
E OITO CENTAVOS). Dotação orçamentaria: 10 301 0012 2.047 Programa 
Atenção Básica de Saúde - PAB, 10 305 0012 2.050 Atenção Vigilância e Saú-
de Epidemiológica e 10 302 0012 2.055 Atenção Média e Alta Complexidade 
- MAC/SIH. Elemento de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente e 3.3.90.30.00 Material de consumo. DATA DA ASSINATURA 01 
de agosto de 2022. LUCIANO LOPES DIAS - Secretário Municipal de 
Saúde de Marabá /PA.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 268/2022-FMS/PMM 
Processo Administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SRP) Nº 134/2021-CPL/PMM. Objeto do Contrato: Aquisi-
ção parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos controla-
dos, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais do municí-
pio de Marabá-Pá. Empresa: CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n°40.274.237/0001-85 Valor: R$ 
538.542,39 (Quinhentos e trinta e oito mil quinhentos e quarenta e dois reais 
e trinta e nove centavos). Dotação orçamentaria: 10 302 0012 2.055 Atenção 
Média e Alta Complexidade - MAC/SIH, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 
Material de consumo. DATA DA ASSINATURA 01 de agosto de 2022. LUCIANO 
LOPES DIAS - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /PA.

Protocolo: 835144

EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Termo de Homologação referente ao PREGÃO Nº 044/2022-CEL/SEVOP/
PMM - PRESENCIAL, Processo n° 12.646/2022-PMM Objeto: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO TIPO ÔNIBUS E/OU MICRO-ÔNIBUS, EXECUTIVO NOVO, 0KM. ANO/
MODELO: 2022/22 OU SUPERIOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSI-
DADES DOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE ESPORTE E LAZER, conforme Edital e seus Anexos; Adjudicado e 
Homologado as empresas: SULPARÁ CAMINHOES E MAQUINAS LTDA, CNPJ: 
14.133.730/0001-75, vencedora com o valor de R$ 755.975,00. Assinatura: 
em 06/07/2022, Secretário Municipal de Administração - José Nilton de 
Medeiros - Secretário.

Protocolo: 835146

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARAPANIM

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM
EXTRATO DE CONTRATOS RETIFICAÇÃO DA

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022
No Extrato de Contratos, publicado no Diário Oficial do Estado- IOEPA, 
quarta feira, 04 de maio de 2022, Diário Oficial nº 34.957, pagina 131, cujo 
objeto: Construção de Uma Quadra Poliesportiva Coberta, Localizada na Rua 
Nelson Assis, esquina com a Rua da Caixa D’agua, Fazendinha, no Município 
de Marapanim-Pá, verificou-se que houve um erro com relação a vigência do 
contrato, conforme abaixo:
Desta forma comunica a todos interessados que:
Onde se lê: “Vigência: 03/05/2022 a 03/10/2022”
Leia-se: “Vigência: 03/05/2022 a 03/09/2022”

Cleiton Anderson Ferreira Dias
Prefeito Municipal

Protocolo: 835149

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022-SRP 
Objeto: Registro de Preços Para Contratação de Empresa Para Prestação de 
Serviços de Hospedagem, para atender as necessidades da Prefeitura e Fun-
dos Municipais de Novo Progresso/Pa.Tipo: Menor preço por item. Data da 
Abertura: 16/08/2022 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: 835150

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNICÍPIO DE PACAJÁ/ ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-001 - FME 

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
locação de veículos destinados ao transporte escolar para atender os alunos 
matriculados na educação básica do Município de Pacajá/PA. VENCEDORES: C 
S LOGISTICA E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 09.465.044/0001-
61, valor total: 1.074.704,40 (um milhão, setenta e quatro mil, setecentos e 
quatro reais e quarenta centavos); BM CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, 
CNPJ: 22.173.891/0001-10, valor total: 9.003.060,00 (nove milhões, três mil 
e sessenta reais) E BM LOCAÇOES LTDA CNPJ: 20.548.634/0001-90 com o 
valor total de R$ 1.246.172,40 (um milhão, duzentos e quarenta e seis e 
seis mil, centos e setenta e dois reais e quarenta centavos) Conforme mapa 
comparativo anexado aos autos. Homologo a Licitação na forma da Lei nº 
10.520/2022-MARK JONNY SANTOS SILVA, Secretário Municipal de Educa-
ção. PACAJÁ - PA, 28 de julho de 2022. REVELINO LOPES DE SOUSA. Pre-
sidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 2022-005-FME 

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, garantindo o 
princípio da ampla concorrência, referente a Retificação do Aviso de Licitação 
do Diário Oficial do Estado, nº 35.062 pág. 109, 29/07/2022. Reabertura: 
11/08/2022. Todas as outras informações permanecem inalteradas. 
Mark Jonny Santos Silva, Secretário Municipal de Educação.

Protocolo: 835152

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO n°  9/2022-00039  
PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Objeto: Aquisição de material hospitalar, material químico, material labora-
torial, material de acondicionamento e embalagem, material de proteção e 
segurança, aparelho de medição e orientação e outros materiais de consumo 
e equipamento, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde e Seus Programas, Hospital Municipal de Paragominas e Unidade de 
Pronto Atendimento 24 hs - UPA. Nova Abertura: 18/08/2022 as 09:00 hs. A re-
tirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.portaldecompras-
publicas.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: 03/08/2022. Jorge 
Pascoa da Silva - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 835154

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ

.

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2003-1-2022-PMPM
PROCESSO N° 032/2022-PMPM, Tipo Menor Preço Global Data da abertu-
ra: 17/08/22, às 9:00hs Objeto: Contratação de empresa para Pavimentação 
em concreto de 01 (UMA) travessas e 05 (cinco) ruas nos bairros da Beata e 
Cariní, Município de Porto de Moz, sendo estas no Bairro Beata: Rua C, com 
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E NOVENTA E OITO CENTAVOS). Dotação orçamentaria: 10 301 0012 2.047 
Programa Atenção Básica de Saúde - PAB, 10 305 0012 2.050 Atenção Vi-
gilância e Saúde Epidemiológica e 10 302 0012 2.055 Atenção Média e Alta 
Complexidade - MAC/SIH. Elemento de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamen-
tos e material permanente e 3.3.90.30.00 Material de consumo. DATA DA 
ASSINATURA 01 de agosto de 2022. LUCIANO LOPES DIAS - Secretário 
Municipal de Saúde de Marabá /PA.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 436/2022-FMS 
Processo Administrativo nº 7.226/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SRP) Nº 043/2022-CPL/PMM. Objeto do Contrato: Consti-
tui objeto do presente, a aquisição de utensílios de cozinha, eletrodomésticos, 
eletrônico e mobiliário em geral para suprir as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e demais unidades vinculadas. Empresa: LICICOM COMER-
CIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 33.671.275/0001-06, Valor: 
R$ 22.000,00 (VINTE DOIS MIL REAIS). Dotação orçamentaria: 10 301 0012 
2.047 Programa Atenção Básica de Saúde - PAB, 10 305 0012 2.050 Atenção 
Vigilância e Saúde Epidemiológica e 10 302 0012 2.055 Atenção Média e Alta 
Complexidade - MAC/SIH. Elemento de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamen-
tos e material permanente e 3.3.90.30.00 Material de consumo. DATA DA 
ASSINATURA 01 de agosto de 2022. LUCIANO LOPES DIAS - Secretário 
Municipal de Saúde de Marabá /PA.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 431/2022-FMS 
Processo Administrativo nº 7.226/2022-PMM autuado na modalidade, Pre-
gão Eletrônico (SRP) Nº 043/2022-CPL/PMM. Objeto do Contrato: Constitui 
objeto do presente, a aquisição de utensílios de cozinha, eletrodomésticos, 
eletrônico e mobiliário em geral para suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas. Empresa: JR COMERCIO 
E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 31.911796/0001-68, Valor: 
R$ 28.509,78 (VINTE, OITO MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E SETENTA 
E OITO CENTAVOS). Dotação orçamentaria: 10 301 0012 2.047 Programa 
Atenção Básica de Saúde - PAB, 10 305 0012 2.050 Atenção Vigilância e Saú-
de Epidemiológica e 10 302 0012 2.055 Atenção Média e Alta Complexidade 
- MAC/SIH. Elemento de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente e 3.3.90.30.00 Material de consumo. DATA DA ASSINATURA 01 
de agosto de 2022. LUCIANO LOPES DIAS - Secretário Municipal de 
Saúde de Marabá /PA.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 268/2022-FMS/PMM 
Processo Administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SRP) Nº 134/2021-CPL/PMM. Objeto do Contrato: Aquisi-
ção parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos controla-
dos, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais do municí-
pio de Marabá-Pá. Empresa: CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n°40.274.237/0001-85 Valor: R$ 
538.542,39 (Quinhentos e trinta e oito mil quinhentos e quarenta e dois reais 
e trinta e nove centavos). Dotação orçamentaria: 10 302 0012 2.055 Atenção 
Média e Alta Complexidade - MAC/SIH, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 
Material de consumo. DATA DA ASSINATURA 01 de agosto de 2022. LUCIANO 
LOPES DIAS - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /PA.

Protocolo: 835144

EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Termo de Homologação referente ao PREGÃO Nº 044/2022-CEL/SEVOP/
PMM - PRESENCIAL, Processo n° 12.646/2022-PMM Objeto: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO TIPO ÔNIBUS E/OU MICRO-ÔNIBUS, EXECUTIVO NOVO, 0KM. ANO/
MODELO: 2022/22 OU SUPERIOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSI-
DADES DOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE ESPORTE E LAZER, conforme Edital e seus Anexos; Adjudicado e 
Homologado as empresas: SULPARÁ CAMINHOES E MAQUINAS LTDA, CNPJ: 
14.133.730/0001-75, vencedora com o valor de R$ 755.975,00. Assinatura: 
em 06/07/2022, Secretário Municipal de Administração - José Nilton de 
Medeiros - Secretário.

Protocolo: 835146
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARAPANIM

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM
EXTRATO DE CONTRATOS RETIFICAÇÃO DA

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022
No Extrato de Contratos, publicado no Diário Oficial do Estado- IOEPA, 
quarta feira, 04 de maio de 2022, Diário Oficial nº 34.957, pagina 131, cujo 
objeto: Construção de Uma Quadra Poliesportiva Coberta, Localizada na Rua 
Nelson Assis, esquina com a Rua da Caixa D’agua, Fazendinha, no Município 
de Marapanim-Pá, verificou-se que houve um erro com relação a vigência do 
contrato, conforme abaixo:
Desta forma comunica a todos interessados que:
Onde se lê: “Vigência: 03/05/2022 a 03/10/2022”
Leia-se: “Vigência: 03/05/2022 a 03/09/2022”

Cleiton Anderson Ferreira Dias
Prefeito Municipal

Protocolo: 835149

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022-SRP 
Objeto: Registro de Preços Para Contratação de Empresa Para Prestação de 
Serviços de Hospedagem, para atender as necessidades da Prefeitura e Fun-
dos Municipais de Novo Progresso/Pa.Tipo: Menor preço por item. Data da 
Abertura: 16/08/2022 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: 835150

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNICÍPIO DE PACAJÁ/ ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-001 - FME 

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
locação de veículos destinados ao transporte escolar para atender os alunos 
matriculados na educação básica do Município de Pacajá/PA. VENCEDORES: C 
S LOGISTICA E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 09.465.044/0001-
61, valor total: 1.074.704,40 (um milhão, setenta e quatro mil, setecentos e 
quatro reais e quarenta centavos); BM CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, 
CNPJ: 22.173.891/0001-10, valor total: 9.003.060,00 (nove milhões, três mil 
e sessenta reais) E BM LOCAÇOES LTDA CNPJ: 20.548.634/0001-90 com o 
valor total de R$ 1.246.172,40 (um milhão, duzentos e quarenta e seis e 
seis mil, centos e setenta e dois reais e quarenta centavos) Conforme mapa 
comparativo anexado aos autos. Homologo a Licitação na forma da Lei nº 
10.520/2022-MARK JONNY SANTOS SILVA, Secretário Municipal de Educa-
ção. PACAJÁ - PA, 28 de julho de 2022. REVELINO LOPES DE SOUSA. Pre-
sidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 2022-005-FME 

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, garantindo o 
princípio da ampla concorrência, referente a Retificação do Aviso de Licitação 
do Diário Oficial do Estado, nº 35.062 pág. 109, 29/07/2022. Reabertura: 
11/08/2022. Todas as outras informações permanecem inalteradas. 
Mark Jonny Santos Silva, Secretário Municipal de Educação.

Protocolo: 835152

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO n°  9/2022-00039  
PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Objeto: Aquisição de material hospitalar, material químico, material labora-
torial, material de acondicionamento e embalagem, material de proteção e 
segurança, aparelho de medição e orientação e outros materiais de consumo 
e equipamento, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde e Seus Programas, Hospital Municipal de Paragominas e Unidade de 
Pronto Atendimento 24 hs - UPA. Nova Abertura: 18/08/2022 as 09:00 hs. A re-
tirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.portaldecompras-
publicas.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: 03/08/2022. Jorge 
Pascoa da Silva - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 835154

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ

.

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2003-1-2022-PMPM
PROCESSO N° 032/2022-PMPM, Tipo Menor Preço Global Data da abertu-
ra: 17/08/22, às 9:00hs Objeto: Contratação de empresa para Pavimentação 
em concreto de 01 (UMA) travessas e 05 (cinco) ruas nos bairros da Beata e 
Cariní, Município de Porto de Moz, sendo estas no Bairro Beata: Rua C, com 
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extensão de 485 metros, iniciando na Travessa da Tasa (Lat.: 1°44’32.86”S; 
Long.: 52°14’01.57”O) e finalizando na Trav. Lauro Sodré (Lat.: 1°44’39.40”S; 
Long.: 52°13’47.27”O); Rua F, com extensão de 240 metros, iniciando na Tra-
vessa da Tasa (Lat.: 1°44’28.57”S; Long.: 52°13’58.18”O) e finalizando na 
Travessa Primavera (Lat.: 1°44’31.74”S; Long.: 52°13’51.16”O); Rua I, com 
extensão de 170 metros, iniciando na Travessa B (Lat.: 1°44’24.15”S; Long.: 
52°13’52.58”O) e finalizando na Travessa Primavera (Lat.: 1°44’27.76”S; 
Long.: 52°13’48.78”O). No Bairro Cariní, tem-se: Rua Raimundo de Jesus, 
com extensão de 230 metros, iniciando na Travessa Duque de Caxias (Lat.: 
1°45’04.90”S; Long.: 52°13’59.42”O) e finalizando na Travessa W1 (Lat.: 
1°45’11.44”S; Long.: 52°13’55.89”O); Travessa Popular, das casas popula-
res, com extensão de 60 metros, iniciando na Rua Raimundo de Jesus (Lat.: 
1°45’13.52”S; Long.: 52°13’54.95”O) e finalizando na Rua Maria Nazaré Fé-
lix (Lat.: 1°45’14.53”S; Long.: 52°13’56.73”O); Rua Popular, das casas po-
pulares, com extensão de 145 metros, iniciando na Travessa Popular (Lat.: 
1°45’14.06”S; Long.: 52°13’55.87”O) e finalizando na Travessa W2 (Lat.: 
1°45’18.17”S; Long.: 52°13’53.66”O), conforme Convênio Nº 239/2022 e 
PROCESSO N° 2022/486736, especificações técnicas, planilhas e projetos 
anexos, Iinformações: Sala de Licitações, Rua Professora Simpliciana Farias s/
nº Ap. 01, Bairro Centro, Porto de Moz, Pará, das 08h00min às 12h00min, ou 
pelo e-mail: licitapmpm2017@gmail.com e no site: www.portodemoz.pa.gov.br.

Porto de Moz 29 de julho de 2022
Daiane Regina Martins Gonçalves Lima-Presidente da CPL

Protocolo: 835155

TOMADA DE PREÇOS Nº 2004-1-2022-PMPM
PROCESSO N° 033-2022-PMPM, Tomada de Preços Nº 2004-1-2022-
PMPM, Tipo Menor Preço Global Data da Abertura 17-08-2022 15h00min Ob-
jeto: Ampliação da quadra poliesportiva e reforma da Escola Estadual de Ensi-
no Médio José Alfredo Hage, no município de Porto de Moz-PA, conforme con-
vênio nº 040-2022-SEDUC de acordo com especificações técnicas, planilhas e 
projetos anexos, informações: Sala de Licitações, Rua Professora Simpliciana 
Farias s-nº Bairro Centro, Porto de Moz, Pará, das 08h00min às 12h00min, ou 
pelo e-mail licitapmpm2017@gmail.com.

Porto de Moz-PA, 29 de julho de 2022.
Daiane Regina Martins Gonçalves Lima-Presidente da CPL

Protocolo: 835156
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 001.280722-SEMAP 

Origem: Dispensa nº 029/2022 - DL. Contratante: Prefeitura Municipal de 
Rurópolis, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
- SEMAP. Contratado: SEST SENAT inscrita no CNPJ nº 73.471.963/0143-69. 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Realização de Curso Para 
Agente de Trânsito na Modalidade EAD, para atender as demandas do Depar-
tamento Municipal de Trânsito - Demutran, Através da Prefeitura Municipal de 
Ruropolis/Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Valor: R$ 
10.000,00 (dez mil reais), em parcela única Sobre os valores do efetivo rece-
bimento dos pretendidos pelo Contrato - Exercício: 2022 - Secretaria Munici-
pal de Administração e Planejamento - SEMAP - Atividade: 04.122.001.2.006 
- Manutenção da SEMAP. 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terceiro Pessoa Ju-
rídica. Fonte: 15000000. Vigência: 28 de julho de 2022 a 28 de setembro 
de 2022. Data da Assinatura: 28 de julho de 2022. Aluizio R. Costa Pires 
- Presidente da Comissão de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Rurópolis/Pa tona-se público que realizará licitação 
na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 022/2022-PE/PMR -SRP. Cujo o Objeto: Re-
gistro de preços para futura aquisição de 150.250,24 litros de óleo diesel para 
recuperação de 164 km de Estradas Vicinais no Município de Rurópolis/Pa Con-
forme Convenio 151/2022 Firmado entre a Secretaria de Estado de Transportes 
e Prefeitura Municipal de Rurópolis. Data da abertura 16/08/2022 Horário 09:00h  
Será julgado o processo de licitação no endereço eletrônico www.portaldecom-
praspublicas.com.br  . Para adquirir o edital nos meios eletrônicos  www.ruropo-
lis.pa.gov.br,  www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações), www.portaldecompras-
publicas.com.br. José Edilson Machado Lima - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 835160
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
PORTARIA Nº 079/2022-SEMSA

A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 
744/2021 - GAP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores,
DECIDE:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
dos contratos referentes à Locação de Imóvel Para Funcionamento do Centro 

Especializado de Odontologia (Ceo) Tipo III, todos pertencentes à Secretaria 
Municipal de Saúde de Santarém/Pa. Titular - Jeymenson Costa Coelho - Ma-
trícula 88601, CPF sob o n° 927.718.902-91e RG n° 5744351-SSP/PA, Servi-
dor da SEMSA. Suplente: Adalve Conceição Vaz Leão Dias - Matrícula 61778, 
CPF sob o n° 388.216.212.00 e RG n° 2993948-SSP/PA, Servidor Temporário 
da SEMSA.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada está função.
Art. 3º - Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogadas 
todas as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cum-
pra-se. Santarém/Pa, de 01 de agosto de 2022. Vânia Maria Azevedo Portela 
- Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 744/2021 - GAP/PMS.

Protocolo: 835162
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022-20/SEMED
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais per-
manentes para atender as necessidades do fundo municipal de gestão do 
fundeb deste municipio. Vencedor (s): PONTO INFO COERCIO E SERVIÇO 
DE INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 08.225.726/0001-87, valor R$ 1.523.934,90  
(Um milhão quinhentos e vinte e três mil novecentos e trinta e quatro re-
ais e noventa centavos), LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI, C.N.P.J. nº 
17.930.584/0001-05, valor R$ 20.700,00  (Vinte mil e setecentos reais), JR 
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI; C.N.P.J. nº 31.911.796/0001-68, valor R$ 
188.499,70(Cento e oitenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e 
setenta centavos), EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA; 
C.N.P.J. nº 31.472.249/0001-23,valor R$ 262.500,00( Duzentos e sessenta e 
dois mil e quinhentos reais ) A C ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 
sob o nº 38.084.429/0001-87, valor R$ 251.822,52. Cleuzimar Gonçalves de 
Oliveira Homologador. São Domingos do Araguaia - PA, 01 de Agosto de 2022.

CLEUZIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA
Ordenadora de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS

Ata Registro de Preços Nº202210168, Pregão Eletrônico nº 9/2022-
20/SEMED, objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades do 
fundo municipal de gestão do fundeb deste município,  empresa vencedo-
ra (s): PONTO INFO COERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 
08.225.726/0001-87, valor R$ 1.523.934,90  (Um milhão quinhentos e vinte 
e três mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), LUMINATA 
DISTRIBUIDORA EIRELI, C.N.P.J. nº 17.930.584/0001-05, valor R$ 20.700,00  
(Vinte mil e setecentos reais), JR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI; C.N.P.J. nº 
31.911.796/0001-68, valor R$ 188.499,70(Cento e oitenta e oito mil quatro-
centos e noventa e nove reais e setenta centavos), EDM EMPRESA DISTRI-
BUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA; C.N.P.J. nº 31.472.249/0001-23,valor R$ 
262.500,00( Duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais ) A C ATACA-
DISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ sob o nº 38.084.429/0001-87, valor 
R$ 251.822,52 . Vigência 02/08/2022 á 02/08/2023.

CLEUZIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA
Secretária de Educação

Protocolo: 835163
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 006/2022

O Município de São João de Pirabas, através da Prefeitura Municipal, torna 
público que realizará Tomada de Preços nº 006/2022, cujo o objeto consiste 
na CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO E RECREATIVO DA E.M.E.I.F. 
DE AIMORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E 
MATERIAIS. Abertura: 18/08/2022 às 09h00min. O Edital e seus anexos en-
contram-se à disposição dos interessados a partir da publicação deste aviso 
no Setor de Licitações e Contratos - Prefeitura Municipal de São João de Pi-
rabas, AV. Plácido Nascimento, n° 265 - Centro - CEP: 68.719-000, São João 
de Pirabas/PA, das 8h às 12h de segunda a sexta-feira, no site www.saojoao-
depirabas.pa.gov.br), ou no Portal dos Jurisdicionados http://www.tcm.pa.gov.br 
GEO-OBRAS. Informações poderão ser obtidas na sala de Licitações desta Pre-
feitura, em horário de expediente, no e-mail licitapmpirabas@outlook.com, ou 
pelo telefone n° (91) 91-985091600. Ordenadora: FERNANDO ANTÔNIO 
FERREIRA DA SILVA - Secretário Municipal de Educação.

Protocolo: 835167
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETÔNICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, torna público 
abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP nº 030/2022, cujo objeto é a Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos psicotrópicos, objetivando aten-
der as necessidades do Hospital municipal e do Centro de apoio psicossocial 
do município de São Miguel do Guamá/PA. A abertura da sessão pública será 
em 16/08/22 às 08:00 horas, por meio do endereço eletrônico Portal de Compras 
do Governo Federal https://www.gov.br/compras/pt-br, UASG:.980551, Edital e 
anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: https://www.saomiguel-
doguama.pa.gov.br, Portal de Compras do Governo Federal https://www.gov.br/
compras/pt-br Portal TCM/PA, Email CPL: smg.pregao@gmail.com, Diretoria de 
Licitação, sito Praça Licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, torna público 
abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalida-
de Pregão Eletrônico SRP nº 036/2022, cujo objeto é a Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de materiais médico hospitalar, objetivando 
atender as necessidades da Secretaria municipal de Saúde de São Miguel do 
Guamá/PA. A abertura da sessão pública será em 16/08/22 às 14:00 horas, 
por meio do endereço eletrônico Portal de Compras do Governo Federal ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br, UASG:.980551, Edital e anexos poderão ser 
obtidos nos seguintes endereços: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, 
Portal de Compras do Governo Federal https://www.gov.br/compras/pt-br 
Portal TCM/PA, Email CPL: smg.pregao@gmail.com, Diretoria de Licitação, 
sito Praça Licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, torna público 
abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 042/2022, cujo objeto é a Aquisição de equipamentos 
e materiais permanentes para unidade básica de saúde Padre Ângelo Ma-
ria de Bernard no município de São Miguel do Guamá, em  conformidade 
com a proposta de Aquisição de equipamentos e material permanente  nº 
11454.760000/1220-10, emenda parlamentar n° 81000293. A abertura da 
sessão pública será em 17/08/22 às 08:00 horas, por meio do endereço ele-
trônico Portal de Compras do Governo Federal https://www.gov.br/compras/
pt-br, UASG:.980551, Edital e anexos poderão ser obtidos nos seguintes en-
dereços: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal de Compras do 
Governo Federal https://www.gov.br/compras/pt-br Portal TCM/PA, Email 
CPL: smg.pregao@gmail.com, Diretoria de Licitação, sito Praça Licurgo Peixo-
to, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, torna público 
abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 043/2022, cujo objeto é a Aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes para unidade básica de saúde vila frança no município 
de São Miguel do Guamá, em conformidade com a proposta de aquisição de 
equipamentos e material permanente nº 11454.760000/1220-08, emenda 
parlamentar n° 81000293. A abertura da sessão pública será em 17/08/22 às 
14:00 horas, por meio do endereço eletrônico Portal de Compras do Gover-
no Federal https://www.gov.br/compras/pt-br, UASG:.980551, Edital e anexos 
poderão ser obtidos nos seguintes endereços: https://www.saomigueldoguama.
pa.gov.br, Portal de Compras do Governo Federal https://www.gov.br/compras/
pt-br Portal TCM/PA, Email CPL: smg.pregao@gmail.com, Diretoria de Licitação, 
sito Praça Licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, torna público 
abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP nº 045/2022, cujo objeto é a Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de tubos de concreto armado e blocos vazados, 
para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo 
da Prefeitura municipal de São Miguel do Guamá/PA. A abertura da sessão 
pública será em 19/08/22 às 08:00 horas, por meio do endereço eletrônico 
Portal de Compras do Governo Federal https://www.gov.br/compras/pt-br, 
UASG:.980551, Edital e anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: 
https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal de Compras do Governo 
Federal https://www.gov.br/compras/pt-br Portal TCM/PA, Email CPL: smg.
pregao@gmail.com, Diretoria de Licitação, sito Praça Licurgo Peixoto, 130, 
centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, torna público 
abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalida-
de Pregão Eletrônico SRP nº 046/2022, cujo objeto é a Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de medicamentos, objetivando atender as 
necessidades da Secretaria municipal de Saúde de São Miguel do Guamá/PA. 
A abertura da sessão pública será em 18/08/22 às 08:00 horas, por meio do 
endereço eletrônico Portal de Compras do Governo Federal https://www.gov.
br/compras/pt-br, UASG:.980551, Edital e anexos poderão ser obtidos nos 
seguintes endereços: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal de 
Compras do Governo Federal https://www.gov.br/compras/pt-br Portal TCM/
PA, Email CPL: smg.pregao@gmail.com, Diretoria de Licitação, sito Praça Li-
curgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, torna público 
abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalida-
de Pregão Eletrônico SRP nº 047/2022, cujo objeto é a Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informá-
tica, objetivando atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos 
municipais de São Miguel do Guamá/PA. A abertura da sessão pública será em 
18/08/22 às 14:00 horas, por meio do endereço eletrônico Portal de Compras 
do Governo Federal https://www.gov.br/compras/pt-br, UASG:.980551, Edital e 
anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: https://www.saomiguel-
doguama.pa.gov.br, Portal de Compras do Governo Federal https://www.gov.br/
compras/pt-br Portal TCM/PA, Email CPL: smg.pregao@gmail.com, Diretoria de 
Licitação, sito Praça Licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-0008

Torna-se público que o Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ através 
da PREFEITURA MUNICIPAL, realizará licitação, na modalidade CONCOR-
RÊNCIA nº 3/2022-0008, do tipo menor preço global, sob a forma de execu-
ção indireta, no regime de empreitada por preço unitário, para CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 
209/2022, PROCESSO N° 2021/595737 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO 
PARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBA-
NO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP E O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 
ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A sessão pública será 
em 05/09/2022 às 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, localizada 
na Praça Licurgo Peixoto, 130, centro. Edital e anexos disponível: https://
www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal Geo-Obras/PA, Email CPL: cpl.
smg2021@gmail.com, Diretoria de Licitação, sito Praça Licurgo Peixoto, 130, 
centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

Eduardo Sampaio Gomes Leite-Prefeito
Protocolo: 835168

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº °. 001/2022-TP-PMTA
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSSILDA VIANA, NA COMUNI-
DADE VISTA ALEGRE, em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da 
Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, HOMOLOGO o processo 
licitatório, onde sagrou-se vencedora a licitante: SENHORA CONSTRUTORA 
COMÉRCIOS EIRELI, CNPJ Nº 41.002.760/0001-15, por apresentar o valor 
de R$ 359.894,33 (trezentos e cinquenta e nove mil. Oitocentos e noventa e 
quatro e trinta e três centavos), para que produza seus efeitos legais. Data 
da assinatura 01/08/2022, Elinaldo Matos da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO
A Prefeitura de Terra Alta, torna Público a TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2022-
PMTA, a abertura será às 10:00 horas do dia 19/08/2022. Cujo objeto: DU-
PLICAÇÃO DA AVENIDA JARBAS PASSARINHO - PA 136 NO MUNICÍPIO DE 
TERRA ALTA - PARÁ. Os interessados poderão retirar o Edital, no site ter-
raaltalicitacao@gmail.com, TCM-PA de segunda a quinta feira no horário de 
08:00hs às 13:00hs. Eduardo Barbosa de Lima-Presidente da CPL.

Protocolo: 835170

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022-2807001
O município de Tomé Açu torna público aos interessados que às 09:00h 
do dia 16/08/2022, realizará sessão pública na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 9/2022-2807001, tipo menor preço unitário, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Av. Três Poderes, 738, Centro - To-
mé-Açu-PA, cujo objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO FORNECIMENTO DE ALIMEN-
TAÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX, KIT’S COFFEBREAK, DOCES E SALGADOS, 
EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU 
E SECRETARIAS QUE COMPOE A ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL . O 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala de reuniões da CPL, no 
Mural de Licitações-TCM/PA e no site https://transparencia.prefeituratomea-
cu.pa.gov.br - MÁRCIA HELENA MOREIRA LEITE - Pregoeira.

Protocolo: 835172
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETÔNICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, torna público 
abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP nº 030/2022, cujo objeto é a Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos psicotrópicos, objetivando aten-
der as necessidades do Hospital municipal e do Centro de apoio psicossocial 
do município de São Miguel do Guamá/PA. A abertura da sessão pública será 
em 16/08/22 às 08:00 horas, por meio do endereço eletrônico Portal de Compras 
do Governo Federal https://www.gov.br/compras/pt-br, UASG:.980551, Edital e 
anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: https://www.saomiguel-
doguama.pa.gov.br, Portal de Compras do Governo Federal https://www.gov.br/
compras/pt-br Portal TCM/PA, Email CPL: smg.pregao@gmail.com, Diretoria de 
Licitação, sito Praça Licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, torna público 
abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalida-
de Pregão Eletrônico SRP nº 036/2022, cujo objeto é a Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de materiais médico hospitalar, objetivando 
atender as necessidades da Secretaria municipal de Saúde de São Miguel do 
Guamá/PA. A abertura da sessão pública será em 16/08/22 às 14:00 horas, 
por meio do endereço eletrônico Portal de Compras do Governo Federal ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br, UASG:.980551, Edital e anexos poderão ser 
obtidos nos seguintes endereços: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, 
Portal de Compras do Governo Federal https://www.gov.br/compras/pt-br 
Portal TCM/PA, Email CPL: smg.pregao@gmail.com, Diretoria de Licitação, 
sito Praça Licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, torna público 
abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 042/2022, cujo objeto é a Aquisição de equipamentos 
e materiais permanentes para unidade básica de saúde Padre Ângelo Ma-
ria de Bernard no município de São Miguel do Guamá, em  conformidade 
com a proposta de Aquisição de equipamentos e material permanente  nº 
11454.760000/1220-10, emenda parlamentar n° 81000293. A abertura da 
sessão pública será em 17/08/22 às 08:00 horas, por meio do endereço ele-
trônico Portal de Compras do Governo Federal https://www.gov.br/compras/
pt-br, UASG:.980551, Edital e anexos poderão ser obtidos nos seguintes en-
dereços: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal de Compras do 
Governo Federal https://www.gov.br/compras/pt-br Portal TCM/PA, Email 
CPL: smg.pregao@gmail.com, Diretoria de Licitação, sito Praça Licurgo Peixo-
to, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, torna público 
abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 043/2022, cujo objeto é a Aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes para unidade básica de saúde vila frança no município 
de São Miguel do Guamá, em conformidade com a proposta de aquisição de 
equipamentos e material permanente nº 11454.760000/1220-08, emenda 
parlamentar n° 81000293. A abertura da sessão pública será em 17/08/22 às 
14:00 horas, por meio do endereço eletrônico Portal de Compras do Gover-
no Federal https://www.gov.br/compras/pt-br, UASG:.980551, Edital e anexos 
poderão ser obtidos nos seguintes endereços: https://www.saomigueldoguama.
pa.gov.br, Portal de Compras do Governo Federal https://www.gov.br/compras/
pt-br Portal TCM/PA, Email CPL: smg.pregao@gmail.com, Diretoria de Licitação, 
sito Praça Licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, torna público 
abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP nº 045/2022, cujo objeto é a Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de tubos de concreto armado e blocos vazados, 
para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo 
da Prefeitura municipal de São Miguel do Guamá/PA. A abertura da sessão 
pública será em 19/08/22 às 08:00 horas, por meio do endereço eletrônico 
Portal de Compras do Governo Federal https://www.gov.br/compras/pt-br, 
UASG:.980551, Edital e anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: 
https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal de Compras do Governo 
Federal https://www.gov.br/compras/pt-br Portal TCM/PA, Email CPL: smg.
pregao@gmail.com, Diretoria de Licitação, sito Praça Licurgo Peixoto, 130, 
centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, torna público 
abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalida-
de Pregão Eletrônico SRP nº 046/2022, cujo objeto é a Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de medicamentos, objetivando atender as 
necessidades da Secretaria municipal de Saúde de São Miguel do Guamá/PA. 
A abertura da sessão pública será em 18/08/22 às 08:00 horas, por meio do 
endereço eletrônico Portal de Compras do Governo Federal https://www.gov.
br/compras/pt-br, UASG:.980551, Edital e anexos poderão ser obtidos nos 
seguintes endereços: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal de 
Compras do Governo Federal https://www.gov.br/compras/pt-br Portal TCM/
PA, Email CPL: smg.pregao@gmail.com, Diretoria de Licitação, sito Praça Li-
curgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, torna público 
abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalida-
de Pregão Eletrônico SRP nº 047/2022, cujo objeto é a Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informá-
tica, objetivando atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos 
municipais de São Miguel do Guamá/PA. A abertura da sessão pública será em 
18/08/22 às 14:00 horas, por meio do endereço eletrônico Portal de Compras 
do Governo Federal https://www.gov.br/compras/pt-br, UASG:.980551, Edital e 
anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: https://www.saomiguel-
doguama.pa.gov.br, Portal de Compras do Governo Federal https://www.gov.br/
compras/pt-br Portal TCM/PA, Email CPL: smg.pregao@gmail.com, Diretoria de 
Licitação, sito Praça Licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-0008

Torna-se público que o Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ através 
da PREFEITURA MUNICIPAL, realizará licitação, na modalidade CONCOR-
RÊNCIA nº 3/2022-0008, do tipo menor preço global, sob a forma de execu-
ção indireta, no regime de empreitada por preço unitário, para CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 
209/2022, PROCESSO N° 2021/595737 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO 
PARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBA-
NO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP E O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 
ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A sessão pública será 
em 05/09/2022 às 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, localizada 
na Praça Licurgo Peixoto, 130, centro. Edital e anexos disponível: https://
www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal Geo-Obras/PA, Email CPL: cpl.
smg2021@gmail.com, Diretoria de Licitação, sito Praça Licurgo Peixoto, 130, 
centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

Eduardo Sampaio Gomes Leite-Prefeito
Protocolo: 835168
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº °. 001/2022-TP-PMTA
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSSILDA VIANA, NA COMUNI-
DADE VISTA ALEGRE, em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da 
Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, HOMOLOGO o processo 
licitatório, onde sagrou-se vencedora a licitante: SENHORA CONSTRUTORA 
COMÉRCIOS EIRELI, CNPJ Nº 41.002.760/0001-15, por apresentar o valor 
de R$ 359.894,33 (trezentos e cinquenta e nove mil. Oitocentos e noventa e 
quatro e trinta e três centavos), para que produza seus efeitos legais. Data 
da assinatura 01/08/2022, Elinaldo Matos da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO
A Prefeitura de Terra Alta, torna Público a TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2022-
PMTA, a abertura será às 10:00 horas do dia 19/08/2022. Cujo objeto: DU-
PLICAÇÃO DA AVENIDA JARBAS PASSARINHO - PA 136 NO MUNICÍPIO DE 
TERRA ALTA - PARÁ. Os interessados poderão retirar o Edital, no site ter-
raaltalicitacao@gmail.com, TCM-PA de segunda a quinta feira no horário de 
08:00hs às 13:00hs. Eduardo Barbosa de Lima-Presidente da CPL.

Protocolo: 835170
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022-2807001
O município de Tomé Açu torna público aos interessados que às 09:00h 
do dia 16/08/2022, realizará sessão pública na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 9/2022-2807001, tipo menor preço unitário, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Av. Três Poderes, 738, Centro - To-
mé-Açu-PA, cujo objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO FORNECIMENTO DE ALIMEN-
TAÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX, KIT’S COFFEBREAK, DOCES E SALGADOS, 
EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU 
E SECRETARIAS QUE COMPOE A ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL . O 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala de reuniões da CPL, no 
Mural de Licitações-TCM/PA e no site https://transparencia.prefeituratomea-
cu.pa.gov.br - MÁRCIA HELENA MOREIRA LEITE - Pregoeira.

Protocolo: 835172
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO-PA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 009/2022PMT-TP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO-PA, torna público em cum-
primento aos conceitos contidos na Lei Federal n° 8.666. de 21/06/1993 e 
suas alterações em vigor, fará realizar, em sua sede ás 09:00 horas do dia 
18/08/2022, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor 
preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FINS DE ATENDER A REFORMA E REVITA-
LIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE TRAI-
RÃO, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO E AS ESPECIFICAÇÕES EM REGIME 
DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, com base nas condições estabelecidas 
no Edital Tomada de Preços n° 009/2022PMT-TP.
O Edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na Prefeitura 
Municipal de Trairão - PA, a partir da publicação deste. Trairão - PA, 02 de 
agosto de 2022. Pedro José Honório Lino Presidente de Comissão de 
Licitação.

Protocolo: 835175

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Trairão usando de suas atribuições legais vem 
através de seu pregoeiro Deivide da Silva Cruz tornar público os extratos de 
edital conforme abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 032/2022PMT-PE-SRP, Tipo Menor Preço 
Por Item, Modo de Disputa Aberto e Fechado. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES, ULTILITARIOS, MICRO-ÔNIBUS E MAQUI-
NAS PESADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TRAIRÃO E FUNDOS. Data da Abertura: 16/08/2022 Horário: 08:00hrs 
(horário de Brasília-DF).
Integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, Departamen-
to de Licitações na sede da Prefeitura no Endereço: Avenida Fernando Guilhon 
nº s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município de Trairão. 
Deivide da Silva Cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 835176

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

TERMO DE REALINHAMENTO DE VALOR
PREGÃO ELETRÔNICO 011/2022-SRP

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo de Reajuste/Realinhamento de Preço referen-
te aos contratos do Pregão Eletrônico 011/2022 SRP. Objeto: Contratação 
de Empresa Especializada para aquisição de combustíveis para atender as 
necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos da sede do Município de 
Viseu (Pá), compreendendo as localidades Bombom, Limondeua, Piquiateua, 
Marataúna, Juçaral Curupaiti, Taboquinha, São José do Gurupi, Vila Cardoso, 
Mariana, e outras comunidades adjacentes por ventura não elencadas), nos 
itens: 03- Óleo Diesel BS 500 R$ 7,04 para R$ 8,42 à POSTO BARROS EIRELI, 
CNPJ: 29.470.573/0001-60 e 04- Óleo Diesel S10 R$ 7,10 para R$ 8,26 à 
AUTO POSTO SANDRO EIRELI,  CNPJ: 05.115.613/0001-98. Data da assina-
tura: 29/07/2022. Consoante com o art. 65, inciso II, alínea “d” e § 8° da Lei 
Federal n° 8.666/93.
Contrato Nº 168/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Admi-
nistração, CNPJ: 04.873.618/0001-17. Contratado: POSTO BARROS EIRELI, 
CNPJ: 29.470.573/0001-60. Valor R$ 215.810,49.
Contrato Nº 175/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Admi-
nistração, CNPJ: 04.873.618/0001-17 Contratado: AUTO POSTO SANDRO 
EIRELI CNPJ: 05.115.613/0001-98. Valor R$ 152.621,01.
Contrato Nº 169/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Educa-
ção CNPJ: 21.036.567/0001-98. Contratado: POSTO BARROS EIRELI, CNPJ: 
29.470.573/0001-60. Valor R$ 396.489,38.
Contrato Nº 176/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Educa-
ção CNPJ: 21.036.567/0001-98. Contratado: AUTO POSTO SANDRO EIRELI 
CNPJ: 05.115.613/0001-98. Valor R$ 702.546,04.
Contrato Nº 170/2022/CPL, Contratante: Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 
de Viseu-FUNDEB CNPJ: 30.879.826/0001-33. Contratado: POSTO BARROS 
EIRELI, CNPJ: 29.470.573/0001-60. Valor R$ 553.909,70.
Contrato Nº 177/2022/CPL, Contratante: Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 
de Viseu-FUNDEB CNPJ: 30.879.826/0001-33. Contratado: AUTO POSTO 
SANDRO EIRELI CNPJ: 05.115.613/0001-98.Valor R$ 1.345.587,04.
Contrato Nº 171/2022/CPL, Contratante: Fundo Municipal de Saúde 
CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: POSTO BARROS EIRELI, CNPJ: 
29.470.573/0001-60. Valor R$ 77.859,74.

Contrato Nº 178/2022/CPL, Contratante: Fundo Municipal de Saúde 
CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: AUTO POSTO SANDRO EIRELI CNPJ: 
05.115.613/0001-98. Valor R$ 447.758,08.
Contrato Nº 179/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Assis-
tência Social CNPJ: 18.200.226/0001-00. Contratado: AUTO POSTO SANDRO 
EIRELI CNPJ: 05.115.613/0001-98. Valor R$ 107.429,56.
Contrato Nº 174/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente CNPJ: 32.215.300/0001-84. Contratado: POSTO BARROS EIRELI, 
CNPJ: 29.470.573/0001-60. Valor R$ 168.484,20.
Contrato Nº 181/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente CNPJ: 32.215.300/0001-84. Contratado: AUTO POSTO SANDRO EI-
RELI CNPJ: 05.115.613/0001-98. Valor R$ 107.429,56. Valor R$ 434.781,62.

PREGÃO ELETRÔNICO 012/2022-SRP
ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo de Reajuste/Realinhamento de Preço referente 
aos contratos do Pregão Eletrônico 012/2022 SRP. Objeto: Contratação de 
Empresa Especializada para a aquisição de Combustível, para atender as ne-
cessidades da Prefeitura, Fundos e Secretarias do município de Viseu (Pa), 
nas localidades distantes da sede do município (KM 74-SENTIDO PA/MA Lo-
calidades sentido Rodovia Pará/Maranhão compreendendo as localidades KM 
74, KM 83, Japim, Vila Nova, Piquiá, Novo Estirão, Braço Grande, Timbozal, 
Faveiro, Cristal, 07 Barracas, Pedão, e outras comunidades adjacentes por 
ventura não elencadas.), para atender às necessidades da Secretaria Munici-
pal do Município de Viseu-PA, nos itens: 03- Óleo Diesel BS 500 R$ 7,06 para 
R$ 7,90 e 04- Óleo Diesel S10 R$ 7,06 para R$ 7,95 à AUTO POSTO GALLO 
EIRELI CNPJ: 37.681.135/0001-70. Data da assinatura: 29/07/2022. Con-
soante com o art. 65, inciso II, alínea “d” e § 8° da Lei Federal n° 8.666/93.
Contrato Nº 108/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Admi-
nistração, CNPJ: 04.873.618/0001-17 Contratado: AUTO POSTO GALLO EI-
RELI CNPJ: 37.681.135/0001-70. Valor R$ 1.525.130,42.
Contrato Nº 109/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Edu-
cação CNPJ: 21.036.567/0001-98. Contratado: AUTO POSTO GALLO EIRELI 
CNPJ: 37.681.135/0001-70. Valor R$ 1.023.445,40.
Contrato Nº 110/2022/CPL, Contratante: Fundo Municipal de Saúde 
CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: AUTO POSTO GALLO EIRELI CNPJ: 
37.681.135/0001-70. Valor R$ 1.676.945,70.
Contrato Nº 111/2022/CPL, Contratante: Fundo Municipal de Saúde 
CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: AUTO POSTO GALLO EIRELI CNPJ: 
37.681.135/0001-70. Valor R$ 711.666,50.
Contrato Nº 112/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Assis-
tência Social CNPJ: 18.200.226/0001-00. Contratado: AUTO POSTO GALLO 
EIRELI CNPJ: 37.681.135/0001-70. Valor R$ 70.683,45.
Contrato Nº 114/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente CNPJ: 32.215.300/0001-84. Contratado: AUTO POSTO GALLO EI-
RELI CNPJ: 37.681.135/0001-70. Valor R$ 396.297,80.

TERMO DE SUPRESSÃO DE VALOR
PREGÃO ELETRÔNICO 011/2022-SRP

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo de Supressão de Valor, referente aos contratos do 
Pregão Eletrônico 011/2022 SRP. Objeto: Contratação de Empresa Especiali-
zada para aquisição de combustíveis para atender as necessidades da Prefeitu-
ra, Secretarias e Fundos da sede do Município de Viseu (Pá), compreendendo 
as localidades Bombom, Limondeua, Piquiateua, Marataúna, Juçaral Curupai-
ti, Taboquinha, São José do Gurupi, Vila Cardoso, Mariana, e outras comuni-
dades adjacentes por ventura não elencadas, nos itens: 01- Gasolina Comum 
R$ 8,18 para R$ 6,61 à POSTO BARROS EIRELI, CNPJ: 29.470.573/0001-60 
e 02- Gasolina Aditivada R$ 8,30 para R$ 6,49 à AUTO POSTO SANDRO EIRE-
LI, CNPJ: 05.115.613/0001-98. Data da assinatura: 29/07/2022. Consoante 
com o art. 65, inciso II, alínea “d” e § 8° da Lei Federal n° 8.666/93.
Contrato Nº 168/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Admi-
nistração, CNPJ: 04.873.618/0001-17. Contratado: POSTO BARROS EIRELI, 
CNPJ: 29.470.573/0001-60. Valor R$ 387.174,93.
Contrato Nº 175/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Admi-
nistração, CNPJ: 04.873.618/0001-17 Contratado: AUTO POSTO SANDRO 
EIRELI CNPJ: 05.115.613/0001-98. Valor R$ 145.401,96.
Contrato Nº 169/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Educa-
ção CNPJ: 21.036.567/0001-98. Contratado: POSTO BARROS EIRELI, CNPJ: 
29.470.573/0001-60. Valor R$ 252.601,15.
Contrato Nº 176/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Educa-
ção CNPJ: 21.036.567/0001-98. Contratado: AUTO POSTO SANDRO EIRELI 
CNPJ: 05.115.613/0001-98. Valor R$ 84.876,22.
Contrato Nº 170/2022/CPL, Contratante: Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 
de Viseu-FUNDEB CNPJ: 30.879.826/0001-33. Contratado: POSTO BARROS 
EIRELI, CNPJ: 29.470.573/0001-60. Valor R$ 242.897,67.
Contrato Nº 177/2022/CPL, Contratante: Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 
de Viseu-FUNDEB CNPJ: 30.879.826/0001-33. Contratado: AUTO POSTO 
SANDRO EIRELI CNPJ: 05.115.613/0001-98.Valor R$ 117.884,36.
Contrato Nº 171/2022/CPL, Contratante: Fundo Municipal de Saúde 
CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: POSTO BARROS EIRELI, CNPJ: 
29.470.573/0001-60. Valor R$ 700.957,45.
Contrato Nº 178/2022/CPL, Contratante: Fundo Municipal de Saúde 
CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: AUTO POSTO SANDRO EIRELI CNPJ: 
05.115.613/0001-98. Valor R$ 94.559,30.
Contrato Nº 172/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Assis-
tência Social CNPJ: 18.200.226/0001-00. Contratado: POSTO BARROS EIRE-
LI, CNPJ: 29.470.573/0001-60. Valor R$ 286.649,26.
Contrato Nº 179/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Assis-
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tência Social CNPJ: 18.200.226/0001-00. Contratado: AUTO POSTO SANDRO 
EIRELI CNPJ: 05.115.613/0001-98. Valor R$ 104.729,13.
Contrato Nº 173/2022/CPL, Contratante: Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Viseu CNPJ: 30.387.225/0001-03. Contratado: 
POSTO BARROS EIRELI, CNPJ: 29.470.573/0001-60. Valor R$ 66.311,52.
Contrato Nº 180/2022/CPL, Contratante: Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de Viseu CNPJ: 30.387.225/0001-03. Contra-
tado: AUTO POSTO SANDRO EIRELI CNPJ: 05.115.613/0001-98. Valor R$ 
38.440,27.
Contrato Nº 174/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente CNPJ: 32.215.300/0001-84. Contratado: POSTO BARROS EIRELI, 
CNPJ: 29.470.573/0001-60. Valor R$ 91.819,51.

TERMO DE SUPRESSÃO DE VALOR
PREGÃO ELETRÔNICO 012/2022-SRP

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo de Supressão de Valor, referente aos contratos 
do Pregão Eletrônico 012/2022 SRP. Objeto: Contratação de Empresa Espe-
cializada para a aquisição de Combustível, para atender as necessidades da 
Prefeitura, Fundos e Secretarias do município de Viseu (Pa), nas localidades 
distantes da sede do município (KM 74-SENTIDO PA/MA Localidades sentido 
Rodovia Pará/Maranhão compreendendo as localidades KM 74, KM 83, Japim, 
Vila Nova, Piquiá, Novo Estirão, Braço Grande, Timbozal, Faveiro, Cristal, 07 
Barracas, Pedão, e outras comunidades adjacentes por ventura não elenca-
das.), para atender às necessidades da Secretaria Municipal do Município de 
Viseu-PA, nos itens: 01- Gasolina Comum R$ 7,50 para R$ 6,32 à POSTO 
DEUS NO COMANDO & CIA LTDA, CNPJ: 36.996.088/0001-90 e 02- Gaso-
lina Aditivada R$ 7,69  para R$ 6,59 à AUTO POSTO GALLO EIRELI CNPJ: 
37.681.135/0001-70. Data da assinatura: 29/07/2022. Consoante com o art. 
65, inciso II, alínea “d” e § 8° da Lei Federal n° 8.666/93.
Contrato Nº 101/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Administra-
ção, CNPJ: 04.873.618/0001-17. Contratado: POSTO DEUS NO COMANDO & 
CIA LTDA, CNPJ: 36.996.088/0001-90. Valor R$ 343.110,90.
Contrato Nº 108/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Admi-
nistração, CNPJ: 04.873.618/0001-17 Contratado: AUTO POSTO GALLO EI-
RELI CNPJ: 37.681.135/0001-70. Valor R$ 178.962,72.
Contrato Nº 102/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Educa-
ção CNPJ: 21.036.567/0001-98. Contratado: POSTO DEUS NO COMANDO & 
CIA LTDA, CNPJ: 36.996.088/0001-90. Valor R$ 200.103,84.
Contrato Nº 109/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Edu-
cação CNPJ: 21.036.567/0001-98. Contratado: AUTO POSTO GALLO EIRELI 
CNPJ: 37.681.135/0001-70. Valor R$ 87.126,39.
Contrato Nº 103/2022/CPL, Contratante: Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 
de Viseu-FUNDEB CNPJ: 30.879.826/0001-33. Contratado: POSTO DEUS NO 
COMANDO & CIA LTDA, CNPJ: 36.996.088/0001-90. Valor R$ 179.355,28.
Contrato Nº 104/2022/CPL, Contratante: Fundo Municipal de Saúde 
CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: POSTO DEUS NO COMANDO & CIA 
LTDA, CNPJ: 36.996.088/0001-90. Valor R$ 583.652,00.
Contrato Nº 111/2022/CPL, Contratante: Fundo Municipal de Saúde 
CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: AUTO POSTO GALLO EIRELI CNPJ: 
37.681.135/0001-70. Valor R$ 129.849,36.
Contrato Nº 105/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Assis-
tência Social CNPJ: 18.200.226/0001-00. Contratado: POSTO DEUS NO CO-
MANDO & CIA LTDA, CNPJ: 36.996.088/0001-90. Valor R$ 225.838,88.
Contrato Nº 112/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Assis-
tência Social CNPJ: 18.200.226/0001-00. Contratado: AUTO POSTO GALLO 
EIRELI CNPJ: 37.681.135/0001-70. Valor R$ 69.438,83.
Contrato Nº 106/2022/CPL, Contratante: Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Viseu CNPJ: 30.387.225/0001-03. Contratado: 
POSTO DEUS NO COMANDO & CIA LTDA, CNPJ: 36.996.088/0001-90. Valor 
R$ 52.285,36.
Contrato Nº 113/2022/CPL, Contratante: Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Viseu CNPJ: 30.387.225/0001-03. Contratado: 
AUTO POSTO GALLO EIRELI CNPJ: 37.681.135/0001-70. Valor R$ 22.933,20
Contrato Nº 107/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente CNPJ: 32.215.300/0001-84. Contratado: POSTO DEUS NO COMAN-
DO & CIA LTDA, CNPJ: 36.996.088/0001-90. Valor R$ 48.916,80.

TERMO DE REALINHAMENTO DE VALOR
PREGÃO ELETRÔNICO 013/2022-SRP

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo de Reajuste/Realinhamento de Preço à em-
presa Auto Posto Bragança Comercio de Derivados de Petróleo Ltda, CNPJ: 
29.187.801/0003-51 - referente aos contratos do Pregão Eletrônico 013/2022 
SRP. Objeto: Aquisição de combustível, para atender as necessidades da Pre-
feitura, Fundos e Secretarias do município de Viseu (PÁ), nas localidades dis-
tantes da sede do município (2º distrito sentido Bragança, compreendendo o 
atendimento das localidades Fernandes Belo, Açaiteua, Basília, Braço-Verde, 
Laguinho, Centro Alegre, Seringa, Jutaí, São Miguel, Santo André, Itaçú, Porto 
da Firmiana, Ilha Grande e outras comunidades adjacentes por ventura não 
elencada), nos itens: 3- Óleo Diesel BS 500 R$ 7,08 para R$ 8,13 e 4- Óleo 
Diesel S10 R$ 7,09 para R$ 8,04. Data da assinatura: 29/07/2022. Consoante 
com o art. 65, inciso II, alínea “d” e § 8° da Lei Federal n° 8.666/93.
Contrato Nº 123/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Admi-
nistração, CNPJ: 04.873.618/0001-17. Valor R$ 1.262.608,53.
Contrato Nº 124/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Educação 
CNPJ: 21.036.567/0001-98. Valor R$ 964.429,95.
Contrato Nº 125/2022/CPL, Contratante: Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 
de Viseu-FUNDEB CNPJ: 30.879.826/0001-33. Valor R$ 2.150.975,13.

Contrato Nº 126/2022/CPL, Contratante: Fundo Municipal de Saúde 
CNPJ: 11.984.819/0001-57 Valor R$ 734.043,63.
Contrato Nº 127/2022/CPL, para o item 4- Óleo Diesel S10 R$ 7,09 
para R$ 8,04 Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social CNPJ: 
18.200.226/0001-00. Valor R$ 74.370,00.
Contrato Nº 128/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente CNPJ: 32.215.300/0001-84. Valor R$ 674.556,72.

TERMO DE SUPRESSÃO DE VALOR
PREGÃO ELETRÔNICO 013/2022-SRP

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo de Supressão de Valor à empresa Auto Posto 
Rani Ltda, CNPJ: 36.680.402/0002-02- referente aos contratos do Pregão 
Eletrônico 013/2022 SRP. Objeto: Aquisição de combustível, para atender as 
necessidades da Prefeitura, Fundos e Secretarias do município de Viseu (PÁ), 
nas localidades distantes da sede do município (2º distrito sentido Bragança, 
compreendendo o atendimento das localidades Fernandes Belo, Açaiteua, Ba-
sília, Braço-Verde, Laguinho, Centro Alegre, Seringa, Jutaí, São Miguel, Santo 
André, Itaçú, Porto da Firmiana, Ilha Grande e outras comunidades adjacen-
tes por ventura não elencada), nos itens: 1- Gasolina Comum R$ 7,47 para 
R$ 6,18 e 2- Gasolina Aditivada R$ 7,42 para R$ 6,11. Data da assinatura: 
29/07/2022. Consoante com o art. 65, inciso II, alínea “d” e § 8° da Lei Fe-
deral n° 8.666/93.
Contrato Nº 116/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Admi-
nistração, CNPJ: 04.873.618/0001-17. Valor R$ 311.895,59.
Contrato Nº 117/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Educa-
ção CNPJ: 21.036.567/0001-98. Valor R$ 314.075,44.
Contrato Nº 118/2022/CPL, para o item 1- Gasolina Comum R$ 7,47 para 
R$ 6,18 Contratante: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu-FUNDEB CNPJ: 
30.879.826/0001-33. Valor R$ 257.545,32.
Contrato Nº 119/2022/CPL, Contratante: Fundo Municipal de Saúde 
CNPJ: 11.984.819/0001-57 Valor R$ 1.117.774,78.
Contrato Nº 120/2022/CPL, Contratante: Secretaria Municipal de Assis-
tência Social CNPJ: 18.200.226/0001-00. Valor R$ 326.258,37.
Contrato Nº 121/2022/CPL, Contratante: Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de Viseu CNPJ: 30.387.225/0001-03. Valor R$ 
96.736,99.
Contrato Nº 122/2022/CPL, para o item 1- Gasolina Comum R$ 7,47 
para R$ 6,18, Contratante: Secretaria Municipal de Meio Ambiente CNPJ: 
32.215.300/0001-84. Valor R$ 70.625,04.

Protocolo: 835179

.

.

PARTICULARES
.

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
UNIDADE B Nº37

ATO AVISO DE LICITAÇÃO
ATO CONCORRÊNCIA Nº 006/2022

O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que re-
alizará concorrência para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO DE SAÚDE E 
CHUMBO QUE SE RESPONSABILIZE PELA COLETA, TRANSPORTE, INCINERA-
ÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA 
ATENDER AS CLÍNICAS DO SEST UNIDADE OPERACIONAL B-37 BELÉM/PA. 
O recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a 
proposta comercial será no dia 18/08/2022, das 9h às 9h15min. Para retirada 
do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se 
a Unidade SEST SENAT Belém situado no endereço situado Avenida Augusto 
Montenegro, KM 12, 765 – Águas Negras – CEP 66820-000 – Belém/Pará. 
Maiores informações através do e-mail: licitacao.b037@sestsenat.org.br.

Gabriela Bastos Machado
Presidente da Comissão de Licitação

Protocolo: 834949

GESSE DE SOUSA MELO NETO 
RG n° PC/PA 5040019 e do CPF 879.648.562-00 

Venho torna público que a SEMAS-PA concedeu a LICENÇA de ATIVIDADE 
RURAL n° 13993/2022 para Manejo Florestal em regime de rendimento Sus-
tentável E liberação da AUTEF n° 274121/2022, na propriedade SITIO AGUA 
AZUL localizado no município de BRASIL NOVO - PA.

Protocolo: 835194

GUSTAVO SAMARTANO CARNEIRO 
CPF n° 020421669-95 

Torna publico que requereu LO à SEMMA para a Lavrar e Beneficiar minério de 
Ouro no Garimpo Canaã, Município de Itaituba, Processo 1053/2022.

Protocolo: 835191

ILSON BEZERRA ARAÚJO 
CPF: 427.697.522-00 

Localizado VICINAL C0, KM 3 S/N, Zona Rural, torna público que requereu 
junto a SEMASA Breu Branco a Licença de Operação para a Atividade de BE-
NEFICIAMENTO DE FRUTAS (DESPOLPADEIRA).

Protocolo: 835192
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SITIO JOHANN I E II, LUIZ CARLOS JOHANN 
CPF: 175.972.429-72 

Torna público que requereu a SEMMA/Paragominas, a renovação da LAR nº 
097/2017 para ativ. de cultura de ciclo curto situada no município de Para-
gominas/PA.

Protocolo: 835185
SITIO SANTO ANTONIO 

CPF: 103.463.502-63 
Torna público que requereu a SEMMA/Paragominas renovação da LAR sob n° 
114/2017 para atividade de criação de cultura de ciclo curto localizada em 
Paragominas/PA.

Protocolo: 835186

GUSTAVO SAMARTANO CARNEIRO 
CPF n° 020421669-95 

Torna publico que requereu LO à SEMMA para a Lavrar e Beneficiar minério de 
Ouro no Garimpo Canaã, Município de Itaituba, Processo 1052/2022.

Protocolo: 835189

ELMO BALBINOT, PORTADOR DO RG Nº 9791914 SSP/PR 
INSCRITO NO CPF Nº 161.865.249-49 

Torna púbico que recebeu da SEMMA-PA - Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, a Licença de Atividade Rural LAR nº 031/2022 com validade até 
06/05/2025, referente ao imóvel denominado Fazenda BOA ESPERANÇA I, 
localizada á Rod BR 222 km 45  - Dom Eliseu -PA.

Protocolo: 835197

PAULA BALBINOT, PORTADORA DO RG Nº 4396100 PC-PA 
INSCRITA NO CPF Nº 520.686.922-87 

Torna púbico que recebeu da SEMMA-PA - Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, a Licença de Atividade Rural LAR nº 052/2022 com validade até 
27/06/2025, referente ao imóvel denominado Fazenda Lagoa, localizado á 
Rod BR 222 km 45  - Dom Eliseu -PA.

Protocolo: 835198

SITIO CAJUEIRO
Localizada no PA CLEZINHO, zona rural do município de BREU BRANCO, proprie-
tário CLAUDIO SANTA ROSA DE SOUSA ; CPF:692.301.372-00, torna público 
que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de BREU BRANCO, Licen-
ça Ambiental - LAR para atividade de Bovinocultura.

Protocolo: 835200

BECHARA DAMASCENO & BECHARA GELO LTDA - SIGELO 
CNPJ: 32.463.179/0001-00 

Torna público que recebeu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
São João de Pirabas/PA, a Licença Ambiental nº 010/2022.

Protocolo: 835201

SITIO PEDACIO DO CÉU
Localizada no PA CLÉZINHO, zona rural do município de BREU BRANCO, pro-
prietário MAIARA RIBEIRO DA SILVA ; CPF:026.999.362-27, torna público que 
requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de BREU BRANCO, Licença 
Ambiental - LAR para atividade de Bovinocultura.

Protocolo: 835202

GESSE DE SOUSA MELO NETO, 
RG n° PC/PA 5040019 e do CPF 879.648.562-00, 

Venho torna público que a SEMAS-PA concedeu a LICENÇA de ATIVIDADE 
RURAL n° 13975/2022 para Manejo Florestal em regime de rendimento Sus-
tentável E liberação da AUTEF n° 274125/2022, na propriedade SITIO BOCA 
RICA localizado no município de BRASIL NOVO - PA.

Protocolo: 835196

.

.

EMPRESARIAL
.

HOTEL FAZENDA CACHOEIRA LTDA 
Inscrito no CNPJ n° 11.099.492/0001-30 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEM-
MA, a Licença de Operação n° 058/2022, para desenvolver a atividade de 
hotel fazenda, em Capitão Poço - PA.

Protocolo: 835253

DAVI SILVEIRA PIOVEZAN 
CPF: 063.072.621-33 

Proprietário do imóvel rural denominado de Fazenda Campolina, localizada 
na Rodovia BR 163, KM 972, ME, adt 29 KM pela Vicinal Amigão, município 
de Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de 
Atividade Rural - LAR, para as atividades de Cultura de Ciclo Curto e Criação 
de Bovinos com número 014/2022.

Protocolo: 835242

OURO VERDE GAS LTDA 
Inscrito no CNPJ n° 10.431.446/0001-24 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, a Li-
cença de Operação n° 064/2022, para desenvolver a atividade de comércio varejista 
de gás liquefeito de petróleo (GLP), em Capitão Poço - PA.

Protocolo: 835254

TAPAJÓS PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA 
Localizada na Rodovia BR 163, km 1120, Vicinal Prainha, Comunidade Santa 
Julia de Novo Progresso/PA, registrada sob o 27.294.048/0002-97, torna público 
que obteve junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a 
Licença Prévia nº 088/2021 e a Licença de Instalação nº 089/2021, no dia 
27/09/2021, para atividade de Armazém de Grãos.

Protocolo: 835246

AUTO POSTO CANAÃ LTDA EPP
CNPJ Nº 14.140.639/0001-87 

Com sede na rua dos Pioneiros, S/N, Novo Horizonte, Canaã dos Carajás/PA, 
CEP: 68.537-000, REQUEREU da SEMAS/PA, renovação da LO Nº 11200/2018, 
via Processo N° 2022/10034-SEMAS/PA. Para a atividade: Transporte Rodo-
viário de Combustíveis para veículos automotores. Engenheiro Responsável: 
Magnon Max Silva de Oliveira. Telefone: (94) 99150-5393 / 98119-5192.

Protocolo: 835247

AUTO POSTO CANAÃ LTDA EPP 
CNPJ Nº 14.140.639/0001-87 

Com sede na rua dos Pioneiros, S/N, Novo Horizonte, Canaã dos Carajás/
PA, CEP: 68.537-000, RECEBEU da SEMAS/PA, LO Nº 11200/2018 (até 
13/06/2022), via Processo N° 2018/0000023994-SEMAS/PA. Para a ativida-
de: Transporte Rodoviário de Combustíveis para veículos automotores. En-
genheiro Responsável: Magnon Max Silva de Oliveira. Telefone: (94) 99150-
5393 / 98119-5192.

Protocolo: 835248

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO-PA
AVISO DE LICITAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO usando de suas atribuições 
legais vem através de seu pregoeiro Deivide da Silva Cruz tornar público os 
extratos de edital conforme abaixo:
Pregão Eletrônico SRP n° 031/2022FMS-PE-SRP, tipo Menor Preço por 
Item, Modo de Disputa Aberto e Fechado.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, 
PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE COPA E COZINHA. Data da 
Abertura: 15/08/2022 Horário: 08:00hrs (horário de Brasília-DF).
Integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, Departamen-
to de Licitações na sede da Prefeitura no Endereço: Avenida Fernando Guilhon 
nº. s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município de Trairão. 
Deivide da Silva Cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 835250

FAZENDA BERTOLINI TAUA 2 
CNPJ: 02.941.212/0001-07 

Torna público que requereu a SEMMA/Santo Antônio do Tauá renovação da 
LAR sob n° 004/2021 para atividade de cultura de ciclo curto e criação de 
bovinos em Paragominas/PA.

Protocolo: 835240

ADEMILTON COSTA DA SILVA 
CPF: 215.909.108-18 

Proprietário do imóvel rural denominado de Fazenda Reunidas, localizada na 
Rodovia BR 163, KM 976, ME, adentrando 08 KM de fundos, município de 
Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de Ati-
vidade Rural - LAR, para as atividades de Cultura de Ciclo Curto e Criação de 
Bovinos com número 013/2022.

Protocolo: 835239

IEDI - INSTITUTO EDUCACIONAL IMPERADOR
Credenciado pelo o Processo de Autorização Nº 275/2019 - CEE/PA - Ensino 
Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos a Distância, códi-
go do INEP Nº 15163512. 
No uso de suas atribuições declara regularizada a vida escolar dos alunos 
concluintes do Ensino Médio, EJA do ano de 2022:
Abel da Silva; Adao Martins Rocha; Adelia Messias de Paula; Adriana Cos-
ta Araujo; Adriana Dutra; Adrielle Vieira da Silva; Alessandra Inacio Coelho; 
Alexandra Souza Landa; Alexandra Targa; Alexsandro de Oliveira Fernandes 
Junior; Alice Silveira Martins; Aline Lemes de Oliveira Silva; Alysson da Silva 
Lima; Amanda Wemilly de Assis Silva; Ana Paula da Silva; Andre Luiz da Sil-
va Rosa; Andre Luiz Ribeiro dos Prazeres Barbosa; Andre Magno Rodrigues; 
Andrea Florencio de Souza; Andreia Santos Coimbra; Arthur Nunes Menezes; 
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Beatriz Maria Costa Lemes; Bonfim Souza da Costa; Brendo Anderson de 
Freitas; Bruna de Carvalho Tolentino; Bruna Taina Marques de Sousa; Bruno 
Salvi; Carlos Alberto Rocha Monteiro; Cedma Aparecida Martins Lucio Silva; 
Celia da Costa Rodrigues; Clarice Goncalves Pinheiro; Claudemir Assis dos 
Santos; Cleiton de Oliveira Prando; Cleyton de Oliveira Machado; Clezi Bar-
bosa da Fonceca; Crerio Flauzino Ribeiro; Dana Graeff da Silva; Danielle Yol-
le Borges dos Santos; Danilo Vieira Lopes; Davi dos Santos; Davi Pontarolli 
Romeo; Debora Alves Silva; Debora Luzia dos Santos; Diana Pinto da Silva; 
Dorival Vicente; Driele Pinheiro dos Santos; Edenia Soares dos Santos Silva; 
Ediane Moura Cortasio; Eduardo Rodrigues Rocha Silveira; Elenilda Felix de 
Araujo; Eliete dos Santos; Eliete Oliveira de Jesus Melo; Elisangela Correa de 
Moraes; Elisangela Cristina de Souza Silva; Elizeth da Silva Santos; Emerson 
Soares; Emily Kate Araujo Estrela; Enrique Soriano Akashi; Eraldo Breda; 
Erika dos Santos Nascimento; Erinaldo Bruno da Silva Coelho; Erivaldo Alves 
Alvarenga Araujo; Erliano Rodrigues Silva; Fabiana Pinto Ferreira; Fabiano 
Strelhow Campista; Fabio Augusto Ferreira Lima; Fabio de Paula Martins; Fa-
bricio Reus de Souza; Felipe Figueiredo da Silva; Felipe Roger da Rocha Berni; 
Fernanda Almeida dos Santos; Fernanda Oliveira Cunha; Fernanda Siqueira 
Campos; Francisco Ferreira Anastacio; Freud Feitosa de Lima; Gabriel Rodri-
gues dos Santos; Geovanna Maia do Nascimento; Geraldo Cassimiro; Gerson 
Bile Freire de Souza Castro; Gilberto Santos da Silva; Giovanna Emillie Rodri-
gues Mendes; Girlene Maria Gomes Aniceto; Gustavo Carreiro; Henrik Gas-
par de Bessa Sabara; Henrique Vinnicius Guimaraes de Souza; Isaac Ferreira 
Antunes dos Santos; Isaias Ferreira Lopes Venancio; Ivonete Medeiros da 
Silva Costa; Jackson Santiago de Jesus; Janaia dos Santos Barbosa; Jerliane 
de Freitas da Silva; Joao Gabriel Schneider; Joao Paulo Silva; Jocemaria da 
Costa Grijo Porto; Jociana Lima do Nascimento Bonfim; Jordana dos Reis do 
Amaral; Josafa Bulhoes dos Santos; Jose Augusto Leal de Souza; Jose Nunes 
de Souza Filho; Joseli Gomes Jasmim; Josue dos Santos Barbosa; Jucelia 
Alves Costa; Jucimara de Araujo Brito; Julia Eduarda Teixeira de Souza; Ju-
lia Oliveira Biancardi Souza; Juliane Inacio Bezerra; Kamila Gabriela Putini 
de Lima; Keila Machado Alochio; Lair Goncalves de Lima; Layla dos Santos 
Carrancho Silva; Leila Oliveira Silva; Luann Meireles Tavares; Lucas Batista 
Borges; Lucas Gabriel Soares Goncalves; Lucas Gomes Ferreira; Lucas Hen-
rique Butura Ferreira; Luciana de Oliveira Rocha; Lucimar Lopes da Costa dos 
Santos; Luiz Carlos de Jesus Souza; Luiz Gustavo Xavier Miranda; Lutieska 
Lorruama Miranda Torneri; Madalena Aparecida dos Santos; Magno de Jesus; 
Magno Teixeira Costa; Manoel Messias Silva da Rocha; Marceli Vieira Maia 
da Rocha; Marcelo Avanci Leal; Marcelo Jorge Busco; Marcelo Oliveira Rios; 
Marcilene Hilarindo; Marcos Roberto da Cruz; Maria Antonia de Sousa; Maria 
de Fatima Lima de Sousa; Maria do Amparo Lopes do Nascimento Barbosa; 
Maria Eduarda Antunes Lemos; Maria Jose de Souza Calixto Pires; Maria Luiza 
Pires Loiola; Maria Patricia Vasconcelos dos Santos; Mariana Freitas Borges; 
Mariana Gogone Costa; Mariana Grillo Salmaso; Mateus dos Santos Vieira; 
Matheus Bussular Seixas Lucchi Vago; Mauro Barros Araujo; Maycon Pinheiro 
Batista; Michele Ferreira Cavalcante; Michele Machado Pereira de Lima; Mi-
kelme Fragoso de Oliveira; Milleyne Paz da Silva; Myllena Sophia de Oliveira 
Santos; Natalia Mori Alves; Nayara Kelle Venancio Machado; Neusa Cristina 
Silva de Souza Coelho; Niedson Santos da Silva; Odair Vieira da Silva; Pablo 
Juliano de Souza; Paulo Henrique Flores dos Santos; Paulo Julio Santana da 
Silva; Paulo Santos da Cruz; Paulo Sergio Miller; Pedro Henrique de Souza 
Silva; Priscila da Silva Assis Rezende; Priscila da Silva Felix; Rafael Donizeti de 
Lima; Rafael Pereira Lima; Rafael Santos da Silva; Rafael Santos de Franca; 
Raimundo Damaso de Lima Filho; Ranya Caroline Silva de Camargo; Rayane 
Oliveira Santos Rodrigues; Regiane Aparecida Filippini Scheidegger; Regia-
ne Lunardon Priebe; Ricardo da Costa Silva; Richard Correa Duarte; Richard 
Gomes Gammaro; Rivair Pedro Pereira; Roberta Melo dos Santos; Robson 
Lopes Elmourani; Robson Luiz Costa; Rogério Tassinari; Ruth Rodrigues de 
Souza Pereira; Sandra Regina Andrade Simoes; Sandro Jose de Castro; Sara 
Soares Vicentino Belato; Saulo Salin; Sebastiao Bernardes de Souza; Shirlei 
Duarte Zocarato; Sidney Farago; Sillas de Castro Santos; Simone Ribeiro da 
Silva Nascimento; Sonia Santana de Paula Moreira; Talissa Bezerra dos Santos 
Novak; Tamires da Silva Ribeiro; Tatiana Cabreira Torres; Tatiane de Andrade 
Silva; Thais Ivo Aureliano; Thiago Rodrigues; Thiara Aline Roberto de Castro; 
Uegno Lopes de Oliveira; Valmir Ferreira Pereira; Vanielly Souza Furtado; Vic-
tor Garcia Grillo; Victor Hugo Marques da Silva; Wagner Luis Resende Elias; 
Wagner Manoel dos Santos; Wanderleia Vieira Silva; Wariland Ramos Ribei-
ro; Wesley Guilherme Carvalho Ribeiro; Wesley Rodrigues de Souza; Wesley 
Willian Nascimento Barbosa; Wilson Carlos  da Silva.

Protocolo: 835277

ATLÂNTICO CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA DO BRASIL S.A. (ACTE)

CNPJ nº 12.402.255/0001-60
AVISO DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA

A Atlântico Concessionária de Transmissão de Energia do Brasil S.A. (CNPJ Nº 
12.402.255/0001-60), torna público que recebeu da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS-PA no dia 07 de julho de 2022, a 
Licença de Operação - N° 13577/2022, com validade até 07 de julho de 2027, 
para o Sistema de Transmissão de Energia Elétrica composto pela Subestação 
Canaã dos Carajás, Linha de Transmissão em 230kV e Subestação Xinguara, 
empreendimento implantado nos municípios de Canaã dos Carajás, Água Azul 
do Norte e Xinguara, estado do Pará, com extensão aproximada de 72,2km. 
Ramon Sade Haddad - Diretor Presidente.

Protocolo: 835278

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL

COMUNICADO
A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que recebeu da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS/PA, a Li-
cença Prévia nº 1873/2021, validade até 02/12/2022, a Licença de Instalação 
nº 3218/2021, validade até 01/12/2026, Autorização de Supressão Vegetal 
nº 4874/2021, validade até 01/12/2026, Autorização de Resgate de Fauna 
nº 4875/2021, validade até 01/12/2026, através do processo nº 2021/3218, 
para a Rede de Distribuição Rural - RDR, tensão nominal 34,5 kV, para a obra: 
1. Estrada PA167/Prolongamento do AP-02 (CRÍTICO), localizada na área ru-
ral do município de Anapu/Senador José Porfirio/Portel, Estado do Pará.

Protocolo: 835272

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL

COMUNICADO
A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que requereu da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS/PA, a Li-
cença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI), e a Autorização de Supressão 
Vegetal (ASV), através do processo nº 2022/6075, no dia 22/02/2022, para 
a Rede de Distribuição Rural - RDR, tensão nominal 34,5 kV, para a obra: 1. 
TREZE, 01, 68148-000, VICINAL TREZE, BRASIL NOVO/LOIRI PEDROSO DA 
SILVA - LENIR APARECIDA DE FREITAS SILVA - JESSICA DA SILVA PORTELA 
- GIZELE DO NASCIMENTO SILVA - GLAUCIONE NASCIMENTO DE ALMEIDA 
- ADRIANO COSTA DA SILVA - DENISVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 
TAIS FIRMININO ARANHA - ALVARO PIOVEZAN NETO - IRIS MAR FERREIRA 
ANGELO - EDMIR DE JESUS SOUZA - MANOEL MARTINS DE SOUSA FILHO - 
ID. 430024388, localizada na área rural do município de Medicilândia e Brasil 
Novo, Estado do Pará.

Protocolo: 835273

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL

COMUNICADO
A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que requereu da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS/PA, a Li-
cença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI), e a Autorização de Supressão 
Vegetal (ASV), através do processo nº 2022/17749, no dia 31/05/2022,  para 
o Sistema Elétrico, tensão nominal 69 kV, para a obra: 1. Sistema Elétrico LD 
69 KV SENADOR JOSÉ PORFIRIO - PORTO DE MOZ - PA, localizada nos muni-
cípios de Senador José Porfírio e Porto de Moz, Estado do Pará.

Protocolo: 835274

COMUNICADO DE PERDA E EXTRAVIO DE LIVROS FISCAIS 
A EMPRESA NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 

Inscrita na Receita Federal com CNPJ N°. 46.044.053/0024-00 e Inscrição Esta-
dual N° 15.252.044-9 com sede na Rodovia PA 160, S/N, Quadra 126, lote 002, 
Lote Residencial Cidade Jardim, CEP: 68515-000, Parauapebas/PA, comunica o 
extravio do Livro Modelo 6 - Livro de Registro de Utilização de Documentos Fis-
cais e Termos de Ocorrências N° 01, contendo 50 folhas.

Protocolo: 835275

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL

COMUNICADO
A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que recebeu 
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS/PA, 
a Licença Prévia nº 1897/2022, validade até 02/06/2023, a Licença de Ins-
talação nº 327/2022, validade até 01/06/2027, Autorização de Supressão 
Vegetal nº 4995/2022, validade até 01/06/2027, Autorização de Resgate 
de Fauna nº 5006/2022, validade até 01/06/2027, através do processo nº 
2021/30395, para a Rede de Distribuição Rural - RDR, tensão nominal 34,5 
kV, para a obra: 1. RD TRANSAMAZONICA/ANALIA DO NASCIMENTO FERREI-
RA (ID.430015982), localizada na área rural do município de Medicilândia/
Uruará, Estado do Pará.

Protocolo: 835266

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL

COMUNICADO
A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que recebeu da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS/PA, a Li-
cença Prévia nº 1890/2022, validade até 27/04/2023, a Licença de Instalação 
nº 3254/2022, validade até 26/04/2027, Autorização de Supressão Vegetal 
nº 4966/2022, validade até 26/04/2027, Autorização de Resgate de Fauna nº 
4967/2022, validade até 26/04/2027, através do processo nº 2021/15207, 
para a Rede de Distribuição Rural - RDR, tensão nominal 34,5 kV, para a 
obra: 1. Projeto RD BR 230 Pontal - Zona Rural /José Miranda Soares - Alacid 
Lopes (ID.430022289), localizada na área rural do município de Brasil Novo/
Medicilândia, Estado do Pará.

Protocolo: 835270
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Beatriz Maria Costa Lemes; Bonfim Souza da Costa; Brendo Anderson de 
Freitas; Bruna de Carvalho Tolentino; Bruna Taina Marques de Sousa; Bruno 
Salvi; Carlos Alberto Rocha Monteiro; Cedma Aparecida Martins Lucio Silva; 
Celia da Costa Rodrigues; Clarice Goncalves Pinheiro; Claudemir Assis dos 
Santos; Cleiton de Oliveira Prando; Cleyton de Oliveira Machado; Clezi Bar-
bosa da Fonceca; Crerio Flauzino Ribeiro; Dana Graeff da Silva; Danielle Yol-
le Borges dos Santos; Danilo Vieira Lopes; Davi dos Santos; Davi Pontarolli 
Romeo; Debora Alves Silva; Debora Luzia dos Santos; Diana Pinto da Silva; 
Dorival Vicente; Driele Pinheiro dos Santos; Edenia Soares dos Santos Silva; 
Ediane Moura Cortasio; Eduardo Rodrigues Rocha Silveira; Elenilda Felix de 
Araujo; Eliete dos Santos; Eliete Oliveira de Jesus Melo; Elisangela Correa de 
Moraes; Elisangela Cristina de Souza Silva; Elizeth da Silva Santos; Emerson 
Soares; Emily Kate Araujo Estrela; Enrique Soriano Akashi; Eraldo Breda; 
Erika dos Santos Nascimento; Erinaldo Bruno da Silva Coelho; Erivaldo Alves 
Alvarenga Araujo; Erliano Rodrigues Silva; Fabiana Pinto Ferreira; Fabiano 
Strelhow Campista; Fabio Augusto Ferreira Lima; Fabio de Paula Martins; Fa-
bricio Reus de Souza; Felipe Figueiredo da Silva; Felipe Roger da Rocha Berni; 
Fernanda Almeida dos Santos; Fernanda Oliveira Cunha; Fernanda Siqueira 
Campos; Francisco Ferreira Anastacio; Freud Feitosa de Lima; Gabriel Rodri-
gues dos Santos; Geovanna Maia do Nascimento; Geraldo Cassimiro; Gerson 
Bile Freire de Souza Castro; Gilberto Santos da Silva; Giovanna Emillie Rodri-
gues Mendes; Girlene Maria Gomes Aniceto; Gustavo Carreiro; Henrik Gas-
par de Bessa Sabara; Henrique Vinnicius Guimaraes de Souza; Isaac Ferreira 
Antunes dos Santos; Isaias Ferreira Lopes Venancio; Ivonete Medeiros da 
Silva Costa; Jackson Santiago de Jesus; Janaia dos Santos Barbosa; Jerliane 
de Freitas da Silva; Joao Gabriel Schneider; Joao Paulo Silva; Jocemaria da 
Costa Grijo Porto; Jociana Lima do Nascimento Bonfim; Jordana dos Reis do 
Amaral; Josafa Bulhoes dos Santos; Jose Augusto Leal de Souza; Jose Nunes 
de Souza Filho; Joseli Gomes Jasmim; Josue dos Santos Barbosa; Jucelia 
Alves Costa; Jucimara de Araujo Brito; Julia Eduarda Teixeira de Souza; Ju-
lia Oliveira Biancardi Souza; Juliane Inacio Bezerra; Kamila Gabriela Putini 
de Lima; Keila Machado Alochio; Lair Goncalves de Lima; Layla dos Santos 
Carrancho Silva; Leila Oliveira Silva; Luann Meireles Tavares; Lucas Batista 
Borges; Lucas Gabriel Soares Goncalves; Lucas Gomes Ferreira; Lucas Hen-
rique Butura Ferreira; Luciana de Oliveira Rocha; Lucimar Lopes da Costa dos 
Santos; Luiz Carlos de Jesus Souza; Luiz Gustavo Xavier Miranda; Lutieska 
Lorruama Miranda Torneri; Madalena Aparecida dos Santos; Magno de Jesus; 
Magno Teixeira Costa; Manoel Messias Silva da Rocha; Marceli Vieira Maia 
da Rocha; Marcelo Avanci Leal; Marcelo Jorge Busco; Marcelo Oliveira Rios; 
Marcilene Hilarindo; Marcos Roberto da Cruz; Maria Antonia de Sousa; Maria 
de Fatima Lima de Sousa; Maria do Amparo Lopes do Nascimento Barbosa; 
Maria Eduarda Antunes Lemos; Maria Jose de Souza Calixto Pires; Maria Luiza 
Pires Loiola; Maria Patricia Vasconcelos dos Santos; Mariana Freitas Borges; 
Mariana Gogone Costa; Mariana Grillo Salmaso; Mateus dos Santos Vieira; 
Matheus Bussular Seixas Lucchi Vago; Mauro Barros Araujo; Maycon Pinheiro 
Batista; Michele Ferreira Cavalcante; Michele Machado Pereira de Lima; Mi-
kelme Fragoso de Oliveira; Milleyne Paz da Silva; Myllena Sophia de Oliveira 
Santos; Natalia Mori Alves; Nayara Kelle Venancio Machado; Neusa Cristina 
Silva de Souza Coelho; Niedson Santos da Silva; Odair Vieira da Silva; Pablo 
Juliano de Souza; Paulo Henrique Flores dos Santos; Paulo Julio Santana da 
Silva; Paulo Santos da Cruz; Paulo Sergio Miller; Pedro Henrique de Souza 
Silva; Priscila da Silva Assis Rezende; Priscila da Silva Felix; Rafael Donizeti de 
Lima; Rafael Pereira Lima; Rafael Santos da Silva; Rafael Santos de Franca; 
Raimundo Damaso de Lima Filho; Ranya Caroline Silva de Camargo; Rayane 
Oliveira Santos Rodrigues; Regiane Aparecida Filippini Scheidegger; Regia-
ne Lunardon Priebe; Ricardo da Costa Silva; Richard Correa Duarte; Richard 
Gomes Gammaro; Rivair Pedro Pereira; Roberta Melo dos Santos; Robson 
Lopes Elmourani; Robson Luiz Costa; Rogério Tassinari; Ruth Rodrigues de 
Souza Pereira; Sandra Regina Andrade Simoes; Sandro Jose de Castro; Sara 
Soares Vicentino Belato; Saulo Salin; Sebastiao Bernardes de Souza; Shirlei 
Duarte Zocarato; Sidney Farago; Sillas de Castro Santos; Simone Ribeiro da 
Silva Nascimento; Sonia Santana de Paula Moreira; Talissa Bezerra dos Santos 
Novak; Tamires da Silva Ribeiro; Tatiana Cabreira Torres; Tatiane de Andrade 
Silva; Thais Ivo Aureliano; Thiago Rodrigues; Thiara Aline Roberto de Castro; 
Uegno Lopes de Oliveira; Valmir Ferreira Pereira; Vanielly Souza Furtado; Vic-
tor Garcia Grillo; Victor Hugo Marques da Silva; Wagner Luis Resende Elias; 
Wagner Manoel dos Santos; Wanderleia Vieira Silva; Wariland Ramos Ribei-
ro; Wesley Guilherme Carvalho Ribeiro; Wesley Rodrigues de Souza; Wesley 
Willian Nascimento Barbosa; Wilson Carlos  da Silva.

Protocolo: 835277

ATLÂNTICO CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA DO BRASIL S.A. (ACTE)

CNPJ nº 12.402.255/0001-60
AVISO DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA

A Atlântico Concessionária de Transmissão de Energia do Brasil S.A. (CNPJ Nº 
12.402.255/0001-60), torna público que recebeu da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS-PA no dia 07 de julho de 2022, a 
Licença de Operação - N° 13577/2022, com validade até 07 de julho de 2027, 
para o Sistema de Transmissão de Energia Elétrica composto pela Subestação 
Canaã dos Carajás, Linha de Transmissão em 230kV e Subestação Xinguara, 
empreendimento implantado nos municípios de Canaã dos Carajás, Água Azul 
do Norte e Xinguara, estado do Pará, com extensão aproximada de 72,2km. 
Ramon Sade Haddad - Diretor Presidente.

Protocolo: 835278

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL

COMUNICADO
A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que recebeu da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS/PA, a Li-
cença Prévia nº 1873/2021, validade até 02/12/2022, a Licença de Instalação 
nº 3218/2021, validade até 01/12/2026, Autorização de Supressão Vegetal 
nº 4874/2021, validade até 01/12/2026, Autorização de Resgate de Fauna 
nº 4875/2021, validade até 01/12/2026, através do processo nº 2021/3218, 
para a Rede de Distribuição Rural - RDR, tensão nominal 34,5 kV, para a obra: 
1. Estrada PA167/Prolongamento do AP-02 (CRÍTICO), localizada na área ru-
ral do município de Anapu/Senador José Porfirio/Portel, Estado do Pará.

Protocolo: 835272

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL

COMUNICADO
A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que requereu da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS/PA, a Li-
cença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI), e a Autorização de Supressão 
Vegetal (ASV), através do processo nº 2022/6075, no dia 22/02/2022, para 
a Rede de Distribuição Rural - RDR, tensão nominal 34,5 kV, para a obra: 1. 
TREZE, 01, 68148-000, VICINAL TREZE, BRASIL NOVO/LOIRI PEDROSO DA 
SILVA - LENIR APARECIDA DE FREITAS SILVA - JESSICA DA SILVA PORTELA 
- GIZELE DO NASCIMENTO SILVA - GLAUCIONE NASCIMENTO DE ALMEIDA 
- ADRIANO COSTA DA SILVA - DENISVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 
TAIS FIRMININO ARANHA - ALVARO PIOVEZAN NETO - IRIS MAR FERREIRA 
ANGELO - EDMIR DE JESUS SOUZA - MANOEL MARTINS DE SOUSA FILHO - 
ID. 430024388, localizada na área rural do município de Medicilândia e Brasil 
Novo, Estado do Pará.

Protocolo: 835273

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL

COMUNICADO
A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que requereu da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS/PA, a Li-
cença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI), e a Autorização de Supressão 
Vegetal (ASV), através do processo nº 2022/17749, no dia 31/05/2022,  para 
o Sistema Elétrico, tensão nominal 69 kV, para a obra: 1. Sistema Elétrico LD 
69 KV SENADOR JOSÉ PORFIRIO - PORTO DE MOZ - PA, localizada nos muni-
cípios de Senador José Porfírio e Porto de Moz, Estado do Pará.

Protocolo: 835274

COMUNICADO DE PERDA E EXTRAVIO DE LIVROS FISCAIS 
A EMPRESA NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 

Inscrita na Receita Federal com CNPJ N°. 46.044.053/0024-00 e Inscrição Esta-
dual N° 15.252.044-9 com sede na Rodovia PA 160, S/N, Quadra 126, lote 002, 
Lote Residencial Cidade Jardim, CEP: 68515-000, Parauapebas/PA, comunica o 
extravio do Livro Modelo 6 - Livro de Registro de Utilização de Documentos Fis-
cais e Termos de Ocorrências N° 01, contendo 50 folhas.

Protocolo: 835275

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL

COMUNICADO
A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que recebeu 
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS/PA, 
a Licença Prévia nº 1897/2022, validade até 02/06/2023, a Licença de Ins-
talação nº 327/2022, validade até 01/06/2027, Autorização de Supressão 
Vegetal nº 4995/2022, validade até 01/06/2027, Autorização de Resgate 
de Fauna nº 5006/2022, validade até 01/06/2027, através do processo nº 
2021/30395, para a Rede de Distribuição Rural - RDR, tensão nominal 34,5 
kV, para a obra: 1. RD TRANSAMAZONICA/ANALIA DO NASCIMENTO FERREI-
RA (ID.430015982), localizada na área rural do município de Medicilândia/
Uruará, Estado do Pará.

Protocolo: 835266

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL

COMUNICADO
A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que recebeu da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS/PA, a Li-
cença Prévia nº 1890/2022, validade até 27/04/2023, a Licença de Instalação 
nº 3254/2022, validade até 26/04/2027, Autorização de Supressão Vegetal 
nº 4966/2022, validade até 26/04/2027, Autorização de Resgate de Fauna nº 
4967/2022, validade até 26/04/2027, através do processo nº 2021/15207, 
para a Rede de Distribuição Rural - RDR, tensão nominal 34,5 kV, para a 
obra: 1. Projeto RD BR 230 Pontal - Zona Rural /José Miranda Soares - Alacid 
Lopes (ID.430022289), localizada na área rural do município de Brasil Novo/
Medicilândia, Estado do Pará.

Protocolo: 835270

10  DIÁRIO OFICIAL Nº 35.066 Quarta-feira, 03 DE AGOSTO DE 2022

LOPES & SALES IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA  
AÇAÍ DA ROCA, inscrito no CNPJ n° 21.722.742/0001-09 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEM-
MA, a Licença de Operação n° 065/2022, para desenvolver a atividade de 
beneficiamento de açaí, em Capitão Poço - PA.

Protocolo: 835257

J J LOPES S SANTOS EIRELI - MINERADORA SÃO JOSE 
Inscrito no CNPJ n° 26.757.323/0001-18 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEM-
MA, a Licença de Operação n° 063/2022, para desenvolver a atividade de 
extração de areia e seixo, fora de corpos hídricos, com beneficiamento asso-
ciado, em Capitão Poço - PA.

Protocolo: 835260

HOTEL GOIÂNIA LTDA-ME 
CNPJ Nº 34.921.643/0001-90 

À Rua Lauro Sodré, 685, Centro, Tucuruí-Pa. Torna Público que recebeu da 
SEMMA a LO Nº 086/2020 com validade até 23/12/2024 para atividade de 
Hotel.

Protocolo: 835280

LORENA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA 
HANNA INDEPENDÊNCIA 

CNPJ nº 06.266.344/0007-19 
Situado à Estrada do Icuí Guajará, nº 793A, Icuí Guajará, Ananindeua/PA, 
informa que solicitou á Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ananindeua, 
através do Prot. n° R072522, Renovação da Licença de Operação nº L115121 
para a atividade de Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Auto-
motores.

Protocolo: 835281

PELO PRESENTE, O EMPREENDIMENTO DENOMINADO 
CERÂMICA DALSAM LTDA, DEVIDAMENTE 
INSCRITA NO CNPJ: 07.839.822/0001-00 

Responsável pela extração de argila fora dos recursos hídricos, instalada na Fa-
zenda do Barro II, localizada na estrada de acesso a comunidade CAIP, km 35, 
zona rural, torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
- SEMMA, do município de Paragominas/PA, a Licença de Operação - LO para 
a atividade ora mencionada, localizada no endereço acima citado, no mu-
nicípio de Paragominas, município ora requerido.

Protocolo: 835204

MARCIO WALKER 
CPF: 792.856.782-20 

Proprietário do imóvel rural denominado de Fazenda Santo Antônio II, locali-
zada na Rodovia BR 163, KM 1085, MD, adentrando 22 KM na Vicinal Celeste, 
município de Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a 
Licença de Atividade Rural - LAR, para a atividade de Criação de Bovinos de 
número 003/2022.

Protocolo: 835205

NOELI TEREZA CARLON BILK 
CPF: 841.747.499-49 

Proprietária do imóvel rural denominado de Fazenda Bilk, localizada na Rodo-
via BR 163, KM 1000, ME, adentrando 12 KM na Vicinal Pinheiro, município 
de Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de 
Atividade Rural - LAR, para a atividade de Criação de Bovinos de número 
004/2022.

Protocolo: 835207

ADEMIR COSTA DA SILVA 
CPF: 536.565.471-49 

Proprietário do imóvel rural denominado de Fazenda Vitoria Regia, localizada 
na Rodovia BR 163, KM 974, ME, município de Novo Progresso, torna público 
que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural - LAR, para as ativi-
dades de Cultura de Ciclo Curto e Criação de Bovinos com número 010/2022.

Protocolo: 835209

NILTON COSTA DA SILVA 
CPF: 469.022.601-68 

Proprietário do imóvel rural denominado de Fazenda Boi Gordo, localizado na 
Rodovia BR 163, KM 976, ME, município de Novo Progresso, torna público que 
RECEBEU junto a SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural - LAR, para as ativi-
dades de Criação de Bovinos e Cultura de Ciclo Curto com número 009/2022.

Protocolo: 835211

PAULO TENÓRIO 
CPF: 387.627.652-72 

Proprietário do imóvel rural denominado de Fazenda Piraiba, localizada na Rodovia 
BR 163, KM 1057, ME, adentrando 12 KM de fundos, município de Novo Progresso, 
torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural - LAR, 
para a atividade de Criação de Bovinos de número 005/2022.

Protocolo: 835212

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSERVAS 
MOLIZ PALMEIRAL EIRELI 

CNPJ nº. 03.552.541/0001-10 
Torna público que recebeu da SEMMA/Breves, a Licença de Operação - LO nº 
031/2022, validade 31/12/2022, para produção de palmito em conserva de 
sua indústria localizada no Rio Mutum, s/n, CEP 68.800-000, Município de 
Breves, Estado do Pará.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSERVAS 
MOLIZ PALMEIRAL EIRELI 

CNPJ nº. 03.552.541/0001-10 
Torna público que requereu da SEMMA/Breves, a renovação da Licença de 
Operação - LO nº 031/2022, validade 31/12/2022, para produção de palmito 
em conserva de sua indústria localizada no Rio Mutum, s/n, CEP 68.800-000, 
Município de Breves, Estado do Pará.

Protocolo: 835217

MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.
A Mineração Paragominas S.A. (CNPJ 12.094.570/0004-10) torna públi-
co que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
(SEMAS/PA), em 12/07/2022 sob doc. nº 2022/24224, a solicitação de avalia-
ção quanto à necessidade de Outorga para lançamento de efluente provenien-
te da limpeza (pré-teste) e teste hidrostático, a serem realizados em 03 pontos 
no novo trecho de manutenção de 29km (km 116 ao km 145) da tubulação 
do mineroduto da MPSA, sendo: 01 ponto no rio Mariquita e 02 pontos no rio 
Acará-Mirim (margem esquerda e direita).

Protocolo: 835231

CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A. 
DE CNPJ: 25.316.468/0001-10 

Situada na Vicinal Celeste, km 02, Zona Rural, Novo Progresso/PA, torna pú-
blico que recebeu da SEMMA/NP a LOP de N°064/2022 para sua atividade.

Protocolo: 835232

IMPERIAL IND. COM. EXP. DE PROD. FLORESTAIS LTDA 
CNPJ 33.284.784/0001-86 

Solicitou junto a SECTEMA, a Renovação da LO nº 03/2021, sob. Prot.385/2022, 
Ativ. Industria Madeireira, Cond.Industrial, MOJU/PA.

Protocolo: 835233

ASX TRANSPORTES 
CNPJ 27.904.335/0001-90 

Torna público que recebeu em 29/07/2022, junto a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS a licença de Operação (LO) n° 
13626/2022, para atividade TRANSPORTE DE MINÉRIOS/COQUE, sob o nú-
mero de processo nº 22417/2022.

Protocolo: 835226

ECOBRASIL INDÚSTRIA DE BRIQUETES LTDA 
CNPJ 42.408.546/0001-26 

Torna público que recebeu em 29/07/2022, junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente - SEMMA a Licença Prévia (LP) n° 111/2022, Licença de Insta-
lação (LI) n° 105/2022, Licença de Operação (LO) n° 253/20222, para ativi-
dade de BRIQUETEIRAS/PELLETS, sob o número de processo nº 6692/2022.

Protocolo: 835227

POSTO PETRORANA COM. VAREJISTA DE COMB. EIRELI 
CNPJ Nº 31.076.681/0001-03 

Torna público que requereu a SEMAS LO para Posto Flutuante em Barcarena/
PA. Processo nº 2022/23127.

Protocolo: 835228

RSK IND. COM. EXP. DE MADEIRAS EIRELI - ME 
CNPJ 13.152.110/0001-10 

Torna público que recebeu da SECTEMA, LO nº 27/2022, Ativ. Industria Ma-
deireira, Cond. Industrial, MOJU/PA.

Protocolo: 835235

FAZENDA BERTOLINI TAUA 1 
CNPJ: 02.941.212/0001-07 

Torna público que requereu a SEMMA/Santo Antônio do Tauá renovação da 
LAR sob n° 003/2021 para atividade de cultura de ciclo curto e criação de 
bovinos em Paragominas/PA.

Protocolo: 835236

ADRIELLE SILVEIRA PIOVEZAN 
CPF: 067.924.821-88 

Proprietário do imóvel rural denominado de Fazenda São Jorge, localizada 
na Rodovia BR 163, KM 972, ME, adt 33,5 KM pela Vicinal Amigão, município 
de Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de 
Atividade Rural - LAR, para as atividades de Cultura de Ciclo Curto e Criação 
de Bovinos de número 012/2022.

Protocolo: 835387
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