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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o    Nº 660, de 1º de aBriL de 2020
Retifica o Decreto Estadual nº 301, de 12 de setembro de 2019, o qual con-
cedeu Pensão Especial em favor de NiEGE MENdES rodriGUES e MaUro 
VINÍCIUS RODRIGUES DA CÂMARA, companheira e filho, do Investigador 
de Polícia civil MaUro da cUNHa cÂMara.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o disposto no art. 160, inciso ii, alínea “c”, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, combinado com o art. 57, § 4º, da lei 
complementar Estadual nº 022, de 15 de março de 1994, e o art. 6º, inci-
sos i e ii, da lei complementar Estadual nº 039, de 9 de janeiro de 2002; 
considerando as informações constantes no Processo nº 2018/335694 e 
no Processo nº 2020/161159,
d E c r E T a:
art. 1º fica concedida Pensão Especial mensal, no valor de r$ 5.715,16 
(cinco mil setecentos e quinze reais e dezesseis centavos), em favor de 
NiEGE MENdES rodriGUES e MaUro ViNÍciUS rodriGUES da cÂMara, 
companheira e filho, do Investigador de Polícia Civil MAURO DA CUNHA 
cÂMara, falecido no dia 9 de dezembro de 2017, em virtude de acidente 
de serviço, cabendo a cada um dos dependentes cotas-partes do montante 
do benefício, nas seguintes datas e proporções:
i - 100% (cem por cento) a MaUro ViNÍciUS rodriGUES da cÂMara, 
desde 9 de dezembro de 2017 até 26 de julho de 2018; e
ii - 50% (cinquenta por cento) a MaUro ViNÍciUS rodriGUES da cÂMa-
ra e 50% (cinquenta por cento) à NiEGE MENdES rodriGUES, a contar 
de 26 de julho de 2018.
art. 2º a Pensão Especial mencionada corresponde ao vencimento e de-
mais vantagens do cargo público efetivo de investigador de Polícia civil, 
assim discriminados:
Vencimento Base……………………….....……………...…………………... r$ 1.115,15
Gratificação de Risco de Vida (100%)………….....………………... R$ 1.115,15
Gratificação de Dedicação Exclusiva (70%)………………………… R$    780,61
Gratificação de Polícia Judiciária(70%)……………………………….. R$    780,61
Gratificação de Tempo Integral (70%)……………………………….. R$    780,61
Gratificação de Adicional por Tempo de Serviço (25%)……… r$ 1.143,03
Provento Mensal.…..………………........................................ r$ 5.715,16
Parágrafo único. a Pensão Especial de que trata este artigo será reajustada 
com base no Índice Nacional de Preços ao consumidor (iNPc), na data-ba-
se de 1º de janeiro.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus 
efeitos financeiros retroagindo de acordo com as datas constantes no art. 
1º deste ato.
Palácio do GoVErNo, 1º de abril de 2020.         

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

e r r a t a
No decreto datado de 3 de agosto de 2022, publicado no diário 
Oficial do Estado nº. 35.068, de 4 de agosto de 2022, página 5, 
coluna 1, que trata da nomeação de caMillY caNTUária MoUTiNHo 
doS SaNToS: 
onde se lê: ... para exercer o cargo em comissão de assessor de Gabinete.
Leia-se: ... para exercer o cargo em comissão de assessor de Gabinete, a 
contar de 9 de agosto de 2022. 

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho 
de 2011, arMaNdo SÉrGio PiNTo BENcHiMol do cargo em comissão de 
assessor de Gabinete, a contar de 14 de julho de 2022.
Palácio do GoVErNo, 4 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
tornar sem efeito o decreto datado de 26 de julho de 2022, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 35.058, de 27 de julho de 2022, que nomeou 
aNToNio NilToN dE alBUQUErQUE para exercer o cargo em comissão de 
assessor Especial i.
Palácio do GoVErNo, 4 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador 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, 
rENaTo alBUQUErQUE da PaZ para exercer o cargo em comissão de 
assessor Especial i.
Palácio do GoVErNo, 4 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
liNdoMar Marco doS SaNToS do cargo em comissão de assessor Espe-
cial ii, a contar de 4 de agosto de 2022.
Palácio do GoVErNo, 4 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 4  de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando a necessidade de cumprimento da decisão judicial proferida 
nos autos do Mandado de Segurança, Processo                                               nº 
0809559-15.2022.8.14.0000, impetrado por Jair riBEiro dE SoUZa 
JÚNior, em desfavor do Estado do Pará; 
considerando as informações constantes no Processo  nº 2022/322234,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 34, §1º da constituição Estadual, 
combinado com o art. 6º, inciso i, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de janei-
ro de 1994, Jair riBEiro dE SoUZa JÚNior, para exercer, na condição 
sub judice, o cargo de investigador de Polícia civil, com lotação na Polícia 
civil do Estado do Pará (PcPa).
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 4 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 836682

D E C R E T O Nº 2534, DE 4 DE AGOSTO DE 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 95.896.002,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 95.896.002,00 (Noventa e cinco 
Milhões, oitocentos e Noventa e Seis Mil, dois reais), para atender à pro-
gramação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

161011230615098477 - SEdUc 0102 339030 1.050.000,00
691012312815088887 - SETUr 0101 339039 10.000,00
742011236415068870 - UEPa 0102 339037 200.000,00

881010613115088233 - fUNSaU 0150 339192 348,00
911030412212978316 - Enc. SEPlad-ad 0101 319113 94.635.654,00

ToTal 95.896.002,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

161011236115098904 - SEdUc 0102 339092 479.888,00
161011236215098906 - SEdUc 0102 339092 479.888,01
161011278515096413 - SEdUc 0102 334041 90.223,99
691012312212978338 - SETUr 0101 339039 10.000,00
742011236415068468 - UEPa 0102 339036 200.000,00

881010612212978338 - fUNSaU 0150 339030 348,00
991019999999999008 - rESErVa 0101 999999 94.635.654,00

ToTal 95.896.002,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 4 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

iVaLdo reNaLdo de PaULa Ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
D E C R E T O Nº 2535, DE 4 DE AGOSTO DE 2022

abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXcESSo dE 
arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 290.474.346,00 para reforço de dota-
ção(ões) consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
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dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 290.474.346,00 (duzentos e Noventa 
Milhões, Quatrocentos e Setenta e Quatro Mil, Trezentos e Quarenta e Seis 
reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

211010612212978339 - SEGUP 0101 319011 1.980.000,00

211010633112978311 - SEGUP 0101 339046 815.000,00

241012212212978339 - SEdEME 0101 319011 1.010.000,00

271011812212978339 - SEMaS 0101 319004 10.500.000,00

271011812212978339 - SEMaS 0101 319011 1.175.000,00

362011412212978339 - fundação ParáPaz 0101 319011 970.000,00

552012312212978339 - ProdEPa 0101 319011 1.090.000,00

572012012212978339 - EMaTEr 0101 319011 8.255.000,00

672011612212978339 - coHaB 0101 319011 4.055.000,00

852010612212978339 - cPc 0101 319011 26.850.000,00

911030412212978316 - Enc. SEPlad-ad 0101 319113 221.364.346,00

922012012212978339 - adEPará 0101 319011 4.325.000,00

971010312212978339 - SEaP 0101 319004 8.085.000,00

ToTal 290.474.346,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 4 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 836677

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

FÉrias
.

Portaria N°. 1.239/2022-ccG, de 04 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. 2022/851944, de 05/07/2022;
rESolVE:
coNcEdEr, 19 (dEZENoVE) dias de férias regulamentares, ao servidor 
lEoNaN dE SoUZa BraGa, id. funcional nº. 5938582/2, para gozo no pe-
ríodo de 08/09/2022 a 26/09/2022, interrompidas através da Portaria nº. 
089/2022-crG, Publicada no doE nº. 34.855, de 04/02/2022, referente ao 
período aquisitivo 2021/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 04 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N°. 1.240/2022-crG, de 04 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. 2022/980664, de 03/08/2022;
rESolVE:
Excluir da Portaria de férias nº. 1.228/2022-crG, publicada no doE nº. 
35.066, de 03/08/2022, o servidor SaMYr aNToNio rodriGUES HolaN-
da, identidade funcional nº. 6403850/1.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 04 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N°. 1.241/2022 - crG, de 04 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  o  art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994 e o decreto nº. 1.462 de 12 de abril de 2021;
coNSidEraNdo ainda, o Processo Nº. 2022/973624, de 02/08/2022.
rESolVE:
coNcEdEr férias regulamentares, ao servidor abaixo relacionado.

id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo GoZo

5941835/2 lEoNardo riBEiro rEiS cHarro QUiriNo 02/08/2021 a 
01/08/2022

29/08/2022 a 
09/09/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 04 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N°. 1.242/2022 - crG, de 04 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  o  art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994 e o decreto nº. 1.462 de 12 de abril de 2021;
coNSidEraNdo ainda, o Processo Nº. 2022/969502, de 02/08/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (TriNTa) dias de férias regulamentares, ao servidor abaixo 
relacionado.

id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo GoZo

3180018/3 roSEMarY Garcia BriTo SErra 01/04/2021 a 
31/03/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 04 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 836645

Portaria Nº. 1.020/2022-ccG, de 4 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. 2022/919853, 
r E S o l V E:
i. exonerar EdEMilSoN faGUNdES BarBoSa do cargo em comissão de 
assessor administrativo, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria 
de Estado de Planejamento e administração, a contar de 5 de agosto de 2022.
ii. nomear aNdrÉ fErNaNdES dE PoNTES para exercer o cargo em 
comissão de assessor administrativo, código GEP-daS-012.3, com lotação 
na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a contar de 5 
de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE JUlHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.021/2022-ccG, de 4 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. 2022/919853,
r E S o l V E:
i. exonerar MilKNEr NaZarENo MiraNda da rocHa filHo do cargo 
em comissão de coordenador de compras Governamentais, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração, a contar de 5 de agosto de 2022.
ii. nomear EdEMilSoN faGUNdES BarBoSa para exercer o cargo em 
comissão de coordenador de compras Governamentais, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração, a contar de 5 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE JUlHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.022/2022-ccG, de 4 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. 2022/919853,
r E S o l V E: 
nomear dÉBora dE aGUiar GoMES para exercer o cargo em comissão de 
coordenador de Planejamento de Políticas Públicas, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a 
contar de 1º de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE JUlHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.023/2022-ccG, de 4 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. 2022/981861,
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r E S o l V E:
exonerar WaGNEr lUiZ da SilVa PiNHEiro JÚNior do cargo em 
comissão de assessor de imprensa ii, código GEP-daS-012.3, com lotação 
na Secretaria de Estado de comunicação, a contar de 4 agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE JUlHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.024/2022-ccG, de 4 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 2022/981896,
r E S o l V E:
exonerar raQUEl BarroS SaNcHES do cargo em comissão de assessor 
de comunicação i, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de 
Estado de comunicação, a contar de 4 de  agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE JUlHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº. 1.025/2022-CCG, DE 4 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. 2022/981757,
r E S o l V E:
i. exonerar daGMa dE SoUZa SiQUEira fErrEira do cargo em comissão 
de Gerente, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de Estado 
de assistência Social, Trabalho e renda, a contar de 1º de agosto de 2022.
ii. nomear NalaNda ViaNa GoNÇalVES para exercer o cargo em comissão 
de Gerente, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de Estado 
de assistência Social, Trabalho e renda, a contar de 1º de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE JUlHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.026/2022-ccG, de 4 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 2022/981757,
r E S o l V E:
i. exonerar adoNai do Socorro da crUZ GoNÇalVES do cargo em 
comissão de diretor de assistência Social, código GEP-daS-011.5, com 
lotação na Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e 
renda, a contar de 1º de agosto de 2022.
ii. nomear daGMa dE SoUZa SiQUEira fErrEira para exercer o cargo 
em comissão de diretor de assistência Social, código GEP-daS-011.5, com 
lotação na Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e 
renda, a contar de 1º de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE JUlHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado  

PORTARIA Nº. 1.027/2022-CCG, DE 4 DE AGOSTO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, 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 caMillY caNTUária MoUTiNHo doS SaNToS, assessor de Gabinete, 
na companhia de Habitação do Estado do Pará – coHaB. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE JUlHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº. 1.028/2022-CCG DE 4 DE AGOSTO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, 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 caMillY caNTUária MoUTiNHo doS SaNToS, assessor de Gabinete, 
na companhia de Habitação do Estado do Pará – coHaB, a contar de 9 de 
agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE JUlHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata da Portaria Nº 949/2022-ccG, de 14 de JULHo de 
2022, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 35.048, DE 
15 DE JULHO DE 2022.
onde se lê: (...), no dia 9 de julho de 2022, (...).
Leia-se: (...), nos dias 8 e 9 de julho de 2022, (...).
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 836683

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

Portaria
.

Portaria Nº 062/2022 – cMG, de 04 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais, considerando o disposto no inciso iV, do art. 
3º, da lei federal nº 10.520/2012 c/c decreto federal nº 10.024/2019 e 
decreto Estadual nº 534/2020, que instituem no âmbito da União, Estados, 
distrito federal e Municípios a modalidade de licitação, denominada Pregão 
Eletrônico e, considerando a necessidade da contratação de empresa para 
a aquisição de Medalhas e insígnias para as condecorações realizadas nas 
solenidades cívico-militar dos servidores da casa Militar da Governadoria 
do Estado do Pará de acordo com as especificações qualitativas e quanti-
tativas constante no Termo de referência do Edital, para um período de 12 
(doze) meses.
rESolVE:
i – designar os servidores HEidEr da SilVa MarTiNS, matrícula nº 
57199676/4, ocupante do cargo de chefe do Núcleo de licitações e Maria 
dE NaZarÉ BarBoSa do NaSciMENTo, matrícula nº 5967165/1, ocupan-
te do cargo de agente de contratação, para atuarem como equipe de apoio 
do Pregão Eletrônico nº 010/2022 – Nl/cMG, que terá como Pregoeiro o 
servidor BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, matrícula nº 4219470/3, ocupante 
do cargo de agente de contratação;
ii – fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a vigência desta Portaria, a contar 
da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo 
período, desde que justificado;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 04 dE aGoSTo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 836085
Portaria Nº 060/2022 – cMG, de 04 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
considerando o disposto no inciso iV, do art. 3º, da lei federal nº 
10.520/2012 c/c decreto federal nº 10.024/2019 e decreto Estadual nº 
534/2020, que instituem no âmbito da União, Estados, distrito federal 
e Municípios a modalidade de licitação, denominada Pregão Eletrônico e, 
considerando a necessidade da contratação de empresa operadora de sis-
tema de cartões para prestação de serviço de administração, gerencia-
mento e manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral, elétrica, 
funilaria, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, filtro, 
pintura em geral, sistema de injeção eletrônica, serviços de torno em geral, 
consertos e reparos em pneus em geral), bem como fornecimento de pe-
ças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha, 
no âmbito do Estado do Pará, em atendimento à frota de veículos da casa 
Militar da Governadoria do Estado do Pará, de acordo com as especifica-
ções qualitativas e quantitativas constante deste instrumento, para um 
período de 12 (doze) meses.
rESolVE:
i – designar os servidores HEidEr da SilVa MarTiNS, matrícula nº 
57199676/4, ocupante do cargo de chefe do Núcleo de licitações e Maria 
dE NaZarÉ BarBoSa do NaSciMENTo, matrícula nº 5967165/1, ocupan-
te do cargo de agente de contratação, para atuarem como equipe de apoio 
do Pregão Eletrônico nº 008/2022 – Nl/cMG, que terá como Pregoeiro o 
servidor BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, matrícula nº 4219470/3, ocupante 
do cargo de agente de contratação;
ii – fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a vigência desta Portaria, a contar 
da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo 
período, desde que justificado;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 04 dE aGoSTo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 836573

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022- NL/cMG
a casa Militar da Governadoria do Estado do Pará – cMG/Pa, através de 
seu Pregoeiro BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, matrícula nº 4219470/3, co-
munica que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:
objeto: contratação de empresa para a aquisição de Medalhas e insíg-
nias para as condecorações realizadas nas solenidades cívico-militar dos 
servidores da casa Militar da Governadoria do Estado do Pará de acordo 
com as especificações qualitativas e quantitativas constante no Termo de 
referência do Edital.
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data da abertura: 18/08/2022;
Hora da abertura: 10h00m (horário oficial de Brasília-DF);
Endereços eletrônicos: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br;
Maiores informações: nl@cmg.pa.gov.br
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM
cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria

Protocolo: 836087

diÁria
.

EXTRATO DE PORTARIA Nº 869/2022 – 
di/cMG, de 04 de aGosto de 2022

objetivo: participar de curso de capacitação; destino: Brasília/df; Perío-
do: 10/08/2022 a 13/08/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação); 
3,0 (pousada); Servidora/Mf: Sd PM rG 41882 alana cristian araújo du-
arte, 06402709/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 836380
EXTRATO DE PORTARIA Nº 870/2022 – 

di/cMG, de 04 de aGosto de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Salinópolis/Pa; Pe-
ríodo: 20 a 24/07/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação); 4,0 
(pousada); Servidor/Mf: 2º SGT PM rG 21718 Jeremias da Silva de Brito, 
5591902/1; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 836391
EXTRATO DE PORTARIA Nº 871/2022 – 

di/cMG, de 04 de aGosto de 2022
objetivo: participar de curso de capacitação; destino: Brasília/df; Pe-
ríodo: 10 a 13/08/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação); 3,0 
(pousada); Servidor/Mf: cEl QoPM rG 27025 luiz andré Menezes 
de Souza, 5774004/4; MaJ QoPM rG 35507 Heider da Silva Martins, 
57199676/3; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 836397
EXTRATO DE PORTARIA Nº 872/2022 – 

di/cMG, de 04 de aGosto de 2022
objetivo: participar de curso de capacitação; destino: Brasília/df; Pe-
ríodo: 10 a 13/08/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação); 3,0 
(pousada); Servidora/Mf: Nazaré Marques dos Santos, 05387760/2; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 836400

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 377/2022-GAB-CG., de 02 de agosto de 2022
o Procurador-Geral do Estado e a corregedora-Geral da PGE em substitui-
ção, no uso das suas atribuições legais...
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 04/22-Pad 003/2021-cG, 
de 01 de agosto de 2022, no qual a comissão do Processo administrativo 
instaurado pela PorTaria Nº 406/2021-PGE.cG, publicada no d.o.E 
em 26/08/2021, e redesignada pela PorTaria Nº 072/2022-PGE/cG 
de 10/02/2022, publicada em 14/02/2022, para apuração de eventuais 
responsabilidades administrativas descritas no Procedimento Prévio nº 
014/2020-cG, solicita a recondução da comissão processante, pelo prazo 
de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por mais 60 (sessenta) dias, para a 
ultimação dos trabalhos, com aproveitamento de todos os atos até aqui 
praticados, em tudo resguardado o devido processo legal, em razão da 
complexidade do processo e do volume de trabalho, bem como a ausência 
de afastamento dos integrantes da comissão de suas atividades rotineiras,
rESolVEM:
i – reconduzir a comissão composta pelos Procuradores do Estado antônio 
Paulo Moraes das chagas, identidade funcional nº 5402808/1, rafael 
felgueiras rolo, identidade funcional nº 57224172/1, e roberta Helena 
dórea dacier lobato, identidade funcional nº 5903376/1, respectivamente 
Presidente e Membros, tendo como suplente João de Paiva Gouveia Neto, 
identidade funcional nº 5930953/1, para dar continuidade aos trabalhos 
apuratórios com vistas à conclusão do Processo administrativo instaurado 
pela PorTaria Nº 406/2021-PGE.cG, redesignada pela PorTaria Nº 
072/2022-PGE/cG, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 09 de 
agosto de 2022.
ii – convalidar todos os atos praticados até o momento pela referida comissão.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
aNa caroliNa loBo GlUcK PaUl
Procuradora-Geral do Estado do Pará, em exercício.
aNa cláUdia SaNTaNa doS SaNToS aBdUlMaSSiH
corregedora-Geral da Procuradoria-Geral do Estado, em substituição.

Protocolo: 836267

diÁria
.

PORTARIA Nº 384/2022-PGE.G. Belém, 03 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/974138;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 03 ½ diárias 
aos servidores Susanne Schnoll Petrola, Procuradora do Estado, identidade 
funcional nº 55589692/1, Maria Elisa Brito lopes, Procuradora do Esta-
do, identidade funcional nº 54196201/2, Gustavo Tavares Monteiro, Pro-
curador do Estado, identidade funcional nº 5896362/1, rafael felgueiras 
rolo, Procurador do Estado, identidade funcional nº 57224172/1, Viviane 
Ruffeil Teixeira Pereira, Procuradora do Estado, identidade funcional nº 
54188337/1, Wendel Nobre Piton Barreto, Procurador do Estado, identida-
de funcional nº 5930966/1, Mahira Guedes Paiva Barros, Procuradora do 
Estado, identidade funcional nº 54196751/1, Maria Tereza Pantoja rocha, 
Procuradora do Estado, identidade funcional nº 54196747/1, Erotides Mar-
tins reis Neto, Procurador do Estado, identidade funcional nº 5930949/1, 
para participarem do XlVii congresso Nacional dos Procuradores dos Esta-
dos e do distrito federal, no período de 29.08 a 01.09.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Gramado/rS
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 836342
PORTARIA Nº 388/2022-PGE.G. Belém, 03 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/980103;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 03 ½ diárias à 
Procuradora do Estado, ana carolina lobo Gluck Paul, identidade funcional 
nº 57234659/2, para participar do XlViii congresso Nacional dos Procura-
dores dos Estados e do distrito federal, no período de 29.08 a 01.09.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Gramado/rS
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 836589
PORTARIA Nº 385/2022-PGE.G. Belém, 03 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral do Estado, em exercício no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/973238;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 03 ½ diárias à 
servidora adriana franco Borges Gouveia, Procuradora geral adjunta do 
Estado, identidade funcional nº 54188221/1, para participar do XlVii con-
gresso Nacional dos Procuradores dos Estados e do distrito federal, no 
período de 29.08 a 01.09.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Gramado/rS
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ana carolina lobo Gluck Paul
Procuradora-Geral do Estado, em exercício

Protocolo: 836435
PORTARIA Nº 387/2022-PGE.G. Belém, 03 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/971724;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 03 ½ diárias aos 
servidores carolina ormanes Massoud, Procuradora do Estado, identida-
de funcional nº 5858909/1, roland raad Massoud, Procurador do Estado, 
identidade funcional nº 5660920/1, para participarem do XlVii congresso 
Nacional dos Procuradores dos Estados e do distrito federal, no período de 
29.08 a 01.09.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Gramado/rS
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 836546
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SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2022-SEAC
a SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia-SEac, por 
intermédio de seu pregoeiro, torna público a adjudicação por grupo do 
Pregão Eletrônico nº 08/2022-SEac, para a contratação de coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM ViGilÂNcia ElETrÔNica Para a 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE iNSTalaÇÃo, locaÇÃo E MaNUTENÇÃo 
dE SiSTEMa dE ViGilÂNcia ElETrÔNica, iNTEGrado Por SiSTEMa dE 
alarMES MoNiToradoS 24H E SiSTEMa dE circUiTo fEcHado dE TE-
lEViSÃo (cfTV).
adjudico o Grupo 1 – SErViÇo dE ViGilÂNcia ElETrÔNica Para a 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE iNSTalaÇÃo, locaÇÃo E MaNUTENÇÃo 
dE SiSTEMa dE ViGilÂNcia ElETrÔNica, iNTEGrado Por SiSTE-
Ma dE alarMES MoNiToradoS 24H E SiSTEMa dE circUiTo fEcHa-
do dE TElEViSÃo (cfTV) Para a EMPrESa radioNEWS coMErcio E 
SErViÇo dE TElEcoMUNicaÇao E iNforMaTica lTda no cNPJ sob o 
nº 07.390.148/0001-29, no valor global de r$ 880.000,00 (oitocentos e 
oitenta mil).
Belém/Pa, 04 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo SoUZa loBaTo
Pregoeiro

Protocolo: 836466

FÉrias
.

Portaria N° 214/2022-GaB/seac
Belém PA, 04 de agosto de 2022.
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de 24.01.1994,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, 
conforme discriminação:

Matr FUNc NoMe do serVidor PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo de GoZo dias

5956259-1 fENiX MENdES aGUiar 01/08/2021 a 
31/07/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022 30

5953276-2 fraNciSco raiNEro dE SoUSa filHo 01/06/2021 a 
31/05/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022 30

5919881-2 HEloiSa TaBoSa BarroS lEao 03/09/2020 a 
02/09/2021

19/09/2022 a 
03/10/2022 15

5948166-3 Joao VicTor da coSTa MaTToS 04/05/2021 a 
03/05/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022 30

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 04 de agosto de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 836350

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria AGE Nº 095/2022-GAB, de 04 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 2022/953407.
rESolVE:
coNcEdEr à servidora Márcia fernanda Nicodemos de oliveira, matrícula 
nº 55588332/1, ocupante do cargo de auditor de finanças e controle, lo-
tada nesta auditoria Geral do Estado - aGE, 60 (sessenta) dias de licença 
Prêmio, no período de 05/08/2022 a 03/10/2022, correspondente ao triênio 
de 19/04/2013 a 18/04/2016, 30 dias e 19/04/2016 a 18/04/2019, 30 dias.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 836006

.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

errata
.

errata do resUMo da Portaria Nº 209 de 02 de aGosto de 
2022, PUBLICADA NO DOE Nº 35.068, PAG. 07 de 04 DE AGOSTO 
DE 2022 – Protocolo: 835441.
onde se lê: período de 15/09/2022 a 30/09/2022
Leia-se: período de 16/09/2022 a 30/09/2022

Protocolo: 836112

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 022/2021
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto o aditamento de 25% 
(vinte e cinco) no valor do contrato nº 022/2021, com base nas prerroga-
tivas pré-estabelecidas no contrato original e na lei n° 8.666/1993, art. 
65, inciso ii, alínea “d”.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNTraTada: MorEira GodoY coMErcio E SErVicoS lTda, cNPJ/Mf 
nº. 15.534.401/0001-07
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 14.122.1297.8338 – 
(operacionalização das ações administrativas)
Elemento de despesa: 3390-30.07 (Material de consumo/ Gêneros alimentícios )
fonte de recursos: 0101 – recursos próprios
ação: 227275
Pi: 41200008338c
Valor: r$ 545.251,04 (quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cin-
quenta e um reais, e quatro centavos).
 funcional Programática: 14.122.1500.8817 – (atendimento integrado de 
crianças, adolescente e Mulheres em Situação de Violência)
Elemento de despesa: 3390-30.07 (Material de consumo – Gêneros alimentícios)
fonte de recursos: 0101 – (recursos do Tesouro)
ação: 229896
Pi: 1050008817c
Valor: 545.251,05 (quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquen-
ta e um reais, e cinco centavos).
funcional Programática: 14.422.1500.8815 – (Polo de inclusão/ ParaPaZ)
Elemento de despesa: 3390-30.07 (Material de consumo – Gêneros alimentícios)
fonte de recursos: 0101 – (recursos do Tesouro)
ação: 227161
Pi: 1050008815c
Valor: 545.251,05 (quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquen-
ta e um reais, e cinco centavos).
 funcional Programática: 14.422.1500.8807 (ParaPaZ itinerante)
Elemento de despesa: 3390-30.07 (Material de consumo – Gêneros ali-
mentícios)
fonte de recursos: 0101 – (recursos do Tesouro)
ação: 227136
Pi: 1050008807c
Valor Total: 545.251,05 (quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e 
cinquenta e um reais, e cinco centavos).
Valor ToTal: r$ 2.181.004,19 (dois milhões, cento e oitenta e um mil, 
quatro reais e dezenove centavos).
fUNdaMENTaÇÂo lEGal: lei n° 8.666/1993, art. 65, inciso ii, alínea “d”.
daTa da aSSiNaTUra: 02/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros - Presi-
dente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 836033
seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 023/2020
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade reajuste de valor por 
inclusão da prestação dos serviços de impressão para emissão de docu-
mento de Identificação (RG)
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ – cNPJ: 21.648.632/0001-36
coNTraTada : EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E
coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará (ProdEPa),– cNPJ: 05.059.613/0001-18
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 37, XXi, da constituição federal c/c art. 24, XVi, 
da lei federal nº 8.666/93, Parecer da Procuradoria fundacional - ProfUN nº 
259/2022 e Parecer do Núcleo de controle interno – NUciN nº 102/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
- funcional Programática: 14.126.1508.8238 – (Gestão de Tecnologia da 
informação e comunicação)
- Elemento de despesa: 3391-40.57 - (Serv. de Tec.da infom. e comum. – 
P/J – Serv.de processamento de dados )
- fonte de recursos: 0101 – (recursos do Tesouro)
- ação: 228709
- Pi: 4120008238c
Valor Mensal : r$ 11.115,01 (onze mil, cento e quinze reais e um centavo)
Valor Global do contrato : r$ 125.917,69 (cento e vinte e cinco mil, nove-
centos e dezessete reais e sessenta e nove centavos)
ViGÊNcia: Vigência até o término do contrato em 23 de Novembro de 2022
daTa dE aSSiNaTUra: 01.08.2022
GaBiNETE do PrESidENTE, 04 dE aGoSTo dE 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 836176



diário oficial Nº 35.069   9Sexta-feira, 05 DE AGOSTO DE 2022

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria coLetiVa N° 0221-Gs/sePLad, de 03 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo
Jorge Manoel costa da Silva 5144957/1 agente administrativo SESPa 01/10/2016 2017/36749

Gisele langwiski 5958568/1 Perito criminal PcEPa 04/07/2022 2022/829476
alexandre Melo Pessoa 5949793/1 Policial Penal SEaP 25/07/2022 2022/934473

Silvana Tavares cardoso 5361273/1 assistente fazen-
dário B SEfa 01/06/2022 2022/730272

Maria celeste Gomes farias 57208216/1 Especialista em Edu-
cação classe iii SEdUc 27/06/2022 2022/801179

lorena arêde Barbosa fernandes 5917956/1

Técnico em Gestão de 
desenvolvimento da 
ciência, Tecnologia e 

inovação

faPESPa 01/08/2022 2022/949478

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, de 03 
de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 836534

LiceNÇa PrÊMio
.

PORTARIA Nº 752/2022-DAF/SEPLAD, DE 03 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° 2022/968409;
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor Joao fraNciSco lEoNardo fariaS, id. funcio-
nal nº. 3228789/1, ocupante do cargo de Motorista, lo tado na coordena-
doria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 12 de setembro de 2022 a 11 de outubro de 2022, referente ao triênio 
17 de junho de 2010 a 16 de junho de 2013.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 836035

desiGNar serVidor
.

PORTARIA N°. 759/2022-DAF/SEPLAD, DE 04 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 Processo n°2022/942697,
r E S o l V E:
i-dESiGNar o servidor Marcio doS SaNToS ParEdES, id. funcional nº. 
55589961/1, ocupante do cargo de contador, para responder como asses-
sor, durante o impedimento legal do titular daNilo araUJo dE oliVEira, 
id. funcional nº. 54195289/2, no período de 18/07/2022 a 01/08/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 18/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 836331

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 14/2022 – sePLad/daF
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMi-
NiSTraÇÃo – SEPlad, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, 
e a iMPrENSa oficial do ESTado - ioEPa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
04.835.476/0001-01.

do oBJETo: contratação de empresa especializada na aquisição de ma-
teriais gráficos que serão utilizados para credenciamento e divulgação no 
Evento de instauração do comitê Estadual para Elaboração do “Planeja-
mento Estratégico de longo Prazo do Estado do Pará - Pará 2050”.
DA JUSTIFICATIVA: A presente contratação justifica-se pelo nexo efetivo 
entre o inciso Viii, do art. 24 da lei nº 8.666/93, com base no Processo nº 
2022/906274 e Nota de Empenho, a natureza da iMPrENSa oficial do 
ESTado - ioEPa, e o objeto contratado.
do fUNdaMENTo lEGal: a presente contratação decorre da dispensa de 
licitação nº 14/2022 – SEPlad/daf, com fundamento no inciso Viii, do 
art. 24, da lei federal 8.666/93.
Valor GloBal: r$ 8.860,00 (oito mil, oitocentos e sessenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas Natureza de despesa: 33.90.30 – Material de consumo
Valor Total: r$ 7.140,00 (itens 1, 2 e 5)
fonte: 0101006356
Valor Total: r$ 1.720,00 (itens 3 e 4)
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
data da assinatura eletrônica: 03/08/2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 836609

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa
Considerando as justificativas apresentadas e com fundamento no inciso 
Viii, do art. 24 da lei nº 8.666/1993 e levando-se em consideração os ter-
mos da Manifestação Jurídica nº 356/2022 – cJUr/SEPlad e do despacho 
– cJUr/SEPlad, constante do Processo nº 2022/906274, por exigência do 
art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal, resolvo ratificar o Termo de 
dispensa de licitação nº 14/2022 – SEPlad/daf.
data da assinatura eletrônica:03/08/2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 836612

.

.

FÉrias
.

PORTARIA Nº 755/2022-DAF/SEPLAD, DE 04 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: 2022/872871 de 08/07/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor aNTo-
Nio carloS aBBadE PErEira id. funcional nº 5901442/3, ocupante do 
cargo de assessor, lo tado na coordenadoria de licitação, contratos e con-
vênios – clcc/daf/SEPlad, no período de 05 de setembro de 2022 a 19 
de setembro de 2022, referente ao período aquisitivo de 08 de janeiro de 
2020 a 07 de janeiro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
PORTARIA Nº 756/2022-DAF/SEPLAD, DE 04 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: 2022/922674 de 20/07/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 28 (vinte e oito) dias de férias regulamentares à servidora 
JoSilENE corrÊa lEÃo id. funcional nº 5945699/1, ocupante do cargo 
de assessor administrativo, lo tada na coordenadoria de logística e Ges-
tão – cloG/daf/SEPlad, no período de 12 de setembro de 2022 a 09 de 
outubro de 2022, referente ao período aquisitivo de 08 de janeiro de 2021 
a 07 de janeiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
PORTARIA Nº 757/2022-DAF/SEPLAD, DE 04 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,
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coNSidEraNdo o que dispõe o art. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o Processo nº. 2022/979203 de 03/08/2022,
rESolVE:
iNTErroMPEr, a contar de 02/08/2022, por necessidade de serviço, o 
gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 656/2022 – 
daf/SEPlad de 07/07/2022, publicada no doE nº.35.038 de 08/07/2022, 
à servidora JaNETE dE SoUZa fErNaNdES, id. funcional nº 51855470/5, 
ocupante do cargo de assessor, lotada no Gabinete/SEPlad.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 836158

Portaria N° 222/2022-Gs/sePLad 04 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 01 
de abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 de 01 de abril de 2022, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 16 da lei nº 9.568, de 2 de maio de 
2022, que cria e estrutura, no âmbito da Secretaria de Estado de Planeja-
mento e administração a carreira de Gestão em Políticas Públicas e a carreira 
de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho, e altera as leis Estaduais nº 
6.563, de 01 de agosto de 2003, e 8.933, de 29 de novembro de 2019;
coNSidEraNdo, ainda, as disposições contidas na lei nº 9.623 de 14 de 
junho de 2022,
r E S o l V E:
art. 1º. Enquadrar, de acordo com o disposto no caput do art. 15 da lei nº 
9.568/22, a servidora relacionada no anexo desta Portaria.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
aGoSTo dE 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo da Portaria N°222/2022-Gs/sePLad 
de 04 de aGosto de 2022

carreira de GestÃo eM PoLÍticas PÚBLicas

NUMFUNc ViNc NoMe NoMe do carGo carGo de eNQUa-
draMeNto

reF. eNQUa-
draMeNto

5076072 1 VEra lÚcia SaNToS BESSa aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE dE 
GESTÃo B iV

Protocolo: 836672

retiFicaÇÃo N° 33/2022
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
Decreto n° 2530 de 2/08/2022, publicado no D.O.E n° 35.065 de 02/08/2022
oNde se LÊ:
art. 2° os recursos necessários à execução do presente decreto...

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
462021312212974668- fcP 0101 339039 124.901,78

Leia-se:
art. 2° os recursos necessários à execução do presente decreto...

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
462021339215038841- fcP 0101 339039    124.901,78

PORTARIA Nº 276, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 - DPO
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguri-
dade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2022 e, conside-
rando o(s) decreto(s) n° 2533, de 03/08/2022 e nº 2535, de 04/08/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

ANEXO A PORTARIA Nº 276, DE 4 DE AGOSTO DE 2022

Área/UNidade orÇa-
MeNtÁria/GrUPo de 

desPesa/sUBGrUPo de 
desPesa

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dESENVolViMENTo SÓcio
-EcoNÔMico

SEcTET
investimentos 0,00 0,00 0,00 2.368.216,31 2.368.216,31

Equipamentos e Material 
Permanente

 0324 0,00 0,00 0,00 2.368.216,31 2.368.216,31

outras despesas correntes 0,00 0,00 0,00 10.249.629,37 10.249.629,37
contrato Estimativo

 0324 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
despesas ordinárias

 0324 0,00 0,00 0,00 10.234.629,37 10.234.629,37
PolÍTica Social

SESPa
inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 21.601.014,70 21.601.014,70

desapropriação
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 0,00 0,00 21.601.014,70 21.601.014,70

PolÍTica SÓcio-cUlTUral
SEdUc

investimentos 0,00 0,00 0,00 10.855.300,00 10.855.300,00
Equipamentos e Material 

Permanente
 0106 0,00 0,00 0,00 9.084.351,96 9.084.351,96
 6102 0,00 0,00 0,00 1.770.948,04 1.770.948,04

UEPa
investimentos 0,00 0,00 0,00 2.756.508,58 2.756.508,58

Equipamentos e Material 
Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) SEcTET

 0324 0,00 0,00 0,00 2.756.508,58 2.756.508,58
outras despesas correntes 0,00 0,00 0,00 4.625.645,74 4.625.645,74

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) SEcTET
 0324 0,00 0,00 0,00 4.625.645,74 4.625.645,74

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

ciência, Tecnologia 
e inovação 0,00 0,00 0,00 3.729.324,94 3.729.324,94

SEcTET

 0324 0,00 0,00 0,00 811.308,00 811.308,00

UEPa

dESTaQUE 
rEcEBido do(a) 

SEcTET

 0324 0,00 0,00 0,00 2.918.016,94 2.918.016,94

Educação Básica 0,00 0,00 0,00 10.855.300,00 10.855.300,00

SEdUc

 0106 0,00 0,00 0,00 9.084.351,96 9.084.351,96

 6102 0,00 0,00 0,00 1.770.948,04 1.770.948,04

Educação 
Profissional e 
Tecnológica

0,00 0,00 0,00 11.894.737,68 11.894.737,68

SEcTET

 0324 0,00 0,00 0,00 11.791.537,68 11.791.537,68

UEPa

dESTaQUE 
rEcEBido do(a) 

SEcTET

 0324 0,00 0,00 0,00 103.200,00 103.200,00

Educação Superior 0,00 0,00 0,00 4.360.937,38 4.360.937,38

UEPa

dESTaQUE 
rEcEBido do(a) 

SEcTET

 0324 0,00 0,00 0,00 4.360.937,38 4.360.937,38

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

SEcTET

 0324 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

Saúde 0,00 0,00 0,00 21.601.014,70 21.601.014,70

SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 21.601.014,70 21.601.014,70
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FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0103 - fES - recursos 

ordinários 0,00 0,00 0,00 21.601.014,70 21.601.014,70

0106 - rEcUr.ProV.dE 
TraNSf.coNVENioS E 

oUTroS.                    
0,00 0,00 0,00 9.084.351,96 9.084.351,96

0324 - royaltie Mineral 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
6102 - Educação - contrapar-

tida Estadual 0,00 0,00 0,00 1.770.948,04 1.770.948,04

ToTal 0,00 0,00 0,00 52.456.314,70 52.456.314,70

PORTARIA Nº 277, DE 04/08/2022 - DPO
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 2.537.256,12 (dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Sete Mil, 
duzentos e cinquenta e Seis reais e doze centavos), na(s) dotação(ões) 
da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), 
conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021 - ldo 
2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
161011230615098477 - 

SEdUc 0102 339030 2.091.848,00

251022884600009068 - 
Enc. PGE 0101 319091 445.408,12

ToTal 2.537.256,12

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

161011230615098477 - 
SEdUc 0102 334041 2.091.848,00

251022884600009068 - 
Enc. PGE 0101 319113 445.408,12

ToTal 2.537.256,12

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

PORTARIA Nº 278, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 - DPO
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 156.000,00 (cento e cinquenta e Seis Mil 
reais), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de des-
pesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) 
constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

ANEXO A PORTARIA Nº 278, DE 4 DE AGOSTO DE 2022

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/
GrUPo de des-

Pesa/sUBGrUPo 
de desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dESENVolViMEN-
To SÓcio-Eco-

NÔMico

JUcEPa

investimentos 0,00 0,00 100.000,00 56.000,00 156.000,00

Equipamentos e 
Material Perma-

nente

 0261 0,00 0,00 100.000,00 56.000,00 156.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 100.000,00 56.000,00 156.000,00

JUcEPa

 0261 0,00 0,00 100.000,00 56.000,00 156.000,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0261 - recursos 
Próprios direta-

mente arrecadado 
pela administração 

indireta

0,00 0,00 100.000,00 56.000,00 156.000,00

ToTal 0,00 0,00 100.000,00 56.000,00 156.000,00

Protocolo: 836678
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 047/2021 - SEPLAD,
coNtrataNte: secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNis-
traÇÃo - sePLad, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, com 
sede na Travessa do chaco, nº 2350, cEP: 66.093-542, bairro do Marco, 
Belém/Pa.
coNTraTada: Empresa MorEira GodoY coMÉrcio E SErViÇoS EirEli 
– EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o 15.534.401/0001-07, inscrição Estadual 
nº 15.371.568-5, sediada na Travessa dr. Enéas Pinheiro, nº 2462, térreo, 
Bairro Marco, Belém/Pa, cEP: 66095-015. 
oBJeto: 
1.1. a prorrogação ao contrato nº 47/2021, por 4 (quatro) meses, a contar 
de 19/08/2022 até 19/12/2022.
1.2. E o acréscimo financeiro ao Contrato nº 047/2021-SEPLAD, no im-
porte de r$ 90.115,29 (noventa mil, cento e quinze reais, e vinte e nove 
centavos), perfazendo o valor global do contrato em r$ 674.795,14 (seis-
centos e setenta e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais, e qua-
torze centavos).
- O acréscimo financeiro constante no item anterior é inferior ao percentual 
permitido pela cláusula décima, item 10.2, do contrato nº 047/2021 – SE-
PLAD, firmado entre as partes.
- o acréscimo de quantitativo ocorrerá de acordo com as informações for-
necidas no quadro constante do 1º Termo aditivo
dotaÇÃo orÇaMeNtÁria: 
as despesas com a execução do presente Termo correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária vigente para o exercício de 2022;
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas 
Natureza de despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Valor: r$ 90.115,29 
fonte: 0101000000 
origem dos recursos: Tesouro Estadual
ViGÊNcia: a partir de 19/08/2022 a 19/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra ElETrÔNica: 03/08/2022
ordENadora: ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo 
diretora de administração e finanças/SEPlad
dos recUrsos orÇaMeNtÁrios 
4.1. as despesas com a execução do presente Termo correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária vigente para o exercício de 2022:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas 
Natureza de despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Valor: r$ 90.115,29 
fonte: 0101000000 
origem dos recursos: Tesouro Estadual
cLÁUsULa QUiNta – da ratiFicaÇÃo
5.1. Ficam ratificadas e permanecem em vigor as demais cláusulas e con-
dições do coNTraTo Nº 047/2021 - SEPlad, que não foram alteradas pelo 
presente Termo aditivo.
cLÁUsULa seXta - da PUBLicaÇÃo
6.1. O presente Termo Aditivo será publicado, em extrato, no Diário Oficial 
do Estado, conforme a legislação vigente.
cLÁUsULa sÉtiMa - das disPosiÇÕes FiNais
7.1. fica eleito o foro da comarca de Belém, capital do estado do Pará, 
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo aditivo.
7.2. E, para firmeza e validade do que pelas partes ficou pactuado, firma-
se o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
(data da assinatura eletrônica)

______________________________________________________
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças - SEPlad
_________________________________________________________
PaTricia MaSloVa doS SaNToS MorEira GodoY
Moreira Godoy comércio e Serviços Eireli – EPP

Protocolo: 836679
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IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

Portaria
.

PORTARIA N.º 147 DE 04 AGOSTO DE 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de abril de 2022.
resolve:
designar a servidora ilZa aNETE loUrENÇo doS SaNToS, matrícula nº 
329827/2 para responder pelo cargo,SUPErViSor ii - GEP-daS-011.1 em 
substituição ao servidor raiMUNdo SarMENTo fUrTado dE MENdoN-
Ça, matrícula nº 3151131/1, que estará em gozo de férias no período de 
01/08/2022 à 30/08/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 836372

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 146 de 04 aGosto de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de Abril de 2022.
considerando o PaE nº 2022/746338
resolve:
conceder, de acordo com arts. 98 e 99, inciso i, letra “a”, da lei nº 5.810 
de 24.01.94, à servidora JoSE faBiaNo PirES rodriGUES, matrícula nº 
5105650/1, ocupante da função de aUX. oP. GraficaS “a”, licença Prêmio 
de 60 (sessenta) dias, no período de 03/08/2022 à 01/10/2022 referente 
ao triênio de 2010 à 2013.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 836347

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 008/2022/IOE
objeto: a presente licitação tem por objeto contratação de Empresa Es-
pecializada na Prestação de Serviços de Planejamento; coordenação do 
Evento; ambientação do Estande; Plano de Mídia de Propaganda e Publi-
cidade dos Produtos e Serviços; Produção de identidade Visual; registros 
audio Visual e Serviço de Mão de obra Especializada para a XXV feira Pan 
amazônica do livro e Multivozes 2022.
observação: a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras 
do Governo federal - coMPraSNET, no endereço www.comprasnet.gov.br 
e no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará - coM-
PraS Pará, no endereço  www.compraspara.pa.gov.br.
UaSG: 925608
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 17/08/2022.
Hora de abertura: 09h30min. (horário de Brasília-df)
orçamento:
foNTE do rEcUrSo: 0261.00.0000
NaTUrEZa da dESPESa: 339039.
ProGraMa dE TraBalHo: 22.122.1297.8338
PlaNo iNTErNo: 412.000.8338c
ordenador: aroldo carneiro

Protocolo: 836197

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
HoMoloGo, nos termos da legislação em vigor, a presente inexigibilidade 
de licitação, nos termos do decreto da lei nº 8.666/93, cujo objeto con-
siste na capacitação e aperfeiçoamento de Servidores, tendo como ven-
cedora a empresa:

 eMPresa cNPJ VaLor

item
1

iNSTiTUTo NEGÓcioS PÚBlicoS do BraSil – ES-
TUdoS E PESQUiSaS Na adMiNiSTraÇÃo PÚBlica 10.498.974/0002-81 r$ 8.900,00

Valor global Homologado de r$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais) à 
iNSTiTUTo NEGÓcioS PÚBlicoS do BraSil – ESTUdoS E PESQUiSaS 
Na adMiNiSTraÇÃo PÚBlica, atendendo ao interesse da ioE/Pa.
Belém-Pa, 04 de agosto de 2022.
aroldo carneiro
Presidente da ioE

Protocolo: 836083

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 595 DE 04 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 o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/978878 (PaE), de 03/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor carlos Wanderson Silva de Souza, matrícula 
nº 4219593/1, a viajar ao município do GrUPo B – Pa, no período de 
08/08/2022 a 23/08/2022, a fim de desenvolver suas atividades funcionais 
na localidade.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 15 e ½ (quinze e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836167
PORTARIA Nº 596 DE 04 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 o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/953646 (PaE), de 28/07/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Juliane Vieira azancot Moura Sauma, matrícula 
nº 5935995/2, ocupante da função de Técnico Previdenciário a, lotada na 
diretoria de administração e finanças, a viajar a cidade de Brasília/df, no 
período de 14/08/2022 a 19/08/2022, a fim de participar do 3° Curso de 
Planejamento Estratégico na administração Pública, promovido pela asso-
ciação Brasileira de orçamento Público – aBoP.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836169
PORTARIA Nº 597 DE 04 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 o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/968765 (PaE), de 02/08/2022.
rESolVE:
 i – aUToriZar a servidora Bárbara Bitar de lima Moreira, matrícula nº 
5948836/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada na 
diretoria de Previdência, a viajar a cidade de Brasília/df, no período de 
14/08/2022 a 20/08/2022, a fim de participar do 3° Curso de Planeja-
mento Estratégico na administração Pública, promovido pela associação 
Brasileira de orçamento Público – aBoP.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 06 e ½ (seis e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836170

.

.

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA Nº 598 DE 04 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 Memorando nº 13/2022 – Sci/iGEPrEV e do 
Processo administrativo Eletrônico nº 2022/262466 (PaE), de 07/03/2022, 
que trata da constituição da comissão interna para Monitorar a Manuten-
ção dos Requisitos de Certificação Institucional no âmbito do Programa 
Pró-Gestão rPPS e implementar os procedimentos necessários à respectiva 
progressão;
coNSidEraNdo o disposto na Portaria n° 218/2022, de 05 de abril de 
2022, publicada no doE n° 34.823, de 06/04/2022, na qual consta a cons-
tituição da comissão interna para Monitorar a Manutenção dos requisitos 
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de Certificação Institucional no âmbito do Programa Pró-Gestão RPPS e 
implementar os procedimentos necessários à respectiva progressão;
coNSidEraNdo o disposto na Portaria n° 572/2022, de 25 de julho de 
2022, publicada no doE n° 35.057, de 26/07/2022, na qual consta as al-
terações dos membros de apoio representando suas respectivas aéreas de 
atuação da comissão interna para Monitorar a Manutenção dos requisitos 
de Certificação Institucional no âmbito do Programa Pró-Gestão RPPS e 
implementar os procedimentos necessários à respectiva progressão;
CONSIDERANDO, por fim, a nova solicitação do Presidente deste Institu-
to, através do mesmo Processo administrativo Eletrônico n° 2022/262466 
(PAE), no dia 02/08/2022 a fim de alterar novamente a constituição dos 
membros de apoio representando suas respectivas áreas de atuação da 
supracitada comissão interna para Monitorar a Manutenção dos requisitos 
de Certificação Institucional no âmbito do Programa Pró-Gestão RPPS;
rESolVE:
i – alTErar os termos da Portaria n° 572/2022, de 25 de julho de 2022, 
publicada no doE n° 35.057, de 26/07/2022, no tocante à substituição dos 
membros de apoio representando suas respectivas áreas de atuação para 
auxiliar a comissão interna para Monitorar a Manutenção dos requisitos de 
Certificação Institucional no âmbito do Programa Pró-Gestão RPPS e imple-
mentar os procedimentos necessários à respectiva progressão;
ii – dESiGNar como membros de apoio representando suas respectivas 
áreas de atuação, os seguintes servidores:
1. Área adMiNistratiVa:
2. a) alessandra Miranda de Macêdo Martins, matrícula n° 57175740/1, 
ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças/chefe de Gabi-
nete, lotada no Gabinete da Presidência;
3. b) cynthia Simões Pereira, matrícula n° 57174880/1, ocupante do cargo 
de Técnico de administração e finanças, lotada na coordenadoria de de-
senvolvimento de Pessoas;
2. Área de PLaNeJaMeNto:
3. a) Íris Solange Pereira de castro raiol, matrícula n° 5951732/2, ocu-
pante do cargo em comissão de coordenadora, lotada no Núcleo de Pla-
nejamento;
4. b) renata alves faciola de Souza, matrícula n° 54193931/1, ocupante do 
cargo de Técnico de Previdenciário a, lotada no Núcleo de Planejamento;
3. Área de arrecadaÇÃo:
4. a) Marcelo Barbosa rodrigues, matrícula n° 5905513/7, ocupante do 
cargo em comissão de coordenador, lotado na coordenadoria de arreca-
dação e fiscalização;
5. b) rômulo dos Santos Souza, matrícula n° 5900545/1, ocupante do 
cargo de Técnico de administração e finanças, lotado na coordenadoria de 
arrecadação e fiscalização;
4. Área de ateNdiMeNto:
5. a) renata de oliveira Brandão Garcia, matrícula n° 5892414/6, ocupan-
te do cargo em comissão de coordenador, lotada no Núcleo regional de 
Santarém;
6. b) Patricia amaral Potiguar, matrícula n° 5962962/1, ocupante do cargo 
em comissão de coordenador, lotada no Núcleo regional de castanhal;
 Área atUariaL:
5. a) Utan dias de lima, matrícula n° 54195654/1, ocupante do cargo de 
Técnico em Estatística e atuária, lotado no Núcleo Gestor de investimento;
6. b) Elvira carolina Scapin Martins, matrícula n° 5948311/1, ocupante do 
cargo de analista de investimentos, lotada no Núcleo Gestor de investi-
mento;
 Área de BeNeFÍcios:
6. a) luísa Porto da Silva de oliveira, matrícula n° 5889141/3, ocupante 
do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada na coordenadoria de cadastro 
e Habilitação;
7. b) Vinicius Muniz Vasco, matrícula n° 5948922/1, ocupante do cargo de 
Técnico Previdenciário a, lotado na diretoria de Previdência;
7. ÁREA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:
8. a) Paulo antônio Martins Pereira Barros, matrícula n° 5888074/5, ocu-
pante da função de Técnico de administração e finanças, lotado na coor-
denadoria de arrecadação e fiscalização;
9. b) Elder luz dos Santos, matrícula n° 5932112/3, ocupante da função 
de Técnico Previdenciário a, lotado na coordenadoria de arrecadação e 
fiscalização;
8. ÁREA FINANCEIRA:
9. a) William anjos rabelo, matrícula n° 55589095/1, ocupante do cargo de 
Técnico Previdenciário a, lotado na coordenadoria de orçamento e finanças;
10. b) Yuri assis Gonçalves, matrícula n° 5962962/1, ocupante da função de 
Técnico Previdenciário a, lotado na coordenadoria de orçamento e finanças;
 Área de iNVestiMeNto:
9. a) Henrique Pereira Mascarenhas, matrícula n° 5948304/1, ocupante do 
cargo de analista de investimentos/coordenador, lotado no Núcleo Gestor 
de investimento;
10. b) Silvina Kelly Gomes da Silva, matrícula n° 54193919/1, ocupante do 
cargo de analista de investimentos, lotada no Núcleo Gestor de investimento;
10. Área JUrÍdica:
11. a) Evelin lainne Patricio do couto, matrícula n° 5957070/2, ocupante 
da função de Técnico Previdenciário a, lotada na Procuradoria Jurídica;
12. b) larissa Santana da Silva Trindade, matrícula n° 57176283/2, ocupante 
do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada na Procuradoria Jurídica;
11. Área de tecNoLoGia:
12. a) camila Marinho almeida costa, matrícula n° 54195652/1, ocupante 
do cargo de Técnico em Gestão de informática, lotada na coordenadoria 
de Tecnologia da informação;
13. b) alex Gleiton carneiro lopes, matrícula n° 5929464/2, ocupante da 
função de Técnico em Gestão de informática, lotado na coordenadoria de 
Tecnologia da informação;

12. Área de coNtroLe iNterNo:
13. a) Gleidson dos Santos rodrigues, matrícula n° 5946181/3, ocupante do 
cargo em comissão de coordenador, lotado no Núcleo de controle interno;
14. b) Gessiane da Silva Paulino, matrícula n° 5963018/1, ocupante da 
função de Técnico Previdenciário a, lotada no Núcleo de controle interno;
iii – Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado do Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836294

PORTARIA Nº 599 DE 04 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 administrativo Eletrônico n° 
2022/978964 (PaE), de 03/08/2022, que dispõe sobre exoneração e no-
meação de servidor.
rESolVE:
i - EXoNErar, a pedido, o servidor raUl VicTor Maia PalHa, matrícula 
nº 5935858/2, ocupante do cargo efetivo de Técnico Previdenciário a, lo-
tado na coordenadoria de cadastro e Habilitação, do cargo em comissão 
de Gerente, código GEP-daS-011-3, a contar de 02 de agosto de 2022. 
ii – EXoNErar, a pedido, a servidora lUÍSa PorTo da SilVa dE oliVEi-
ra, matrícula n° 5889141/3, ocupante do cargo efetivo de Técnico Previ-
denciário a, lotada na coordenadoria de cadastro e Habilitação, do cargo 
em comissão de coordenador, código GEP-daS-011-4, a contar de 02 de 
agosto de 2022. 
iii- NoMEar o servidor raUl VicTor Maia PalHa, matrícula nº 5935858/2, 
ocupante do cargo efetivo de Técnico Previdenciário a, lotado na coorde-
nadoria de cadastro e Habilitação, para exercer o cargo em comissão de 
coordenador, código GEP-daS-011-4, a contar de 02 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 600 de 04 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 administrativo Eletrônico nº 
2022/954431 (PaE), de 28/07/2022, que dispõe sobre designação de servidor.
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor Breno lamartine Nogueira Garcia, matrícula nº 
5 5911575/3, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotado na 
coordenadoria de cadastro e Habilitação, para responder pela Gerência 
(daS.3), no período de 02/08/2022 a 16/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836684
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
editaL de credeNciaMeNto Nº 001/2022

resULtado da aNÁLise de recUrso
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV/Pa, no uso de suas atribuições legais, considerando o Edital de 
credenciamento nº 001/2022 (e atualizações posteriores), que trata a 
respeito do credenciamento de custodiantes, administradores, distribui-
dores, Gestores e instituições financeiras e, em conformidade com a reso-
lução nº 4.963 /2021 (e atualizações) do Bacen, a Portaria nº 1.467/2022 
(e atualizações) da Secretaria de Previdência e, em conjunto com a Política 
de investimentos vigente do igeprev-Pa.
informa que:
foi interposto recurso pelo Gestor claritas adnimistração de recursos lTda em 
contestação ao resultado Preliminar do Edital de credenciamento nº 001/2022;
o recurso foi dEfErido, considerando que a irregularidade que motivou a 
reprovação foi sanada pela recorrente ao enviar novo relatório de rating 
de Qualidade de Gestão da agência Moody’s com avaliação: MQ1 (Excelen-
te). assim, o Gestor será aprovado com restrição.
Belém, 05 de agosto de 2022.
___________________________________________
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

editaL de credeNciaMeNto Nº 001/2022
Homologação do Resultado Final do Credenciamento

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV/Pa, no uso de suas atribuições legais, considerando o Edital de 
credenciamento nº 001/2022 (e atualizações posteriores), que trata a 
respeito do credenciamento de custodiantes, administradores, distribui-
dores, Gestores e instituições financeiras e, em conformidade com a reso-
lução nº 4.963 /2021 (e atualizações) do Bacen, a Portaria nº 1.467/2022 
(e atualizações) da Secretaria de Previdência e, em conjunto com a Política 
de investimentos vigente do igeprev-Pa.
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Diante dos informativos expostos o Presidente do Igeprev-PA retifica o 
resultado preliminar e resolve:
Tornar pública a Homologação do resultado final do credenciamento dos 
custodiantes, administradores, distribuidores, Gestores e instituições 
financeiras com o resultado da análise e atesto de credenciamento se-
guindo as regras estabelecidas no Edital de credenciamento nº 001/2022, 
conforme exposto no anexo i dessa publicação;
Belém, 05 de agosto de 2022.
___________________________________________
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

aNeXo i
resULtado deFiNitiVo

QUadro 1 - cUstodiaNte
cNPJ raZÃo sociaL aNÁLise 

30.306.294/0001-45 Banco BTG Pactual s/a aprovado
02.332.886/0001-04 XP investimento corretora de cambio, Títulos e Valores Mobiliários S/a aprovado
05.389.174/0001-01 Modal distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios lTda. aprovado

QUadro 2 - iNstitUiÇÃo FiNaNceira
cNPJ raZÃo sociaL aNÁLise 

04.913.711/0001-08 Banco do Estado do Pará S.a aprovado
33.862.244/0001-32 BGc liquidez dTVM ltda. aprovado
00.360.305/0001-04 caixa Econômica federal aprovado
27.652.684/0001-62 Genial investimentos corretora de Valores Mobiliários S.a. aprovado
60.701.190/0001-04 itaú Unibanco S.a aprovado
05.389.174/0001-01 Modal distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários lTda aprovado
02.332.886/0001-04 XP investimento corretora de câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/a aprovado

QUadro 3 - distriBUidor
cNPJ raZÃo sociaL aNÁLise 

58.160.789/0001-28 Banco Safra S. a. aprovado
04.913.711/0001-08 Banco do Estado do Pará S.a. aprovado
00.360.305/0001-04 caixa Econômica federal aprovado
17.203.539/0001-40 Grid agente autonomo de investimento lTda aprovado
60.701.190/0001-04 itaú Unibanco S.a aprovado
13.426.885/0001-37 MaGNa – agente autônomo de investimentos S/S ltda aprovado
10.819.611/0001-10 Performe agente autonomos de investimentos lTda. aprovado
00.840.515/0001-08 Privatiza agentes autonomos de investimentos Sociedade Simples aprovado
02.332.886/0001-04 XP investimento corretora de câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/a aprovado

QUadro 4 - adMiNistrador
cNPJ raZÃo sociaL aNÁLise 

60.746.948/0001-12 Banco Bradesco S/a aprovado
59.281.253/0001-23 BTG Serviços financeiros S.a. dTVM aprovado
90.400.888/0001-42 Banco Santander (Brasil) S.a. aprovado

30.822.936/0001-69 BB Gestão de recursos distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
S.a. aprovado

00.066.670/0001-00 BEM dTVM lTda aprovado
01.522.368/0001-82 Banco BNP Paribas Brasil S.a. aprovado
00.360.305/0001-04 caixa Econômica federal aprovado
62.418.140/0001-31 iNTraG dTVM lTda aprovado
60.701.190/0001-04 itaú Unibanco S.a aprovado
15.675.095/0001-10 lions Trust administradora de recursos ltda. aprovado
06.947.853/0001-11 Safra Serviços de administração fiduciária  lTda aprovado

62.318.407/0001-19 Santander caceis Brasil distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios  
S.a aprovado

02.332.886/0001-04 XP investimento corretora de cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S/a aprovado

QUADRO 5 - GESTOR 

cNPJ raZÃo sociaL aNÁLise 
03.017.677/0001-20 Banco J. Safra S.a aprovado

30.822.936/0001-69 BB Gestão de recursos distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
S.a aprovado

62.375.134/0001-44 BraM - Bradesco asset Management S.a. – dTVM aprovado
33.311.713/0001-25 itaú dTVM S. a aprovado
60.701.190/0001-04 itaú Unibanco S.a aprovado
29.650.082/0001-00 BTG Pactual asset Management S.a. dTVM aprovado

04.408.128/0001-40 arX investimentos lTda aprovado com 
restrição

04.506.394/0001-05 az Quest investimentos lTda aprovado com 
restrição

13.143.849/0001-66 Bahia aM renda Variável lTda aprovado com 
restrição

02.562.663/0001-25 BNP Paribas asset Management Brasil ltda aprovado com 
restrição

42.040.639/0001-40 caixa distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/a. aprovado com 
restrição

22.119.959/0001-83 Genial Gestão ltda. aprovado com 
restrição

68.622.174/0001-20 icatu Vanguarda Gestão de recursos lTda aprovado com 
restrição

40.430.971/0001-96 itaú Unibanco asset Management lTda aprovado com 
restrição

04.661.817/0001.61 Kinea Private Equity investimentos  S.a  aprovado com 
restrição

16.500.294/0001-50 Monderal aegon investimentos lTda aprovado com 
restrição

27.916.161/0001-86 occam Brasil Gestçao de recursos lTda aprovado com 
restrição

09.630.188-0001/26 Plural investimentos Gestão de recursos lTda. aprovado com 
restrição

03.864.607/0001-08 rio Bravo investimentos lTda aprovado com 
restrição

10.231.177/0001-52 Santander Brasil Gestão de recursos lTda aprovado com 
restrição

92.886.662/0001-29 Schroder investiment Management Brasil lTda aprovado com 
restrição

21.813.291/0001-07 Sul américa investimentos Gestora de recursos S.a aprovado com 
restrição

11.079.478/0001-75 Vinci capital Gestora de recursos lTda aprovado com 
restrição

10.917.835/0001-64 Vinci Equities Gestora de recursos lTda aprovado com 
restrição

13.421.810/0001-63 Vinci Soluções aprovado com 
restrição

07.437.241/0001-41 Western asset Management company distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários limitada 

aprovado com 
restrição

07.625.200/0001-89 XP allocation asset Management lTda aprovado com 
restrição

07.625.200/0001-89 XP Gestão de recursos lTda aprovado com 
restrição

21.813.291/0001-07 XP Vista asset Management lTda aprovado com 
restrição

09.631.542/0001-37 BTG Pactual Gestora de recursos S.a. dTVM aprovado com 
restrição

60.451.242/0001-23 BTG Pactual WM Gestão de recursos lTda aprovado com 
restrição

03.987.891/0001-00 claritas adnimistração de recursos lTda aprovado com 
restrição

34.293.150/0001-52 SPX credito Gestão de recursos  lTda reprovado*
14.595.392/0001-93 SPX Equities Gestão de recursos  lTda reprovado*
23.890.968/0001-36 Truxt investimentos lTda reprovado*

*reprovados: as instituições reprovadas, não encaminharam o rating de 
gestão de qualidade conforme parâmetros definidos no edital, vide item 
4.3 (seção iii) do edital de credenciamento nº 001/2022.

Protocolo: 836685

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria de recoNHeciMeNto 
de iMUNidade de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2022330002669, de 03 de agosto de 2022 
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fUNdacao ParaPaZ.
cNPJ: 21.648.632/0001-36.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 9536r8277Nr040468 VW/19.360 cTc 4X2

Protocolo: 836301

Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
PORTARIA Nº 2022330002670, de 03 de agosto de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
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iNTErESSado: laila caTariNa da SilVa GaBriEl ViaNa.
cPf: 684.032.672-15.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX PlUS 10TaT lT1.
cHaSSi: 9BGEB69H0PG145405.
PORTARIA Nº 2022330002671, de 03 de agosto de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria iSaBEllE PorTEla SalViaNo.
cPf: 048.589.942-60.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr 12T a Pr.
cHaSSi: 9BGEP76B0PB155194.

Protocolo: 836303

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022.
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE No-BrEaK (UPS),
Em atendimento ao Pedido de impugnação da empresa MicroTÉcNica 
iNforMáTica lTda de cNPJ sob o n° 01.590.728/0002-64, o mesmo foi 
considerado procedente, nesse sentido a nova Sessão Pública com seus 
respectivos ajustes foi remarcada para o dia 17/08/2022 - Às 10h, local: 
https://www.comprasnet.gov.br /
o Edital encontra-se disponível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4358), no horário de 09h00min as 15h00min, em dias úteis.
Belém/Pa, 04 de agosto de 2022.
Marco aurélio rezende da rocha Junior
Pregoeiro
cGlc/dad/SEfa

Protocolo: 836173

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA Nº 1635, 04 DE AGOSTO DE 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e,
considerando o processo nº 2022/970224 – rESolVE:
coNcEdEr ao servidor MaUro cÉSar carValHo raMoS, cargo assisten-
te fazendário, Matricula nº 5208696/1, portadora do cPf nº 129.331.392-
00, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.900,00 (mil e novecentos 
reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.670,00 (mil e seiscentos e setenta reais)
33.90.39-o.S.T.P. JUridica : 230,00(duzentos e trinta reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-rE-
dENÇÃo, não subordinadas ao processo normal de aplicação, referente 
ao mês de aGoSTo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1636,04 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 061 de 
29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 01/02/2021,
e considerando o processo nº 2022/96779-rESolVE:
coNcEdEr a servidora Maria do Socorro da SilVa TEiXEira, car-
go assistente fazendário, Matricula nº1813/1, portadora do cPf nº 
175.367.662.20, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (mil 
e setecentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.700,00 (mil e setecentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-ca-
PaNEMa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de aGoSTo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
PORTARIA Nº 1637,04 DE AGOSTO DE 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e,
considerando o processo nº 2022/979012-rESolVE:
coNcEdEr a servidora, roSEMEirE do Socorro dE SoUZa MarTiNS, 
cargo assistente Técnico, Matricula nº3251543/1, portador do cPf nº 
223.435.802-78, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (mil 
e setecentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária 33.90.30 - MaTErial 
dE coNSUMo:  r$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)

foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUroS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-TUcU-
rUÍ, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês 
de aGoSTo do exercício corrente, e deverá ser aplicados em até 30 (trinta) 
dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº1639, 04 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.447 de 
01/02/2021, e
considerando ainda o processo nº 2022/968199- rESolVE:
coNcEdEr o servidor Márcio JESUS MarTiNS alHo, fiscal de recei-
tas Estaduais, matricula nº51288862/1, portador do cPf nº20787634204, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 ( quatro mil reais ),
o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 ( quatro mil reais )
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-
SErra do cacHiMBo, não subordinada ao processo normal de aplicação, 
referente ao mês de aGoSTo do exercício corrente, e deverão ser aplicados
em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 836296

.

.

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração
Portaria N º1613 de 03 de agosto de 2022 autorizar 12 e 1/2  di-
árias ao servidor MaUro cESar carValHo raMoS, nº 0520869601, GE-
rENTE faZENdário, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo Tri-
BUTária dE rEdENÇÃo, objetivo de atendimento ao público, no período 
de 04.08.2022 à 16.08.2022, no trecho redenção - Tucumã - redenção.
PORTARIA Nº 1545 de 25 de julho de 2022 autorizar 10 e 1/2  diá-
rias ao servidor MarcElo MEllo VENTUra, nº 0591521101, fiScal-a, 
coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  araGUaia,  
objetivo de desempenhar atividades de fiscalização na UECOMT Barreira do 
campo, no período de 10.08.2022 à 20.08.2022, no trecho conceição do 
araguaia - Barreira do campo - conceição do araguaia.

Protocolo: 836213

.

.

FÉrias
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 1622 de 04 de aGosto de 2022
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (Trinta) dias de férias regulamentares no mês Setem-
bro/2022 aos servidores deste órgão conforme discriminado abaixo:
SEcrETario adJUNTo dE rEcEiTaS dE ESTado da faZENda
Matrícula Nome  Período aquisitivo  fração  Período Gozo
05193249 Eli Sosinho ribeiro  22/04/2021 - 21/04/2022  1°  01/09/2022 
- 30/09/2022
GaBiNETE do SEcrETário
00002364 rosa Miranda Nery dos Santos  19/05/2021 - 18/05/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
dirEToria do TESoUro ESTadUal
00002984 ana Paula lima Gouvea Nogueira  15/02/2020 - 14/02/2021  1°  
19/09/2022 - 03/10/2022
dirEToria dE GESTao coNTaBil E fiScal
00026549 luiz carlos alves Monteiro  01/06/2021 - 31/05/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
00032085 Jose Heriberto da cunha rodrigues  01/06/2021 - 31/05/2022  
1°  01/09/2022 - 30/09/2022
TriBUNal adMiNiSTraTiVo dE rEcUrSoS faZENdárioS
05914810 luana camilly Pastana de Barros  29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
08/09/2022 - 22/09/2022
05128480 iza Meire Sales Nunes  11/05/2021 - 10/05/2022  1°  
08/09/2022 - 07/10/2022
JUlGadoria dE PriMEira iNSTÂNcia
03251446 carlos Monteiro alves  11/05/2021 - 10/05/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
05097290 Edmundo Martin Graczyk r Junior  01/09/2021 - 31/08/2022  
1°  19/09/2022 - 30/09/2022
05914964 Elter Paulo ferreira  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  08/09/2022 
- 07/10/2022
EScola faZENdária
03191443 Zilda Maria Moraes Benjamim  27/09/2021 - 26/09/2022  1°  
27/09/2022 - 26/10/2022
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corrEGEdoria faZENdária
05096715 Silvia cristina Bentes da Silva  01/09/2021 - 31/08/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
coNSUlToria JUrÍdica
05596203 Jose cleber Nascimento dos Santos  19/01/2020 - 18/01/2021  
2°  26/09/2022 - 10/10/2022
UNidadE dE coNTrolE iNTErNo
05932502 isabella Gomes Pinho  01/08/2021 - 31/07/2022  1°  
12/09/2022 - 11/10/2022
dirEToria dE TriBUTaÇÃo
05134471 denise dacier lobato aymore Santos 11/05/2020 - 10/05/2021  
1°  08/09/2022 - 22/09/2022
05436990 Marilene Xavier carvalho  30/04/2021 - 29/04/2022  1°  
05/09/2022 - 04/10/2022
54190290 Marilourdes cavalheiro cardoso  09/06/2021 - 08/06/2022  1°  
08/09/2022 - 18/09/2022
00049280 arlena Maria do amaral Savino  02/05/2021 - 01/05/2022  1°  
19/09/2022 - 28/09/2022
dirEToria dE arrEcadaÇÃo E iNforMaÇÕES faZENdáriaS
03249425 aldalea lucia cravo carneiro  10/07/2021 - 09/07/2022  1°  
05/09/2022 - 04/10/2022
05914711 Bernardo ribeiro Janot de Mattos  29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
05/09/2022 - 04/10/2022
05914814 Naima c de M M de S dos anjos  29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
05/09/2022 - 04/10/2022
dirEToria dE fiScaliZaÇÃo
02007622 carmen Elizabete Santos da Silva  01/08/2021 - 31/07/2022  1°  
12/09/2022 - 10/10/2022
05096537 ana Eulalia Barros Soares  01/09/2021 - 31/08/2022  1°  
19/09/2022 - 29/09/2022
05914884 Wellington Monteiro cardoso  29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
12/09/2022 - 11/10/2022
dirEToria dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo
05914949 david raphael Mateus de a Goncalves 9/07/2020 - 28/07/2021  
1°  12/09/2022 - 11/10/2022
05914928 ricardo Miranda rocha leitao  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  
08/09/2022 - 07/10/2022
dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo
03247198 Jose cloves Sousa araujo  16/08/2021 - 15/08/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
05949750 augusto Jorge calice auad  01/08/2021 - 31/07/2022  1°  
07/09/2022 - 06/10/2022
03233588 rosangela Socorro Peixoto Juca  01/08/2021 - 31/07/2022  1°  
07/09/2022 - 06/10/2022
57173897 renata da costa Sousa Meireles  24/03/2021 - 23/03/2022  1°  
12/09/2022 - 26/09/2022
05948239 danielly de Souza dinelly  15/02/2021 - 14/02/2022  2°  
12/09/2022 - 26/09/2022
57191447 Marly anne olivier de o Nobumasa  13/12/2020 - 12/12/2021  
1°  01/09/2022 - 30/09/2022
05950876 ana caroline da cruz correa 13/09/2021 - 12/09/2022  1°  
13/09/2022 - 11/10/2022
05144230 Maria de Nazare coutinho da Silva  01/08/2021 - 31/07/2022  
1°  01/09/2022 - 30/09/2022
51855666 Brenda Monteiro Batalha  27/12/2020 - 26/12/2021  1°  
05/09/2022 - 14/09/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária dE BElÉM
00051381 Maria Nilza do Nascimento E Santo  28/06/2021 - 27/06/2022  
1°  01/09/2022 - 30/09/2022
03244083 Maria das Gracas ribeiro de carvalho  01/08/2021 - 31/07/2022  
1°  08/09/2022 - 23/09/2022
03248364 oscar Tavares dos Santos  14/03/2021 - 13/03/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
03246990 Jorge luiz rodrigues Valente  24/07/2021 - 23/07/2022  1°  
01/09/2022 - 10/09/2022
05552869 Joao Guilherme Melo c de Macedo  01/10/2020 - 30/09/2021  
2°  12/09/2022 - 26/09/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária dE caSTaNHal
04002300 Edivando alves costa  14/03/2021 - 13/03/2022  1°  01/09/2022 
- 30/09/2022
05914754 daniel de castro Schuckar  29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
03250881 agilson Janio carvalho lobato  01/05/2021 - 30/04/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária dE caSTaNHal
05858135 claudia dos Santos Brito  13/05/2021 - 12/05/2022  1°  
08/09/2022 - 07/10/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá
00023850 Marcos Noleto Mendonca  01/09/2021 - 31/08/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
00045420 Teresinha de Jesus Sousa  22/05/2021 - 21/05/2022  2°  
12/09/2022 - 01/10/2022
05128625 lindemberg alvino aragao  06/08/2021 - 05/08/2022  1°  
12/09/2022 - 26/09/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriB.dE SaNTarÉM
03248240 Manoel do Espirito Santo Q da Silva  01/09/2020 - 31/08/2021  
2°  16/09/2022 - 29/09/2022
05914792 Girleide Novaes feitosa  29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
05106265 Jose raimundo Nogueira  04/08/2021 - 03/08/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022

coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE aBaETETUBa
05081505 Joao Batista Pena dos Santos  12/04/2021 - 11/04/2022  1°  
19/09/2022 - 18/10/2022
03249719 Juracirene Sozinho de Santana  12/07/2021 - 11/07/2022  1°  
05/09/2022 - 04/10/2022
02006073 carlos alberto Pinheiro Martins  12/06/2021 - 11/06/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE rEdENÇÃo
05042445 antonio Quental arruda Junior  01/08/2021 - 31/07/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
05915730 angelo lima cunha  14/08/2021 - 13/08/2022  1°  01/09/2022 
- 30/09/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE ParaGoMiNaS
05861187 francisco assis carolino Junior  08/07/2021 - 07/07/2022  1°  
14/09/2022 - 28/09/2022
05266190 ana claudia araujo de assis 08/01/2021 - 07/01/2022  2°  
01/09/2022 - 20/09/2022
03251713 Paulo fernando Sastre lobato  16/06/2021 - 15/06/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MariTUBa
04002261 cleto loureiro da Silva  01/08/2021 - 31/07/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
00048860 Nefitali dos Santos Neto  01/12/2020 - 30/11/2021  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
05097428 carlos augusto da Silva Tobias  22/04/2021 - 21/04/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
05082102 roberto itiro abe  01/10/2020 - 30/09/2021  1°  01/09/2022 
- 30/09/2022
54191939 Joao antonio flores Neto  23/09/2020 - 22/09/2021  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE alTaMira
05914765 Mario cesar Hollanda campos  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  
05/09/2022 - 04/10/2022
05519152 Evaldo Jose da costa Pedroso  04/08/2021 - 03/08/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE TUcUrUÍ
00045233 Josenil Seragini Gonzalez  22/05/2021 - 21/05/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE GraNdES coNTriBUiNTES
05128110 luiz Monteiro ribeiro  18/09/2021 - 17/09/2022  1°  20/09/2022 
- 04/10/2022
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE SUBST. TriBUTária
03251489 Maria do Socorro Maciel Pereira  01/10/2020 - 30/09/2021  2°  
13/09/2022 - 27/09/2022
05444900 dario Sergio dias Gomes  06/08/2020 - 05/08/2021  1°  
12/09/2022 - 11/10/2022
05701155 Paulo Herbeth Santos lima  06/01/2020 - 05/01/2021  1°  
19/09/2022 - 03/10/2022
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE Micro E PEQ.EMPrESaS
05097010 Simonne claudia Sousa Barros Pereira 01/09/2021 - 31/08/2022  
1°  08/09/2022 - 07/10/2022
05914699 rodrigo castro da rocha  29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
08/09/2022 - 07/10/2022
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. do iPVa E iTcd
00047554 Maria do Socorro de Brito amorim  05/06/2021 - 04/06/2022  
1°  01/09/2022 - 30/09/2022
05062721 dayse Viana de Murgueitio  01/09/2021 - 31/08/2022  1°  
12/09/2022 - 11/10/2022
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo
00005665 Jose luiz oliveira Martins  11/06/2021 - 10/06/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
03247295 Maria laura Miranda Gomes  21/09/2021 - 20/09/2022  1°  
26/09/2022 - 25/10/2022
05413362 antonio Edson da Silva Moura  17/02/2021 - 16/02/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
05436982 Sebastiao freitas de lima  29/04/2021 - 28/04/2022  2°  
15/09/2022 - 29/09/2022
05128064 Wilda celeste da Silva Setubal  01/09/2021 - 31/08/2022  1°  
12/09/2022 - 11/10/2022
05149398 Maria do Socorro de f Guimaraes  01/01/2020 - 31/12/2020  1°  
27/09/2022 - 25/10/2022
05573653 francinete conceicao de Sousa  26/11/2020 - 25/11/2021  1°  
12/09/2022 - 11/10/2022
05140170 Sergio Monteiro de amorim  01/08/2021 - 31/07/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
00048429 Maria de fatima Nunes dos Santos  01/09/2021 - 31/08/2022  
1°  01/09/2022 - 30/09/2022
00004308 angela cardoso Vilhena  13/06/2021 - 12/06/2022  2°  
15/09/2022 - 28/09/2022
05061814 raimundo Moreira da c Pereira  01/09/2021 - 31/08/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
03251756 luisa Helena do Espirito S rodrigues 16/06/2020 - 15/06/2021  
1°  19/09/2022 - 18/10/2022
03244849 Eliza de fatima Bittencourt  01/08/2020 - 31/07/2021  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do iTiNGa
03249450 Marcelino rodrigues Santos ribeiro  01/07/2021 - 30/06/2022  
1°  01/09/2022 - 30/09/2022
05084989 Horacio fernandes leite  01/06/2021 - 31/05/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
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03247988 Jorge Eduardo rodrigues alves  01/03/2021 - 28/02/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
05096545 augusto Jorge levi lobo  01/09/2021 - 31/08/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
00727423 cilas dos Santos Souza  13/06/2021 - 12/06/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do araGUaia
00687391 Jose aurelio de almeida do carmo  01/09/2020 - 31/08/2021  
1°  01/09/2022 - 30/09/2022
05118670 francinete Soares dos Santos  01/04/2021 - 31/03/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
05914759 adriano Henrique correa fernandes  29/07/2020 - 28/07/2021  
1°  01/09/2022 - 30/09/2022
05915179 Sandro Marques Monteiro  29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi
03170500 antonio rodrigues Barros  21/04/2021 - 20/04/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
00049107 antonio do Nascimento Pinheiro  06/08/2021 - 05/08/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
00049441 Elizabeth alves de almeida  27/08/2021 - 26/08/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
00051713 antonio fernando Sena carvalho  06/08/2021 - 05/08/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
05914723 Gustavo Vinicius Silva B de lima  29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
16/09/2022 - 30/09/2022
02002515 idalercio de andrade Moreira  06/08/2020 - 05/08/2021  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
00489638 celso castro Gomes  21/05/2021 - 20/05/2022  1°  01/09/2022 
- 30/09/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da BaSE caNdirÚ
00032905 antonio dos Santos dezincourt  01/06/2021 - 31/05/2022  1°  
05/09/2022 - 04/10/2022
05915675 caio filipe de Sousa Vaz  14/08/2021 - 13/08/2022  1°  
05/09/2022 - 04/10/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da SErra do cacHiMBo
03251560 Jose luiz Goncalves leao  16/06/2021 - 15/06/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aEroPorToS
04002520 ivan da Silva Brito 14/03/2021 - 13/03/2022  1°  12/09/2022 
- 11/10/2022
03247350 rita do Socorro Marques correa  03/09/2021 - 02/09/2022  1°  
05/09/2022 - 30/09/2022
05084954 Maria dos anjos Santana Gonçalves  04/05/2021 - 03/05/2022  
1°  19/09/2022 - 11/10/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aEroPorToS
05096693 Jose lucivaldo Nogueira freitas  22/04/2021 - 21/04/2022  1°  
05/09/2022 - 04/10/2022
00045772 Joao Batista Bentes da rocha  20/11/2020 - 19/11/2021  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
05097274 Jair Guimaraes Neto 22/04/2021 - 21/04/2022  1°  01/09/2022 
- 30/09/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE caraJáS
05723400 oneide da Mota rodrigues  01/07/2021 - 30/06/2022  2°  
01/09/2022 - 15/09/2022
05703638 Jose Sostenes de oliveira ferreira  04/01/2020 - 03/01/2021  
2°  01/09/2022 - 15/09/2022
06015301 Jose Maria lopes de Sousa  24/10/2020 - 23/10/2021  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
00050326 luiz fernando alves da Silva 28/06/2021 - 27/06/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
05013550 raimundo djalma dos S Goncalves  16/06/2021 - 15/06/2022  
1°  01/09/2022 - 30/09/2022
05097401 Jose luiz oliveira de Miranda  01/09/2021 - 31/08/2022  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
02007401 raimundo Nonato M de Sousa  27/06/2020 - 26/06/2021  1°  
01/09/2022 - 30/09/2022
00025054 ivan castro araujo 01/06/2021 - 31/05/2022  2°  16/09/2022 
- 30/09/2022
03251675 Jose lazaro Moreira  01/06/2020 - 31/05/2021  1°  01/09/2022 
- 30/09/2022
aNidio MoUTiNHo da coNcEicao
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 836659

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

cerat ParaGoMiNas - de aUto de iNFraÇÃo 
E NOTIFICAÇÃO FISCAL – AINF 082022510000040-8

o ilmo. Sr. francisco assis carolino Junior, coordenador da cEraT Parago-
minas, desta Secretaria de Estado da fazenda, no uso de suas atribuições, 
faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foi lavrado aUTo dE iNfraÇÃo E 
NoTificaÇÃo fiScal - aiNf, abaixo relacionado, originário da ação fiscal 
de rotina ou Pontual nº 08.2022.82.0000022-6
aiNf Nº 082022510000040-8.
raZÃo Social : c. E. a. da SilVa lTda - iNSc. EST. Nº : 15.836.000-1.
afrE responsável : fraNciSco aSSiS caroliNo JUNior.
o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar 
impugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publica-
ção desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei n.º 6.182, de 

30 de dezembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro 
de 2007, art. 14, § 3º, o que poderá ser feito nesta coordenação, locali-
zada na av. Presidente Vargas, ss/n - centro – Paragominas, no horário 
de 08:00 as 14:00 hr, findo o qual sujeitar-se-á a cobrança executiva do 
crédito tributário.
francisco assis carolino Junior coordenador fazendário
cEraT - ParaGoMiNaS

Protocolo: 836124
cerat ParaGoMiNas - de aUto de iNFraÇÃo 

E NOTIFICAÇÃO FISCAL – AINF 082022510000041-6
o ilmo. Sr. francisco assis carolino Junior, coordenador da cEraT Parago-
minas, desta Secretaria de Estado da fazenda, no uso de suas atribuições, 
faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foi lavrado aUTo dE iNfraÇÃo E 
NoTificaÇÃo fiScal - aiNf, abaixo relacionado, originário da ação fiscal 
de rotina ou Pontual nº 08.2022.82.0000023-4
aiNf Nº 082022510000041-6.
raZÃo Social : SUl SErraNo coMÉrcio lTda - iNSc. EST. Nº : 15.832.239-8.
afrE responsável : fraNciSco aSSiS caroliNo JUNior.
o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar 
impugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publica-
ção desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei n.º 6.182, de 
30 de dezembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro 
de 2007, art. 14, § 3º, o que poderá ser feito nesta coordenação, locali-
zada na av. Presidente Vargas, ss/n - centro – Paragominas, no horário 
de 08:00 as 14:00 hr, findo o qual sujeitar-se-á a cobrança executiva do 
crédito tributário.
francisco assis carolino Junior coordenador fazendário
cEraT - ParaGoMiNaS

Protocolo: 836129

.

.

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA Nº 459 DE 04 DE  AGOSTO DE 2022
o Secretário de Estado da fazenda, considerando o disposto no artigo 162 
da constituição federal, artigos 1º e 3º da lei complementar nº 63, de 
11/01/90 e artigo 225 da constituição Estadual, resolve:
art. 1º informar o valor da  Quota Parte  do  icMS aos  Municípios,  refe-
rente  ao  período de  01 a 31 de julho de 2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda
QUOTA PARTE DO ICMS – Período de 01 a 31.07.2022

MUNicÍPio   coNta MUNicÍPios (1) FUNdeB  (2) totaL  (1+2)
aBaETETUBa 170.050-2 1.493.365,16 373.341,29 1.866.706,45

aBEl fiGUEirEdo 170.281-5 388.804,08 97.201,02 486.005,10
acará 170.098-7 877.501,02 219.375,26 1.096.876,28
afUá 170.039-1 696.577,37 174.144,34 870.721,71

aGUa aZUl do NorTE 170.282-3 1.168.992,11 292.248,03 1.461.240,13
alENQUEr 170.027-8 951.929,15 237.982,29 1.189.911,44
alMEriM 170.028-6 2.988.157,37 747.039,34 3.735.196,72
alTaMira 170.076-6 5.111.217,68 1.277.804,42 6.389.022,10
aNaJáS 170.040-5 633.870,99 158.467,75 792.338,73

aNaNiNdEUa 170.074-0 9.692.557,57 2.423.139,39 12.115.696,96
aNaPU 170.659-4 911.043,87 227.760,97 1.138.804,84

aUGUSTo corrÊa 170.085-5 474.586,28 118.646,57 593.232,86
aUrora do Pará 170.271-8 478.890,11 119.722,53 598.612,63

aVEiro 170.029-4 719.226,60 179.806,65 899.033,25
BaGrE 170.041-3 502.028,90 125.507,22 627.536,12
BaiÃo 170.051-0 567.318,18 141.829,55 709.147,73

BaNNacH 170.664-0 540.694,22 135.173,55 675.867,77
BarcarENa 170.052-9 11.833.558,36 2.958.389,59 14.791.947,95

BElÉM 170.001-4 37.729.817,87 9.432.454,47 47.162.272,34
BElTErra 170.660-8 860.706,91 215.176,73 1.075.883,64

BENEVidES 170.075-8 3.076.219,46 769.054,87 3.845.274,33
BoM JESUS TocaNTiNS 170.025-1 594.979,51 148.744,88 743.724,38

BoNiTo 170.094-4 700.355,74 175.088,93 875.444,67
BraGaNca 170.086-3 1.114.407,53 278.601,88 1.393.009,41

BraSil NoVo 170.283-1 725.518,46 181.379,62 906.898,08
BrEJo G. do araGUaia 170.024-3 474.309,68 118.577,42 592.887,10

BrEU BraNco 170.284-0 1.093.537,45 273.384,36 1.366.921,81
BrEVES 170.042-1 1.049.102,67 262.275,67 1.311.378,33
BUJarU 170.096-0 426.535,64 106.633,91 533.169,56

cacHoEira do arari 170.103-7 562.868,10 140.717,03 703.585,13
cacHoEira do Piriá 170.681-0 473.603,77 118.400,94 592.004,72

caMETá 170.053-7 968.672,48 242.168,12 1.210.840,60
caNaÃ doS caraJáS 170.671-3 32.701.253,39 8.175.313,35 40.876.566,73

caPaNEMa 170.084-7 1.314.659,44 328.664,86 1.643.324,30
caPiTÃo PoÇo 170.069-3 745.581,74 186.395,44 931.977,18
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caSTaNHal 170.003-0 6.772.815,78 1.693.203,94 8.466.019,72
cHaVES 170.043-0 634.899,54 158.724,89 793.624,43
colarES 170.004-9 347.790,83 86.947,71 434.738,53

coNc. araGUaia 170.058-8 887.606,13 221.901,53 1.109.507,66
coNcordia do Pará 170.097-9 627.388,85 156.847,21 784.236,06
cUMarU do NorTE 170.285-8 1.140.803,30 285.200,82 1.426.004,12

cUrioNÓPoliS 170.017-0 1.592.520,97 398.130,24 1.990.651,21
cUrraliNHo 170.044-8 576.791,87 144.197,97 720.989,84

cUrUá 170.678-0 407.479,25 101.869,81 509.349,07
cUrUÇá 170.005-7 478.596,57 119.649,14 598.245,71

doM EliZEU 170.083-9 1.370.251,58 342.562,90 1.712.814,48
Eldorado caraJáS 170.286-6 970.561,33 242.640,33 1.213.201,66

faro 170.031-6 669.003,05 167.250,76 836.253,82
florESTa araGUaia 170.677-2 911.726,08 227.931,52 1.139.657,60
GarrafÃo do NorTE 170.072-3 450.361,04 112.590,26 562.951,30
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4 768.881,01 192.220,25 961.101,27

GUrUPá 170.045-6 678.129,38 169.532,34 847.661,72
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5 531.387,44 132.846,86 664.234,30
iGaraPÉ-Miri 170.054-5 722.768,65 180.692,16 903.460,81

iNHaNGaPi 170.007-3 419.355,73 104.838,93 524.194,66
iPiXUNa do Pará 170.276-9 979.171,00 244.792,75 1.223.963,75

iriTUia 170.070-7 462.164,05 115.541,01 577.705,06
iTaiTUBa 170.032-4 6.282.857,69 1.570.714,42 7.853.572,11

iTUPiraNGa 170.020-0 1.019.634,43 254.908,61 1.274.543,04
JacarEacaNGa 170.288-2 4.269.069,47 1.067.267,37 5.336.336,84

JacUNdá 170.021-9 778.244,33 194.561,08 972.805,41
JUrUTi 170.033-2 2.400.833,81 600.208,45 3.001.042,26

liMoEiro aJUrU 170.055-3 471.330,32 117.832,58 589.162,90
MÃE do rio 170.071-5 527.107,66 131.776,91 658.884,57

MaGalHÃES BaraTa 170.008-1 362.366,67 90.591,67 452.958,33
MaraBá 170.022-7 20.750.201,94 5.187.550,48 25.937.752,42

MaracaNÃ 170.009-0 428.564,99 107.141,25 535.706,24
MaraPaNiM 170.010-3 423.649,39 105.912,35 529.561,74
MariTUBa 170.675-6 3.547.867,01 886.966,75 4.434.833,77

MEdicilÂNdia 170.077-4 1.083.271,18 270.817,80 1.354.088,98
MElGaÇo 170.046-4 570.720,07 142.680,02 713.400,09
MocaJUBa 170.056-1 486.728,87 121.682,22 608.411,09

MoJU 170.057-0 2.482.467,59 620.616,90 3.103.084,48
MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0 519.485,24 129.871,31 649.356,55

MoNTE alEGrE 170.034-0 980.328,89 245.082,22 1.225.411,11
MUaNá 170.105-3 594.396,16 148.599,04 742.995,20

NV ESPEraNÇa Piriá 170.279-3 514.792,75 128.698,19 643.490,93
NoVa iPiXUNa 170.666-7 491.130,20 122.782,55 613.912,74

NoVa TiMBoTEUa 170.087-1 377.264,48 94.316,12 471.580,60
NoVo ProGrESSo 170.289-0 2.829.569,44 707.392,36 3.536.961,80

NoVo rEParTiMENTo 170.290-4 1.569.331,39 392.332,85 1.961.664,24
ÓBidoS 170.035-9 1.113.052,93 278.263,23 1.391.316,17

oEiraS do Pará 170.047-2 517.954,25 129.488,56 647.442,82
oriXiMiNá 170.036-7 5.098.805,94 1.274.701,48 6.373.507,42

oUrEM 170.093-6 413.143,76 103.285,94 516.429,70
oUrilÂNdia NorTE 170.065-0 1.966.275,22 491.568,81 2.457.844,03

PacaJáS 170.018-9 1.117.724,09 279.431,02 1.397.155,12
PalESTiNa do Pará 170.291-2 451.539,58 112.884,90 564.424,48

ParaGoMiNaS 170.068-5 5.848.599,41 1.462.149,85 7.310.749,26
ParaUaPEBaS 170.019-7 50.300.451,23 12.575.112,81 62.875.564,03
PaU d’arco 170.296-3 462.156,94 115.539,23 577.696,17
PEiXE-Boi 170.088-0 339.152,38 84.788,09 423.940,47
PiÇarra 170.670-5 869.683,59 217.420,90 1.087.104,49
PlacaS 170.661-6 630.663,10 157.665,77 788.328,87

PoNTa dE PEdraS 170.104-5 565.231,61 141.307,90 706.539,52
PorTEl 170.048-0 1.109.126,61 277.281,65 1.386.408,26

PorTo dE MoZ 170.079-0 794.409,05 198.602,26 993.011,31
PraiNHa 170.037-5 738.299,24 184.574,81 922.874,05

PriMaVEra 170.089-8 929.130,62 232.282,65 1.161.413,27
QUaTiPUrU 170.680-2 351.407,70 87.851,93 439.259,63
rEdENÇÃo 170.059-6 2.547.430,16 636.857,54 3.184.287,70
rio Maria 170.060-0 1.211.681,93 302.920,48 1.514.602,41

roNdoN Pará 170.081-2 1.141.300,65 285.325,16 1.426.625,81

rUrÓPoliS 170.030-8 780.849,58 195.212,39 976.061,97

SaliNÓPoliS 170.091-0 644.024,51 161.006,13 805.030,64
SalVaTErra 170.102-9 514.799,52 128.699,88 643.499,40

STa BarBara do Pará 170.278-5 596.151,95 149.037,99 745.189,94
SaNTa crUZ arari 170.100-2 464.514,36 116.128,59 580.642,95
SaNTa iZaBEl Pará 170.011-1 1.895.957,59 473.989,40 2.369.946,99

SaNTa lUZia do Pará 170.292-0 465.395,30 116.348,82 581.744,12
STa Maria BarrEiraS 170.062-6 1.654.244,84 413.561,21 2.067.806,05

SaNTa Maria Pará 170.012-0 528.041,76 132.010,44 660.052,19
SaNTaNa araGUaia 170.061-8 2.118.691,48 529.672,87 2.648.364,35

SaNTarÉM 170.038-3 6.470.669,76 1.617.667,44 8.088.337,20
SaNTarÉM NoVo 170.092-8 341.801,64 85.450,41 427.252,04

SaNTo aNTÔNio TaUá 170.013-8 604.726,75 151.181,69 755.908,44
S. caETaNo odiVElaS 170.014-6 410.367,88 102.591,97 512.959,85
SÃo doM. araGUaia 170.297-1 678.829,86 169.707,47 848.537,33

SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1 476.199,54 119.049,89 595.249,43
SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4 3.593.036,82 898.259,20 4.491.296,02

SÃo fraNciSco Pará 170.015-4 397.260,05 99.315,01 496.575,06
S. GEraldo araGUaia 170.067-7 1.251.045,71 312.761,43 1.563.807,13
SÃo JoÃo da PoNTa 170.679-9 337.351,89 84.337,97 421.689,87
Sao Joao PiraBaS 170.090-1 404.356,34 101.089,09 505.445,43

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5 451.680,76 112.920,19 564.600,95
SÃo MiGUEl GUaMá 170.002-2 679.800,86 169.950,22 849.751,08

S. SEBaSTiÃo B ViSTa 170.049-9 581.483,01 145.370,75 726.853,76
SaPUcaia 170.672-1 498.557,94 124.639,49 623.197,43

SENad. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4 701.733,01 175.433,25 877.166,27
SoUrE 170.600-4 576.463,46 144.115,87 720.579,33

TailÂNdia 170.099-5 2.180.605,29 545.151,32 2.725.756,61
TErra alTa 170.277-7 349.538,49 87.384,62 436.923,11

TErra SaNTa 170.293-9 880.991,61 220.247,90 1.101.239,52
ToME-aÇU 170.095-2 1.282.288,02 320.572,00 1.602.860,02

TracUaTEUa 170.685-3 436.574,73 109.143,68 545.718,42
TrairÃo 170.294-7 711.998,60 177.999,65 889.998,25
TUcUMÃ 170.064-2 1.347.157,82 336.789,46 1.683.947,28
TUcUrUÍ 170.026-0 9.541.240,97 2.385.310,24 11.926.551,21

UliaNÓPoliS 170.280-7 1.068.710,24 267.177,56 1.335.887,80
UrUará 170.078-2 1.169.434,61 292.358,65 1.461.793,26
ViGia 170.016-2 650.087,17 162.521,79 812.608,96
ViSEU 170.082-0 634.676,09 158.669,02 793.345,11

ViTÓria do XiNGU 170.295-5 8.423.977,32 2.105.994,33 10.529.971,65
XiNGUara 170.066-9 2.446.960,05 611.740,01 3.058.700,06

ToTal  338.563.613,39 84.640.903,34 423.204.516,73

Protocolo: 836229
Portaria Nº 460 de 04 de  aGosto de 2022
o Secretário de Estado da fazenda,  considerando o disposto no artigo 162 
da constituição federal, artigos 1º e 7º da lei  complementar  nº  63,  de 
11/01/90 e artigo 225 da constituição Estadual, resolve:
art. 1º informar o valor  da  Quota Parte do  iPi aos  Municípios,  referente  
ao período de  01 a 31 de julho de 2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda
QUOTA PARTE DO IPI – Período de 01 a 31.07.2022

MUNicÍPio coNta Base (1) PaseP (2) MUNiciPios  (1-2)
aBaETETUBa 170.050-2 46.200,61 462,01 45.738,61

aBEl fiGUEirEdo 170.281-5 12.028,53 120,29 11.908,24
acará 170.098-7 27.147,47 271,47 26.875,99
afUá 170.039-1 21.550,19 215,50 21.334,69

aGUa aZUl do NorTE 170.282-3 36.165,40 361,65 35.803,75
alENQUEr 170.027-8 29.450,07 294,50 29.155,57
alMEriM 170.028-6 92.445,37 924,45 91.520,92
alTaMira 170.076-6 158.127,02 1.581,27 156.545,75
aNaJáS 170.040-5 19.610,23 196,10 19.414,12

aNaNiNdEUa 170.074-0 299.861,08 2.998,61 296.862,47
aNaPU 170.659-4 28.185,19 281,85 27.903,34

aUGUSTo corrÊa 170.085-5 14.682,39 146,82 14.535,57
aUrora do Pará 170.271-8 14.815,54 148,16 14.667,39

aVEiro 170.029-4 22.250,89 222,51 22.028,38
BaGrE 170.041-3 15.531,39 155,31 15.376,08
BaiÃo 170.051-0 17.551,26 175,51 17.375,75

BaNNacH 170.664-0 16.727,59 167,28 16.560,32

BarcarENa 170.052-9 366.097,76 3.660,98 362.436,78



diário oficial Nº 35.069   19Sexta-feira, 05 DE AGOSTO DE 2022

BElÉM 170.001-4 1.167.256,83 11.672,57 1.155.584,27
BElTErra 170.660-8 26.627,91 266,28 26.361,63

BENEVidES 170.075-8 95.169,77 951,70 94.218,07
BoM JESUS TocaNTiNS 170.025-1 18.407,03 184,07 18.222,96

BoNiTo 170.094-4 21.667,08 216,67 21.450,41
BraGaNca 170.086-3 34.476,70 344,77 34.131,94

BraSil NoVo 170.283-1 22.445,55 224,46 22.221,09
BrEJo GraN.araGUaia 170.024-3 14.673,84 146,74 14.527,10

BrEU BraNco 170.284-0 33.831,04 338,31 33.492,73
BrEVES 170.042-1 32.456,35 324,56 32.131,79
BUJarU 170.096-0 13.195,84 131,96 13.063,88

cacHoEira do arari 170.103-7 17.413,59 174,14 17.239,46
cacHoEira do Piriá 170.681-0 14.652,00 146,52 14.505,48

caMETá 170.053-7 29.968,06 299,68 29.668,38
caNaÃ doS caraJáS 170.671-3 1.011.686,87 10.116,87 1.001.570,01

caPaNEMa 170.084-7 40.671,95 406,72 40.265,23
caPiTÃo PoÇo 170.069-3 23.066,25 230,66 22.835,59

caSTaNHal 170.003-0 209.532,30 2.095,32 207.436,98
cHaVES 170.043-0 19.642,05 196,42 19.445,63
colarES 170.004-9 10.759,69 107,60 10.652,10

coNc. araGUaia 170.058-8 27.460,09 274,60 27.185,49
coNcordia do Pará 170.097-9 19.409,69 194,10 19.215,59
cUMarU do NorTE 170.285-8 35.293,32 352,93 34.940,38

cUrioNÓPoliS 170.017-0 49.268,22 492,68 48.775,54
cUrraliNHo 170.044-8 17.844,35 178,44 17.665,91

cUrUá 170.678-0 12.606,29 126,06 12.480,22
cUrUÇá 170.005-7 14.806,46 148,06 14.658,40

doM EliZEU 170.083-9 42.391,82 423,92 41.967,90
Eldorado do caraJáS 170.286-6 30.026,50 300,26 29.726,23

faro 170.031-6 20.697,12 206,97 20.490,14
florESTa do araGUaia 170.677-2 28.206,30 282,06 27.924,24

GarrafÃo do NorTE 170.072-3 13.932,93 139,33 13.793,60
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4 23.787,06 237,87 23.549,19

GUrUPá 170.045-6 20.979,46 209,79 20.769,66
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5 16.439,67 164,40 16.275,27
iGaraPÉ-Miri 170.054-5 22.360,47 223,60 22.136,87

iNHaNGaPi 170.007-3 12.973,71 129,74 12.843,98
iPiXUNa do Pará 170.276-9 30.292,86 302,93 29.989,93

iriTUia 170.070-7 14.298,08 142,98 14.155,10
iTaiTUBa 170.032-4 194.374,34 1.943,74 192.430,60

iTUPiraNGa 170.020-0 31.544,69 315,45 31.229,24
JacarEacaNGa 170.288-2 132.073,27 1.320,73 130.752,54

JacUNdá 170.021-9 24.076,74 240,77 23.835,97
JUrUTi 170.033-2 74.275,20 742,75 73.532,45

liMoEiro aJUrU 170.055-3 14.581,66 145,82 14.435,85
MÃE do rio 170.071-5 16.307,26 163,07 16.144,19

MaGalHÃES BaraTa 170.008-1 11.210,63 112,11 11.098,52
MaraBá 170.022-7 641.954,20 6.419,54 635.534,66

MaracaNÃ 170.009-0 13.258,62 132,59 13.126,04
MaraPaNiM 170.010-3 13.106,55 131,07 12.975,48
MariTUBa 170.675-6 109.761,25 1.097,61 108.663,64

MEdicilÂNdia 170.077-4 33.513,43 335,13 33.178,30
MElGaÇo 170.046-4 17.656,51 176,57 17.479,94
MocaJUBa 170.056-1 15.058,05 150,58 14.907,47

MoJU 170.057-0 76.800,72 768,01 76.032,71
MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0 16.071,45 160,71 15.910,73

MoNTE alEGrE 170.034-0 30.328,68 303,29 30.025,39
MUaNá 170.105-3 18.388,98 183,89 18.205,09

NoVa ESPEraNÇa Piriá 170.279-3 15.926,27 159,26 15.767,01
NoVa iPiXUNa 170.666-7 15.194,22 151,94 15.042,28

NoVa TiMBoTEUa 170.087-1 11.671,53 116,72 11.554,81
NoVo ProGrESSo 170.289-0 87.539,10 875,39 86.663,71

NoVo rEParTiMENTo 170.290-4 48.550,80 485,51 48.065,29
ÓBidoS 170.035-9 34.434,80 344,35 34.090,45

oEiraS do Pará 170.047-2 16.024,08 160,24 15.863,84
oriXiMiNá 170.036-7 157.743,04 1.577,43 156.165,61

oUrEM 170.093-6 12.781,53 127,82 12.653,72

oUrilÂNdia NorTE 170.065-0 60.831,15 608,31 60.222,84

PacaJáS 170.018-9 34.579,31 345,79 34.233,52

PalESTiNa do Pará 170.291-2 13.969,39 139,69 13.829,70
ParaGoMiNaS 170.068-5 180.939,59 1.809,40 179.130,19
ParaUaPEBaS 170.019-7 1.556.157,67 15.561,58 1.540.596,09
PaU d’arco 170.296-3 14.297,87 142,98 14.154,89
PEiXE-Boi 170.088-0 10.492,44 104,92 10.387,52
PiÇarra 170.670-5 26.905,62 269,06 26.636,56
PlacaS 170.661-6 19.510,98 195,11 19.315,87

PoNTa dE PEdraS 170.104-5 17.486,71 174,87 17.311,85
PorTEl 170.048-0 34.313,33 343,13 33.970,19

PorTo dE MoZ 170.079-0 24.576,83 245,77 24.331,06
PraiNHa 170.037-5 22.840,95 228,41 22.612,54

PriMaVEra 170.089-8 28.744,75 287,45 28.457,30
QUaTiPUrU 170.680-2 10.871,59 108,72 10.762,87
rEdENÇÃo 170.059-6 78.810,49 788,10 78.022,38
rio Maria 170.060-0 37.486,11 374,86 37.111,25

roNdoN Pará 170.081-2 35.308,70 353,09 34.955,62
rUrÓPoliS 170.030-8 24.157,34 241,57 23.915,77

SaliNÓPoliS 170.091-0 19.924,35 199,24 19.725,10
SalVaTErra 170.102-9 15.926,48 159,26 15.767,22

SaNTa BarBara  Pará 170.278-5 18.443,30 184,43 18.258,87
SaNTa crUZ arari 170.100-2 14.370,80 143,71 14.227,09
SaNTa iZaBEl Pará 170.011-1 58.655,72 586,56 58.069,16

SaNTa lUZia do Pará 170.292-0 14.398,05 143,98 14.254,07
STa Maria BarrEiraS 170.062-6 51.177,79 511,78 50.666,01

SaNTa Maria Pará 170.012-0 16.336,16 163,36 16.172,80
SaNTaNa araGUaia 170.061-8 65.546,49 655,46 64.891,02

SaNTarÉM 170.038-3 200.184,73 2.001,85 198.182,89
SaNTarÉM NoVo 170.092-8 10.574,40 105,74 10.468,66

SaNTo aNTÔNio TaUá 170.013-8 18.708,58 187,09 18.521,50
SÃo caETaNo odiVElaS 170.014-6 12.695,65 126,96 12.568,70

SÃo doM. araGUaia 170.297-1 21.001,13 210,01 20.791,12
SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1 14.732,30 147,32 14.584,98

SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4 111.158,68 1.111,59 110.047,09
SÃo fraNciSco Pará 170.015-4 12.290,13 122,90 12.167,23

SÃo GEraldo araGUaia 170.067-7 38.703,91 387,04 38.316,88
SÃo JoÃo da PoNTa 170.679-9 10.436,74 104,37 10.332,37
Sao Joao PiraBaS 170.090-1 12.509,67 125,10 12.384,58

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5 13.973,76 139,74 13.834,02
SÃo MiGUEl GUaMá 170.002-2 21.031,17 210,31 20.820,86

SÃo SEBaSTiÃo B ViSTa 170.049-9 17.989,49 179,89 17.809,59
SaPUcaia 170.672-1 15.424,01 154,24 15.269,77

SEM. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4 21.709,69 217,10 21.492,59
SoUrE 170.600-4 17.834,19 178,34 17.655,85

TailÂNdia 170.099-5 67.461,93 674,62 66.787,31
TErra alTa 170.277-7 10.813,76 108,14 10.705,62

TErra SaNTa 170.293-9 27.255,46 272,55 26.982,90
ToME-aÇU 170.095-2 39.670,47 396,70 39.273,76

TracUaTEUa 170.685-3 13.506,42 135,06 13.371,36
TrairÃo 170.294-7 22.027,28 220,27 21.807,01
TUcUMÃ 170.064-2 41.677,36 416,77 41.260,59
TUcUrUÍ 170.026-0 295.179,76 2.951,80 292.227,97

UliaNÓPoliS 170.280-7 33.062,96 330,63 32.732,33
UrUará 170.078-2 36.179,09 361,79 35.817,30
ViGia 170.016-2 20.111,91 201,12 19.910,79
ViSEU 170.082-0 19.635,13 196,35 19.438,78

ViTÓria do XiNGU 170.295-5 260.614,70 2.606,15 258.008,55
XiNGUara 170.066-9 75.702,22 757,02 74.945,19

ToTal  10.474.227,38 104.742,26 10.369.485,12

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

Protocolo: 836232
Portaria Nº  461 de 04 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado da fazenda, considerando o disposto no artigo 162 
da constituição federal, artigos 1º e 2º da lei complementar nº 63, de 
11/01/90 e artigo 225 da constituição Estadual, resolve:
art. 1º informar o valor  da  Quota  Parte do iPVa aos  Municípios,  refe-
rente  ao período de  01 a 31 de Julho de 2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda
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QUOTA PARTE DO IPVA– Período de 01 a 31.07.2022  

  MUNicÍPio   coNta MUNicÍPio  (1) FUNdeB  (2) totaL  (1+2)
aBaETETUBa 170.050-2 346.949,92 86.737,50 433.687,42

aBEl fiGUEirEdo 170.281-5 26.035,37 6.508,86 32.544,23
acará 170.098-7 56.021,19 14.005,31 70.026,50
afUá 170.039-1 0,00 0,00 0,00

aGUa aZUl do NorTE 170.282-3 42.119,54 10.529,90 52.649,44
alENQUEr 170.027-8 51.575,82 12.893,97 64.469,79
alMEriM 170.028-6 19.564,65 4.891,18 24.455,83
alTaMira 170.076-6 710.586,04 177.646,52 888.232,56
aNaJáS 170.040-5 595,23 148,82 744,05

aNaNiNdEUa 170.074-0 2.921.395,96 730.348,99 3.651.744,95
aNaPU 170.659-4 98.637,62 24.659,42 123.297,04

aUGUSTo corrÊa 170.085-5 45.453,11 11.363,29 56.816,40
aUrora do Pará 170.271-8 37.443,57 9.360,91 46.804,48

aVEiro 170.029-4 2.750,25 687,55 3.437,80
BaGrE 170.041-3 108,78 27,20 135,98
BaiÃo 170.051-0 30.181,44 7.545,38 37.726,82

BaNNacH 170.664-0 11.625,69 2.906,42 14.532,11
BarcarENa 170.052-9 503.994,37 125.998,60 629.992,97

BElÉM 170.001-4 11.421.354,40 2.855.337,06 14.276.691,46
BElTErra 170.660-8 37.327,27 9.331,84 46.659,11

BENEVidES 170.075-8 249.696,22 62.424,05 312.120,27
BoM JESUS TocaNTiNS 170.025-1 50.355,58 12.588,91 62.944,49

BoNiTo 170.094-4 31.400,71 7.850,20 39.250,91
BraGaNca 170.086-3 403.996,02 100.999,02 504.995,04

BraSil NoVo 170.283-1 88.091,69 22.022,94 110.114,63
BrEJo GraN.araGUaia 170.024-3 14.933,20 3.733,31 18.666,51

BrEU BraNco 170.284-0 98.841,92 24.710,53 123.552,45
BrEVES 170.042-1 66.017,44 16.504,39 82.521,83
BUJarU 170.096-0 33.754,66 8.438,68 42.193,34

cacHoEira do arari 170.103-7 12.204,14 3.051,05 15.255,19
cacHoEira do Piriá 170.681-0 26.237,46 6.559,37 32.796,83

caMETá 170.053-7 116.412,12 29.103,03 145.515,15
caNaÃ doS caraJáS 170.671-3 435.449,62 108.862,43 544.312,05

caPaNEMa 170.084-7 417.659,45 104.414,85 522.074,30
caPiTÃo PoÇo 170.069-3 131.848,62 32.962,17 164.810,79

caSTaNHal 170.003-0 1.349.565,21 337.391,30 1.686.956,51
cHaVES 170.043-0 0,00 0,00 0,00
colarES 170.004-9 7.246,38 1.811,60 9.057,98

coNc. araGUaia 170.058-8 119.562,10 29.890,53 149.452,63
coNcordia do Pará 170.097-9 81.031,91 20.257,97 101.289,88
cUMarU do NorTE 170.285-8 22.934,80 5.733,69 28.668,49

cUrioNÓPoliS 170.017-0 129.757,28 32.439,34 162.196,62
cUrraliNHo 170.044-8 1.105,25 276,30 1.381,55

cUrUá 170.678-0 3.710,40 927,61 4.638,01
cUrUÇá 170.005-7 44.170,31 11.042,59 55.212,90

doM EliZEU 170.083-9 183.806,31 45.951,59 229.757,90
Eldorado do caraJáS 170.286-6 121.368,00 30.342,03 151.710,03

faro 170.031-6 546,66 136,67 683,33
florESTa do araGUaia 170.677-2 35.225,67 8.806,46 44.032,13

GarrafÃo do NorTE 170.072-3 35.100,14 8.775,06 43.875,20
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4 66.957,30 16.739,34 83.696,64

GUrUPá 170.045-6 581,82 145,46 727,28
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5 116.313,38 29.078,32 145.391,70
iGaraPÉ-Miri 170.054-5 81.987,84 20.496,97 102.484,81

iNHaNGaPi 170.007-3 14.707,65 3.676,91 18.384,56
iPiXUNa do Pará 170.276-9 43.079,14 10.769,81 53.848,95

iriTUia 170.070-7 34.073,73 8.518,47 42.592,20
iTaiTUBa 170.032-4 682.205,82 170.551,45 852.757,27

iTUPiraNGa 170.020-0 288.142,32 72.035,57 360.177,89
JacarEacaNGa 170.288-2 13.649,98 3.412,51 17.062,49

JacUNdá 170.021-9 139.034,63 34.758,68 173.793,31
JUrUTi 170.033-2 26.176,23 6.544,07 32.720,30

liMoEiro aJUrU 170.055-3 2.015,19 503,80 2.518,99
MÃE do rio 170.071-5 122.460,11 30.615,05 153.075,16

MaGalHÃES BaraTa 170.008-1 4.353,88 1.088,45 5.442,33
MaraBá 170.022-7 2.204.980,92 551.245,26 2.756.226,18

MaracaNÃ 170.009-0 21.281,16 5.320,32 26.601,48
MaraPaNiM 170.010-3 26.026,79 6.506,72 32.533,51

MariTUBa 170.675-6 435.636,73 108.909,23 544.545,96
MEdicilÂNdia 170.077-4 82.958,43 20.739,61 103.698,04

MElGaÇo 170.046-4 2.689,48 672,37 3.361,85
MocaJUBa 170.056-1 16.646,20 4.161,56 20.807,76

MoJU 170.057-0 99.812,16 24.953,05 124.765,21
MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0 45.959,83 11.489,96 57.449,79

MoNTE alEGrE 170.034-0 94.407,98 23.601,99 118.009,97
MUaNá 170.105-3 5.746,47 1.436,62 7.183,09

NoVa ESPEraNÇa Piriá 170.279-3 35.220,53 8.805,15 44.025,68
NoVa iPiXUNa 170.666-7 62.095,88 15.523,97 77.619,85

NoVa TiMBoTEUa 170.087-1 32.857,84 8.214,47 41.072,31
NoVo ProGrESSo 170.289-0 226.004,25 56.501,06 282.505,31

NoVo rEParTiMENTo 170.290-4 207.823,00 51.955,76 259.778,76
ÓBidoS 170.035-9 42.054,53 10.513,67 52.568,20

oEiraS do Pará 170.047-2 5.189,59 1.297,40 6.486,99
oriXiMiNá 170.036-7 67.610,55 16.902,64 84.513,19

oUrEM 170.093-6 34.959,52 8.739,91 43.699,43
oUrilÂNdia NorTE 170.065-0 121.791,22 30.447,82 152.239,04

PacaJáS 170.018-9 94.003,92 23.501,00 117.504,92
PalESTiNa do Pará 170.291-2 8.486,50 2.121,64 10.608,14

ParaGoMiNaS 170.068-5 771.829,70 192.957,47 964.787,17
ParaUaPEBaS 170.019-7 2.304.008,41 576.002,12 2.880.010,53
PaU d’arco 170.296-3 15.574,21 3.893,57 19.467,78
PEiXE-Boi 170.088-0 15.282,42 3.820,61 19.103,03
PiÇarra 170.670-5 20.964,80 5.241,20 26.206,00
PlacaS 170.661-6 24.831,11 6.207,80 31.038,91

PoNTa dE PEdraS 170.104-5 4.242,72 1.060,69 5.303,41
PorTEl 170.048-0 10.869,48 2.717,38 13.586,86

PorTo dE MoZ 170.079-0 7.099,99 1.775,00 8.874,99
PraiNHa 170.037-5 9.308,45 2.327,13 11.635,58

PriMaVEra 170.089-8 27.422,57 6.855,64 34.278,21
QUaTiPUrU 170.680-2 14.687,54 3.671,89 18.359,43
rEdENÇÃo 170.059-6 873.055,21 218.263,83 1.091.319,04
rio Maria 170.060-0 94.798,29 23.699,60 118.497,89

roNdoN Pará 170.081-2 225.895,53 56.473,88 282.369,41
rUrÓPoliS 170.030-8 69.105,55 17.276,42 86.381,97

SaliNÓPoliS 170.091-0 112.158,43 28.039,64 140.198,07
SalVaTErra 170.102-9 24.941,07 6.235,30 31.176,37

STa BarBara do Pará 170.278-5 53.022,02 13.255,51 66.277,53
SaNTa crUZ arari 170.100-2 488,87 122,22 611,09
SaNTa iZaBEl Pará 170.011-1 247.680,92 61.920,22 309.601,14

SaNTa lUZia do Pará 170.292-0 36.773,18 9.193,29 45.966,47
STa Maria BarrEiraS 170.062-6 51.009,26 12.752,33 63.761,59

SaNTa Maria Pará 170.012-0 114.230,61 28.557,67 142.788,28
SaNTaNa araGUaia 170.061-8 97.519,72 24.379,96 121.899,68

SaNTarÉM 170.038-3 1.995.197,58 498.799,40 2.493.996,98
SaNTarÉM NoVo 170.092-8 6.911,01 1.727,76 8.638,77

SaNTo aNTÔNio TaUá 170.013-8 56.984,96 14.246,26 71.231,22
SÃo caETaNo odiVElaS 170.014-6 12.470,88 3.117,72 15.588,60

SÃo doMiNGoS araGUaia 170.297-1 91.323,17 22.830,80 114.153,97
SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1 29.912,40 7.478,10 37.390,50

SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4 169.845,11 42.461,29 212.306,40
SÃo fraNciSco Pará 170.015-4 41.390,85 10.347,73 51.738,58

SÃo GEraldo araGUaia 170.067-7 64.988,38 16.247,10 81.235,48
SÃo JoÃo da PoNTa 170.679-9 5.223,19 1.305,81 6.529,00
Sao Joao PiraBaS 170.090-1 19.222,72 4.805,67 24.028,39

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5 25.432,12 6.358,04 31.790,16
SÃo MiGUEl GUaMá 170.002-2 143.561,38 35.890,36 179.451,74

SÃo SEBaSTiÃo B ViSTa 170.049-9 4.061,10 1.015,27 5.076,37
SaPUcaia 170.672-1 15.620,54 3.905,15 19.525,69

SENad. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4 23.104,55 5.776,14 28.880,69
SoUrE 170.600-4 35.237,17 8.809,30 44.046,47

TailÂNdia 170.099-5 249.467,47 62.366,89 311.834,36
TErra alTa 170.277-7 19.539,68 4.884,93 24.424,61

TErra SaNTa 170.293-9 2.169,34 542,33 2.711,67
ToME-aÇU 170.095-2 241.749,55 60.437,38 302.186,93

TracUaTEUa 170.685-3 36.683,65 9.170,94 45.854,59
TrairÃo 170.294-7 44.435,13 11.108,78 55.543,91
TUcUMÃ 170.064-2 272.653,52 68.163,38 340.816,90
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TUcUrUÍ 170.026-0 400.314,74 100.078,68 500.393,42
UliaNÓPoliS 170.280-7 100.106,10 25.026,52 125.132,62

UrUará 170.078-2 147.940,57 36.985,16 184.925,73
ViGia 170.016-2 116.135,92 29.034,00 145.169,92
ViSEU 170.082-0 29.728,32 7.432,10 37.160,42

ViTÓria do XiNGU 170.295-5 43.980,69 10.995,19 54.975,88
XiNGUara 170.066-9 272.701,19 68.175,30 340.876,49

ToTal  36.230.625,03 9.057.656,28 45.288.281,31

Protocolo: 836234
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201000901 de 04/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005195/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: Martinho do Socorro Bittencourt – cPf: 596.028.562-20
Marca: cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000903 de 04/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005147/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: oseas ribeiro lopes – cPf: 227.764.942-20
Marca: i/fiaT croNoS driVE 1.3 flEX 4P Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204004337, de 04/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005309/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 Mendes de Souza – cPf: 159.709.492-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019E2250427
Portaria n.º202204004339, de 04/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005310/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Matias lemos da fonseca – cPf: 227.512.542-68
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ2KP521979
Portaria n.º202204004341, de 04/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005281/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Paulo Sergio Barbosa Bezerra – cPf: 033.227.852-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0PG128313
Portaria n.º202204004343, de 04/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005219/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: dioclecio felipe Mota – cPf: 055.868.602-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0KG110573
Portaria n.º202204004345, de 04/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005311/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Milton flausino de lima – cPf: 235.608.351-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BE0M2038292
Portaria n.º202204004347, de 04/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005312/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 ildone Brabo Sousa – cPf: 399.840.282-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0PG139427
Portaria n.º202204004349, de 04/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005221/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 ferreira de Moraes – cPf: 410.173.822-04
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dlU072223
Portaria n.º202204004351, de 04/08/2022 - 
Proc n.º 122022730000994/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: Vandeson de cassio Vilela rodrigues – cPf: 950.452.012-04
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla alTiS 20/Pas/automovel/9BrB33BE9M2037240
Portaria n.º202204004353, de 04/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005253/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: Haly augusto Santos raia – cPf: 882.763.762-15
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo cl ad/Pas/automovel/9BWaH5BZ6NP012731
Portaria n.º202204004355, de 04/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005298/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcos olavo anunciaçao da costa – cPf: 715.362.302-78
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr 12T a Pr/Pas/automovel/9BGEP76B0PB146959
Portaria n.º202204004357, de 04/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005296/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: Elen rosi Belmiro dos Santos – cPf: 800.266.644-53
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS HGT 1.8 aT/Pas/automovel/8aP359a73MU161462
Portaria n.º202204004359, de 04/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005301/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 Marcos de Souza Maciel – cPf: 381.741.892-20
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS cl ad/Pas/automovel/9BWdH5BZ4KP509687
Portaria n.º202204004361, de 04/08/2022 - 
Proc n.º 122022730000966/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: Elinaldo Nazareno Narciso lima – cPf: 619.535.392-20
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ccroSS XrE 20/Mis/Utilitari/9BrK3aaG6N0019279
Portaria n.º202204004363, de 04/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005340/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 almeida e Silva – cPf: 100.783.982-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG433552
Portaria n.º202204004365, de 04/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005116/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: carmen Nazare de oliveira correa – cPf: 379.282.102-82
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U7lT068842

Protocolo: 836203

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022
resULtado FiNaL de recUrso e HoMoLoGaÇÃo sUPerior
o BaNPará S/a, por sua Pregoeira e Homologação Superior, julgou Par-
cialMENTE ProcEdENTE o recurso interposto pela empresa fÓToN iN-
forMáTica S.a.
informamos que a chamada da empresa W3 SErViÇoS EM SiSTEMaS dE 
iNforMáTica para ajuste na proposta de preços ocorrerá por ata comple-
mentar no dia 08/08/2022, às 10hs, via sistema comprasNet.
alessandra Brito
Pregoeira

Protocolo: 836624

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria coLetiVa N° 600 de 03 de aGosto de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997;
considerando as leis de nº 07/91 e 077/11, que regulamentam a contrata-
ção temporária e lei complementar nº 131/2020, que regulamenta, den-
tre outros, a contratação emergencial de pessoal para ações de combate a 
pandemia da covid-19, e;
considerando o término da vigência contratos subsidiados na lc nº 
131/2020, conforme PaE nº 2022/429712.
r E S o l V E:
rESciNdir, À coNTar de 01.06.2022, os contratos administrativos dos 
servidores, listados abaixo;

MatricULa V NoMe carGo
5962017 1 cEZar aUGUSTo rEiS TriNdadE aGENTE adMiNiSTraTiVo
5960905 1 EVErToN EricK PiNHEiro NEVES MoToriSTa
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5960904 1 Marcio BraGa da coSTa JUNior aGENTE adMiNiSTraTiVo
5961154 1 JHoNNY NaSciMENTo SilVa MoToriSTa

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 03.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
PORTARIA N° 672 DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, pu-
blicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 07/91 
e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 2022/692168.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 10.06.2022, o contrato administrativo do servidor 
HENriQUE liMa dE SoUSa, matrícula nº 5951889/1, cargo de MÉdico, 
lotado na diretoria de desenvolvimento e auditoria dos Serviços de Saúde.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 02.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
PORTARIA N° 673 DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 
1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege 
as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/926029.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 01.08.2022, o contrato administrativo da servidora 
NaTalia rodriGUES EUGENio, matrícula nº 5951883/1, cargo de MÉdico, 
lotada na diretoria de desenvolvimento e auditoria dos Serviços de Saúde.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 02.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
PORTARIA N° 674 DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, pu-
blicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 07/91 
e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 2022/684010.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 01.08.2022, o contrato administrativo da servidora 
laUdrEiSa da coSTa PaNToJa, matrícula nº 5889288/3, cargo de MÉdico, 
lotada na diretoria de desenvolvimento e auditoria dos Serviços de Saúde.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 02.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
PORTARIA N° 675 DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publicado 
no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 07/91 e 077/11, 
conforme Processo administrativo Eletrônico nº 2022/705756.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 01.08.2022, o contrato administrativo do servidor 
MarloN oliVEira VEra, matrícula nº 5957648/1, cargo de MÉdico, lo-
tado na diretoria de desenvolvimento e auditoria dos Serviços de Saúde.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 02.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
PORTARIA N° 676 DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publica-
do no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 07/91 e 
077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 2022/849683.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 25.07.2022, o contrato administrativo da servi-
dora adriaNa Prado fErNaNdES, matrícula nº 57176153/2, cargo de 
farMacÊUTico BioQUiMico, lotada no laboratório central.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 02.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
PORTARIA N° 677 DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publica-
do no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 07/91 e 
077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 2022/674832.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 01.05.2022, o contrato administrativo da servido-
ra GaBriElla PiNaGE SoarES, matrícula nº 5959208/1, cargo de MÉdi-
co, lotada no departamento de controle de Endemias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 02.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
PORTARIA N° 678 DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publica-
do no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 07/91 e 
077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 2022/679389.

r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 31.05.2022, o contrato administrativo da servido-
ra GaBriElla SaMPaio PErEira alVES, matrícula nº 5957647/1, cargo 
de MÉdico, lotada na diretoria de desenvolvimento e auditoria dos Ser-
viços de Saúde.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 02.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
PORTARIA N° 679 DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publica-
do no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 07/91 e 
077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 2022/968482.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 02.08.2022, o contrato administrativo do servidor 
JorGE alBErTo laNGBEcK oHaNa, matrícula nº 3486067/4, cargo de 
MÉdico, lotado no Hospital regional de Salinópolis.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 02.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
PORTARIA COLETIVA N° 680 DE 03 DE AGOSTO DE 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publicado 
no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 07/91 e 077/11.
r E S o l V E:
rESciNdir, os contratos administrativos dos servidores, listados abaixo;

Mat. V Nome cargo À contar
5958919 1 rENaTa daNiEllE fErNaNdES SilVa daVid MÉdico 01/08/2022
5958043 1 GaBriEl PrUScH fErNaNdES MÉdico 06/07/2022
5959044 1 KaYo SilVa GUSTaVo MÉdico 01/08/2022

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 03.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 836299
PORTARIA Nº 190/2022- SAGA/SESPA, DE 28 DE JULHO 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. 11/2022 e os autos do processo nº 
2021/568869.
rESolVE:
revogar a designação dos servidores Elizabete Haber Pereira, matrícula 
n55589252-2 e Edir do Socorro amaral da Silva Júnior, matrícula nº 5957970-
1, ambos com lotação no dESaM/SESPa, designados através da PorTaria Nº 81 de 
12 de abril de 2022, publicada no doE em 13 de abril de 2022.
designar em substituição, os servidores claocinéa Quaresma lima, ma-
trícula nº 54191675-1 e luiz otávio Santos de Moraes, matrícula nº 
5958640-2, lotados no dESaM/ddra/SESPa, para acompanhar, controlar 
e fiscalizar a execução do objeto deste Convênio, mediante a elaboração 
de relatórios de acompanhamento de execução física e emissão de laudo 
conclusivo, nos termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do Tribunal 
de contas do Estado do Pará – T. c. E.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 836321
Portaria Nº 200 de 02 de agosto de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blicausando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: Tratar de assuntos relacionados ao 11º crS com o secretário e 
participar do evento de instauração do comitê Estadual de Elaboração do 
Planejamento Estratégico do Estado do Pará- Pará 2050
MUNiciPio: MaraBá/BElÉM
PEriodo: 03 a 06/08/2022
(3/5 Três diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa

irlÂNdia da SilVa GalVÃo dirETora do 11º crS 5946003/3

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 836377
PORTARIA N° 708, DE 03 DE AGOSTO DE 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo a manifestação jurídica constante nos autos nº 
2018/9274, que indica a necessidade de instauração de Processo admi-
nistrativo de inexecução contratual, com o escopo de apurar possível res-
ponsabilidade, imputada, em tese, à empresa d-HoSP diSTriBUidora 
HoSPiTalar iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda., em virtude de não en-
trega de medicamento;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 707, de 02/08/22, publicada 
no doE nº 35.066, de 03/08/22;
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r E S o l V E:
i - instaurar o competente Procedimento administrativo, na forma do art. 
87 da lei federal n.º 8.666/93, 5º, inciso iV da cf/88 e art. 105 da lei 
nº 8.972/2020, comissão composta pelas servidoras: Venise dos Santos 
alves, matrícula n.º 5637716/2, Marcilene Soares de almeida, matrícula 
nº 55586506/1 e Nádia cristina lima Silva, matrícula nº 57194072/1 e 
Suplentes: Greice Emanuele Vieira Pinheiro, matrícula nº 57234531/1 e 
Erik deutscher Pinho, matrícula nº 57191253/1, para sob a presidência 
da primeira, apurar a responsabilidade em tese e, se for o caso, definir 
penalidade, em desfavor da d-HoSP distribuidora Hospitalar importação 
e Exportação ltda.;
ii – a comissão deverá garantir à referida Empresa os direitos à ampla 
defesa e ao contraditório, e concluir os trabalhos com apresentação do re-
latório final no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir 
da data da publicação oficial, prorrogável por igual período, desde que por 
fundamentado motivo.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Em 03 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 836050
PORTARIA N° 709 , 03 DE AGOSTO DE 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo a manifestação jurídica constante nos autos nº 
2018/552036, que indica a necessidade de instauração de Processo admi-
nistrativo de inexecução contratual, com o escopo de apurar possível res-
ponsabilidade, imputada, em tese, à empresa N. do NaSciMENTo EirElE, 
referente a não entrega de medicamentos.
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 707, de 02/08/2022, publicada 
no doE nº 35.066, de 03/08/2022;
r E S o l V E:
i - instaurar o competente Procedimento administrativo, na forma do art. 
87 da lei federal n.º 666/93, art. 5º, inciso iV da cf/88 e art. 105 da lei nº 
8.972/2020, com comissão composta pelas servidoras: Venise dos Santos 
alves, matrícula n.º 5637716/2, Marcilene Soares de almeida, matrícula 
nº 55586506/1, Membro em exercício Nádia cristina lima Silva, matricula 
nº 57194072/1 e Suplentes: Greice Emanuele Vieira Pinheiro, matrícula nº 
57234531/1 e Erick deutscher Pinho, matrícula nº 57191253/1, para sob 
a presidência da primeira, apurar a responsabilidade em tese e, se for o 
caso, definir penalidade, em desfavor da empresa;
ii – a comissão deverá garantir à referida Empresa os direitos à ampla 
defesa e ao contraditório, e concluir os trabalhos com apresentação do 
relatório final no prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) dias, contados 
a partir da data da publicação oficial, prorrogável por igual período, desde 
que por motivo funtamendado.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Em 03 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 836054
PORTARIA N° 710, DE 03 DE AGOSTO DE 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo a manifestação jurídica constante nos autos nº 
2018/95842, que indica a necessidade de instauração de Processo ad-
ministrativo de inexecução contratual, com o escopo de apurar possível 
responsabilizadade, imputada, em tese, à empresa d-HoSP diSTriBUi-
dora HoSPiTalar iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda., em razão de não 
entrega de fármacos;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 707, de 02/08/2022, publicada 
no doE nº 35.066, de 03/08/2022;
r E S o l V E:
i - instaurar o competente Procedimento administrativo, na forma do art. 
87 da lei federal n.º 8.666/93, art. 5º, inciso iV da cf/88 e art. 105 da 
lei nº 8.972/2020, com comissão composta pelas servidoras: Venise dos 
Santos alves, matrícula n.º 5637716/2, Marcilene Soares de almeida, ma-
trícula nº 55586506/1, Nádia cristina lima Silva, matrícula nº 57194072/1 
e Suplentes: Greice Emanuele Vieira Pinheiro, matrícula nº 57234531/1 
e Erik deutscher Pinho, matrícula nº 57191253/1, para sob a presidência 
da primeira, apurar a responsabilidade em tese e, se for o caso, definir 
penalidade, em desfavor da d-HoSP distribuidora Hospitalar importação 
e Exportação ltda.;
ii – a comissão deverá garantir à referida Empresa os direitos à ampla 
defesa e ao contraditório, e concluir os trabalhos com apresentação do 
relatório final no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a 
partir da data da publicação oficial, prorrogável por igual período, desde 
que por motivo fundamentado.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Em 03 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 836055
PORTARIA N° 712, DE 03 DE AGOSTO DE 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais 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;
coNSidEraNdo as infrações disciplinares cometidas por servidores pú-
blicos adstritos a lei Estadual n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 (rJU) 
e demais pessoas sujeitas aos segmentos pertencentes à Secretaria de 

Estado de Saúde Pública, bem como a ocorrência de irregularidades de 
um modo geral, e a necessidade da apuração rigorosa de tais fatos com a 
consequente responsabilização do (s) acusado (s);
coNSidEraNdo ainda o disposto no artigo 199 e seguintes da lei n° 
5.810/94 que prevê a obrigatoriedade da instauração de Sindicância ou de 
Processo administrativo disciplinar, conforme o caso, prevendo ainda os 
procedimentos, fases e prazos a serem adotados sempre que autoridade 
tiver ciência de irregularidade no serviço público.
rESolVE:
i - Tornar sem efeito a PorTaria Nº 324, de 06 de abril de 2022, publicada 
no d.o.E. nº 925, de 07 de abril de 2022;
ii - constituir comissão Permanente de Processo administrativo disciplinar 
do 4º centro regional de Saúde, Unidade Gestora da Secretaria de Estado 
de Saúde Pública, objetivando proceder todas as investigações necessárias 
à elucidação de denúncias de condutas infracionais e de fatos irregulares 
em geral ocorridos no âmbito da referida Unidade, designando-se para isto 
os servidores abaixo relacionados:
PrESidENTE:
lUiZa HElENa ProGÊNio dE SaNTaNa, assistente Social, matrícula  nº 54190705/1
MEMBroS:
diNá fErrEira da coSTa, Enfermeira, matrícula nº 57174866/1;
rEdSoN roGÉrio MoUra GoNÇalVES, ENfErMEiro, matrícula nº 
57190600/1; e
SUPlENTE:
EdiNEi da SilVa coSTa, agente adiministrativo, matricula n° 54180767/2;
iii - ficam convalidados todos os atos praticados pela comissão instituída 
anteriormente.
iV - Para cada denúncia de irregularidade ocorrida no âmbito do 4º centro 
regional de Saúde/SESPa que deva ser apurada mediante instauração de 
Processo administrativo disciplinar, será providenciada a respectiva Por-
taria com indicação da falta a ser apurada, sempre constituída pelos inte-
grantes previamente designados neste ato.
V - o Presidente da comissão Processante representará em todos os atos 
que se fizerem necessários.
Vi - a comissão exercerá suas atividades com absoluta independência e 
imparcialidade, procedendo dentro do devido processo legal, assegurando-
se o sigilo necessário à elucidação dos fatos, tendo suas reuniões, audiên-
cias e documentos o necessário caráter reservado.
Vii - a comissão Processante tem plena liberdade na colheita de provas, 
podendo examinar quaisquer documentos relacionados ao objeto da investi-
gação, fazer vistorias in loco, promovendo ainda à tomada de depoimentos, 
acareações, investigações e diligências cabíveis, recorrendo, quando necessá-
rio, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.
VIII - A Comissão, desde a notificação do servidor, deverá facultar lhe, ou 
ao seu advogado regularmente constituído, o exame dos autos na reparti-
ção, e quando solicitado por escrito, providenciar a entrega de cópias com 
despesas custeadas pelo próprio interessado, para apresentação de defesa 
e indicação de suas provas no prazo regulamentar, possibilitando-lhe ainda 
o acompanhamento de toda a instrução nos exatos termos do art. 5°, lV 
da constituição federal.
iX - Nas hipóteses legais de suspeição ou de impedimento, poderão os ser-
vidores aqui designados se eximirem da obrigação de participar da investi-
gação, procedendo a autoridade instauradora a substituição somente para 
determinado caso, retomando o servidor a sua função após a conclusão do 
respectivo processo.
X - a comissão vincula-se à autoridade que determinou a sua instauração, 
enviando-lhe relatório final, para análise e julgamento.
Xi - competirá à autoridade instauradora, prover a comissão das neces-
sárias instalações físicas e recursos materiais necessários ao desempenho 
de seu mister, sendo igualmente assegurados transporte e diárias aos seus 
integrantes, bem como ao secretário da mesma, quando as circunstâncias 
exigirem o deslocamento 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 do item V desta Portaria.
Xii – o mandato da comissão aqui instituída, será de 02 (dois) anos, a 
contar da data da publicação da mesma no doE, vedada a recondução de 
sua totalidade no período subsequente.
XIII - A Comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus 
integrantes, inclusive o secretário “ad hoc”, dispensados do ponto e de 
suas atividades habituais, nos seus respectivos locais de lotação, de acordo 
com o disposto no art. 208, § 1° da lei n° 810/94.
XiV - a comissão, na forma do § 1° do art. 205 da lei n° 5.810/94, terá 
como secretário, servidor designado pela sua presidente, podendo a indi-
cação recair em um de seus membros.
XV – ocorrendo a necessidade imperativa de afastamento de um dos in-
tegrantes da comissão no decorrer do respectivo mandato, por uma das 
hipóteses previstas no art. 77 da lei n° 5.810/94, será o mesmo imediata-
mente substituído por suplente aqui designado.
XVi – Por ocasião do gozo de férias regulamentares dos integrantes da 
comissão Processante, será também aplicada a hipótese de substituição 
prevista no item supra.
XVii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Em 03 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 836062
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PORTARIA Nº 196 de 27 de julho de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blicausando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: conduzir os técnicos do 11º crS que irão realizar levantamen-
to de Bens do Estado enviado aos municípios, objetivando atualização no 
Sistema Sispat Web.
MUNiciPio: MaraBá/SÃo GEraldo do araGUaia/PiÇarra
PEriodo: 01 a 05/08/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
NilToN fErrEira doS

SaNToS
GUarda dE ENdEMiaS/ MoToriSTa 

aUToriZado 503484 (SiaPE)

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 836003
PORTARIA Nº 195 de 27 de julho de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blicausando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo:realizar levantamento de Bens do Estado enviado aos municípios, 
objetivando atualização no Sistema Sispat Web.
MUNiciPio: MaraBá/SÃo GEraldo do araGUaia/PiÇarra
PEriodo: 01 a 05/08/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
raimunda rocha ferreira agente de artes Pratica 54192850/1
Joginete Gomes de Souza agente de Portaria 54192839/1

claudeane alves lima carvalho agente de artes Pratica 57209268/1

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 836000

adMissÃo de serVidor
.

PORTARIA Nº 905 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, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº 
2022/846984.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora caNdida roBErTa coUTo VilaNoVa, matrícula nº. 5409241/2, 
cargo de Técnico em comunicação Social, regime Jurídico de Estatutário 
Efetivo, com lotação no Gabinete do Secretário com atuação na assessoria 
de comunicação, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prê-
mio, correspondente ao Triênio de 25/02/2008 à 24/02/2011.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01/09/2022 à 30/10/2022, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 04.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 49 de 21 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. 2022/835425.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora VEra lUcia PiNTo SoUSa, matrícula nº. 5317428/2, cargo de 
agente de Portaria, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º 
centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 21.01.2018 a 20.01.2021.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo 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: 04.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
PORTARIA Nº. 947 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 - DGTES/SESPA.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 2022/513769.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que o servidor aNildo SoUSa, ma-
trícula nº. 54191839/1, cargo de agente administrativo, regime Jurídi-
co de Estatutário Efetivo, lotado na divisão de Medicamentos e Material 
Técnico, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedido através da Por-
taria nº. 360/22.06.2012, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará 
n°. 32.192/05.07.2012, correspondente ao Triênio de 19.08.2005 a 
18.08.2008, no período de 01.09.2022 a 30.09.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 04.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 904 de 22 de JULHo de 2022- dGtes
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 nº. 2022/344014.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora fraNcY Maria da coSTa corrEa, matrícula nº. 5148804/2, 
cargo de Médico Veterinário, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada 
na divisão de Vigilância a Saúde, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 12.08.2017 a 11.08.2020.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 08.09.2022 a 07.10.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 04.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 46 de 20 de JULHo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suasatribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo 
PaE nº. 2022/321447.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora BENEValda dE aGUiar 
caValcaNTE, matrícula nº. 5901471/1, cargo de Técnico de Enfermagem, 
regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional de 
Saúde – Santarém, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da Portaria nº. 078/27.10.2021, publicada no doE nº 34.755/03.11.2021, 
correspondente ao Triênio de 10.03.2016 à 09.03.2019, 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: 04.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 940 de 02 de aGosto 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. 
2022/894584.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora JoElMa da SilVa liMa, matrícula nº. 5896239/1, cargo de 
Técnico de Enfermagem, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na 
diretoria operacional com atuação na coordenação Estadual de atenção 
oncológica, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 02.01.2012 a 01.01.2015.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.09.2022 a 30.09.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 04.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 936 de 01 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 2022/891003.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que o servidor alBErTo NaSciMEN-
To BaTiSTa, matrícula nº. 84808/1, cargo de agente de Portaria, re-
gime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no conselho Estadual de 
Saúde, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedido através da Por-
taria nº. 615/30.11.2011, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará 
n°. 32.058/19.12.2011, correspondente ao Triênio de 15.10.1975 a 
14.10.1978, no período de 01.09.2022 a 30.09.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 04.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 939 de 02 de aGosto 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. 
2022/879922.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora KEllEN SilVa rodriGUES do NaSciMENTo, matrícula nº. 
54191284/1, cargo de agente administrativo, regime Jurídico de Esta-
tutário Efetivo, lotada na divisão de Vigilância a Saúde com atuação no 
Sistema de Verificação de Óbito, goze de Licença Prêmio, 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 19.07.2014 a 18.07.2017.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 19.08.2022 a 17.09.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 04.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
PORTARIA Nº 051 DE 25 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. 2022/853502.
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rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora VaNilcE ViaNa oliVEira, matrícula nº. 57209512/1, cargo de 
agente de artes Práticas, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 
9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença Prê-
mio, correspondente ao Triênio de 03.11.2017 a 02.11.2020.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 08.09.2022 a 07.10.2022 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: 04.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
PORTARIA Nº. 914 DE 25 DE JULHO DE 2022 - DGTES/SESPA.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 2022/795562.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora daNiElE liMa doS aN-
JoS rEiS, matrícula nº. 57218669/2, cargo de Enfermeiro, regime Jurídico 
de Estatutário Efetivo, lotada no Hospital regional - Tucuruí, goze de licen-
ça Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 211/14.12.2017, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Pará n°. 33.519/18.12.2017, 
correspondente ao Triênio de 25.11.2011 a 24.11.2014, no período de 
15.10.2022 a 13.11.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 04.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 836257

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

PORTARIA Nº 218 DE 04 AGOSTO DE 2022.
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93; os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013, a cláusula Quarta, do Termo de Execução descentraliza-
da nº 08/2021 e os autos do Processo n° 2022/939763.
r E S o l V E: i – revogar a designação do servidor, MUrilo GoNÇalVES 
MacHado, Matrícula Nº 57197857/1,  nomeado através da PorTaria 
Nº 172/2021, publicado no doE Nº 34.648 de 23/07/2021. designar 
em substituição, a servidora caMila carValHo da SilVa, Matrícula Nº 
5929042/5, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto de 
Termo de Execução descentralizada (TEd) Nº 08/2021, juntamente com a 
servidora rENaTa TEiXEira dE carValHo SilVa, Matrícula Nº 3328473/3 
nomeada na PorTaria Nº 172 de 22 de Julho de 2021, publicada no doE 
nº 34.648 de 23/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÂo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 836323
Portaria Nº 219 de 04 aGosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93; os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013, a cláusula Quarta, do Termo de Execução descentraliza-
da nº 09/2021 e os autos do Processo n° 2022/939763.
r E S o l V E: revogar a designação do servidor, MUrilo GoNÇalVES 
MacHado, Matrícula Nº 57197857/1,  nomeado através da PorTaria 
Nº 172/2021, publicado no doE Nº 34.648 de 23/07/2021. designar em 
substituição, o servidor cUrciNo da SilVa loBaTo filHo, Engenheiro 
civil, Matrícula Nº 57223215/3, para acompanhar, controlar e fiscalizar 
a execução do objeto de Termo de Execução descentralizada (TEd) Nº 
09/2021, juntamente com a servidora rENaTa TEiXEira dE carValHo 
SilVa, Matrícula Nº 3328473/3 nomeada na PorTaria Nº 172 de 22 de 
Julho de 2021, publicada no doE nº 34.648 de 23/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÂo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 836338
PORTARIA Nº 188 DE 04 DE AGOSTO DE 2022
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93; e os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013 e os termos da cláusula Quinta, do Termo de cooperação 
nº02/2018 nos autos do Processo n° 2022/939763.

r E S o l V E: revogar a designação do servidor MaYco aNdrÉ MoNTEiro 
doS SaNToS, matrícula nº 5948101/1, designado através da PorTaria 
Nº 247 de 13 de setembro de 2021, publicada no doE nº 34.697 de 14 
de setembro de 2021. designar em substituição, o servidor cUrciNo 
da SilVa loBaTo filHo, Engenheiro civil, matrícula 57223215/3, 
para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto do TC Nº 
02/2018(SESPa, SEcUlT E fScM), juntamente com o servidor MUrilo 
GoNÇalVES MacHado, matrícula 57197857/1 nomeado na PorTaria Nº 
59 de 09 de abril de 2021, publicada no doE nº 34.548 de 12/04/2021,
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.  GaBiNETE do SEcrETário 
adJUNTo dE GESTÂo adMiNiSTraTiVa/SESPa – ariEl doUrado SaM-
Paio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 836302
PORTARIA Nº 189 DE 04 DE AGOSTO DE 2022.
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93 e nos os termos do decreto estadual nº 870, de 
04 de outubro de 2013, a cláusula quarta do TEd 03/2022 nos autos do 
Processo nº 2022/939763.
r E S o l V E: revogar a designação do servidor MUrilo GoNÇalVES 
MacHado, arquiteto, matrícula nº 57197857/1, designado através da 
PorTaria Nº 59 de 09 de abril de 2021, publicada no doE nº 34.548 de 
12 de abril de 2021.
designar em substituição, a servidora EliZaBETH HaBEr PErEira, 
Matrícula nº 55589252/2, para acompanhar, controlar e fiscalizar a 
execução do objeto de Termo de Execução descentralizada (TEd) Nº 
03/2022, juntamente com  o servidor Edir do Socorro aMaral da 
SilVa JUNior, matrícula nº 5957970/2 nomeado na PorTaria Nº 33 de 
11 de fevereiro de 2022, publicada no doE nº 34.868 de 17/02/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. GaBiNETE do SEcrETário 
adJUNTo dE GESTÂo adMiNiSTraTiVa/SESPa – ariEl doUrado SaM-
Paio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 836309
PORTARIA Nº 184 DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93; e os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013 os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, e os termos da cláusula Quarta do TEd nº 03/2021 nos autos do 
Processo n° 2022/939763.
r E S o l V E: revogar a designação do servidor MUrilo GoNÇalVES 
MacHado, arquiteto, matrícula nº 57197857/1, designado através da 
PorTaria Nº 59 de 09 de abril de 2021, publicada no doE nº 34.548 de 
12 de abril de 2021.
designar em substituição o servidor cUrciNo da SilVa loBaTo filHo, 
Engenheiro civil, matrícula 57223215/3, para acompanhar, controlar e 
fiscalizar a execução do objeto do Termo de Execução Descentralizada 
(TEd) Nº 03/2021, juntamente com a servidora rENaTa TEiXEira dE 
carValHo SilVa, matrícula 3328473/3 nomeada na PorTaria Nº 59 de 
09 de abril de 2021, publicada no doE nº 34.548 de 12/04/2021, entre a 
SESPa e a SEdoP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. GaBiNETE do SEcrETário 
adJUNTo dE GESTÂo adMiNiSTraTiVa/SESPa – ariEl doUrado SaM-
Paio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 836048
PORTARIA Nº 183 DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93; e os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013 e os termos da cláusula Quarta do TEd nº 01/2021(SES-
Pa/SEdoP) e os autos do Processo n° 2022/939763.
r E S o l V E: revogar a designação do servidor clodoaldo Siqueira Moreira, 
Engº civíl, matrícula nº 6060935/2, designado através da PorTaria Nº 66 
de 13 de abril de 2021, publicada no doE nº 34.551 de 14 de abril de 2021. 
designar em substituição o servidor cUrciNo da SilVa loBaTo filHo, 
Engenheiro civil, matrícula 57223215/3, para acompanhar, controlar e 
fiscalizar a execução do objeto de Termo de Execução Descentralizada 
(TEd) Nº 01/2021, juntamente com o servidor MUrilo GoNÇalVES 
MacHado, arquiteto, matrícula nº 57197857/1, PorTaria Nº 66 de 13 
de abril de 2021, publicada no doE nº 34.551 de 14/04/2021, mediante a 
elaboração de relatórios de acompanhamento de execução física do objeto 
do TEd, assim como laudo conclusivo, nos termos do art. 1º da resolução 
nº 13.989/95 do Tribunal de contas de Estado do Pará - TcE.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.  GaBiNETE do SEcrETário 
adJUNTo dE GESTÂo adMiNiSTraTiVa/SESPa – ariEl doUrado SaM-
Paio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 836069



26  diário oficial Nº 35.069 Sexta-feira, 05 DE AGOSTO DE 2022

PORTARIA Nº 217 DE 02 AGOSTO DE 2022.
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93; os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013, a cláusula Quarta, do Termo de Execução descentrali-
zada nº 07/2019(SESPa/SEdoP) e os autos do Processo n° 2022/939763.
r E S o l V E: i – revogar a designação do servidor JoSÉ Maria MarTiNS 
dE SoUZa, devido a sua aposentadoria,  nomeado através do TEd nº 
07/2019 – Cláusula Quarta da fiscalização. Designar em substituição, o 
servidor cUrciNo da SilVa loBaTo filHo, Engenheiro civil, Matrícula 
57223215/3, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto 
de Termo de Execução descentralizada Nº 07/2019, juntamente com a 
servidora rENaTa TEiXEira dE carValHo SilVa, Matrícula 3328473/3 
nomeada na PorTaria Nº 118 de 25 de Maio de 2021, publicada no doE 
nº 34.595 de 26/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÂo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 836078

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo de rerratiFicaÇÃo ao coNtrato N° 32/2022, ceLeBrado 
eNtre a secretaria de estado de saÚde PÚBLica e as eMPresas 
sisNac ProdUtos Para saUde Ltda e GeNesis WorLd iNterNacio-
NAL TRADING COMPANY LIMITED - PROCESSOS N° 2021/1266470
onde se lê:
‘ o Estado do Pará, representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SaÚ-
dE PÚBlica, com sede à Tv. lomas Valentinas, 2190 - Marco, Belém - 
Pa, 66093-677, , inscrita no cNPJ sob o n° 05.054.929/0001-17, neste 
ato representada pelo Secretário adjunto de Gestão administrativa ariEl 
doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS, brasileiro, nomeado através 
decreto publicado em 03 de julho de 2020 no do 34.272, e Portaria 335 
de 03 de julho de 2020 publicado no dia 07 de julho de 2020 no do de 
nº 34.272 para pratica de todos os atos relativos a ordenação de despesa 
, portador do rG nº 27039 Polícia Militar e cPf/Mf nº 513.501.902-25,  
doravante denominada coNTraTaNTE e a Empresa o ESTado do Pará, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, com sede 
à Travessa lomas Valentinas, 2190, Belém - Pa, 66093-677, Belém/Pa, 
inscrita no cNPJ sob o n° 05.054.929/0001-17, neste ato representada 
pelo Secretário adjunto de Gestão administrativa ariEl doUrado SaM-
Paio MarTiNS dE BarroS, brasileiro, nomeado através decreto publica-
do em 03 de julho de 2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho 
de 2020 publicado no dia 07 de julho de 2020 no do de nº 34.272 para 
pratica de todos os atos relativos a ordenação de despesa , portador do 
rG nº 27039 Polícia Militar e cPf/Mf nº 513.501.902-25, de outro lado, 
doravante denominada coNTraTaNTE, e a Empresa SiSNac ProdUToS 
Para SaÚdE lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf 
sob nº 10.444.624/0001-51, com sede na rua José ramon Urtiza, n° 206 
- Vila andrade, São Paulo – SP, cEP. : 05717- 270, neste ato representada 
por sua sócia diretora  iVaNi do NaSciMENTo caMPaGNari, portadora do 
rG. n 5.490.905 e cPf 52841570878 doravante denominada coNTraTa-
da, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às 
normas constantes na lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas altera-
ções, na lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no decreto nº 5.450, de 31 
de maio de 2005, decreto Estadual nº 534/2020, na lei Estadual nº 6.474, 
de 06 de agosto de 2002, no decreto Estadual nº 1.354, de 25 de agosto 
de 2015 e na lei nº 8.078, de 1990 - código de defesa do consumidor, 
resolvem celebrar o presente Termo de contrato, decorrente da adesão à 
ata de registro de Preços, do PrEGÃo ElETrÔNico Para rEGiSTro dE 
PrEÇoS nº 003/2021 da Secretaria da Saúde/To, ProcESSo adMiNiS-
TraTiVo Nº 2019/30550/009990, mediante as cláusulas e condições a 
seguir enunciadas.
do VaLor do coNtrato e dos PreÇos
o valor do presente contrato é de r$ 2.368.000,00 (dois milhões e tre-
zentos e sessenta e oito mil reais), estando nele incluídos todos os impostos, 
fretes e demais encargos incidentes, considerando os preços relacionados na 
planilha abaixo, os quais foram cotados na Proposta de Preços da contratada.
Leia-se:
o Estado do Pará, representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE 
PÚBlica, com sede à Tv. lomas Valentinas, 2190 - Marco, Belém - Pa, 
66093-677, , inscrita no cNPJ sob o n° 05.054.929/0001-17, neste ato re-
presentada pelo Secretário adjunto de Gestão administrativa ariEl doU-
rado SaMPaio MarTiNS dE BarroS, brasileiro, nomeado através decre-
to publicado em 03 de julho de 2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 
de julho de 2020 publicado no dia 07 de julho de 2020 no do de nº 34.272 
para pratica de todos os atos relativos a ordenação de despesa , portador 
do rG nº 27039 Polícia Militar e cPf/Mf nº 513.501.902-25,  doravante de-
nominada coNTraTaNTE e as empresas SiSNac ProdUToS Para SaÚdE 
lTda(SiSNacMEd), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf 
sob nº 10.444.624/0001-51, rua José ramon Urtiza, 206 – Vila andrade, 
São Paulo – SP - cEP: 05717-270, neste ato representado pela Sra. iVaNi 
NaSciMENTo caMPaGNari, Sócia diretora, portadora do rG nº 5.490.905 
e do cPf nº 528.415.708-78 e a Empresa GENESiS WorldWidE iNTEr-
NaTioNal TradiNG coMPaNY liMiTEd,  22/f lockhard road, wanchai, 
Hong Kong/cHiNa, neste ato representada por seu diretor ZHaNG Xiao-
Xiao, doravante denominada coNTraTadaS, atendendo as condições pre-

vistas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, no decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, decreto 
Estadual nº 534/2020, na lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, 
no decreto Estadual nº 1.354, de 25 de agosto de 2015 e na lei nº 8.078, 
de 1990 - código de defesa do consumidor, resolvem celebrar o presente 
Termo de contrato, decorrente da adesão à ata de registro de Preços, do 
PrEGÃo ElETrÔNico Para rEGiSTro dE PrEÇoS nº 003/2021 da Secre-
taria da Saúde/To, ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 2019/30550/009990, 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
do VaLor do coNtrato e dos PreÇos
o valor do presente contrato é de r$ 2.368.800,00 (dois milhões trezen-
tos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) estando nele incluídos todos 
os impostos, fretes e demais encargos incidentes, considerando os preços 
relacionados na planilha abaixo, os quais foram cotados na Proposta de 
Preços da contratada.
acréscimo das clausulas abaixo:
3.1. da forMa E doS PraZoS
3.1.1. da forma:
3.1.1.1. os equipamentos deverão ser entregues devidamente montados e 
instalados, sem ônus para a contratante.
3.1.1.2. os equipamentos elétricos deverão funcionar com carga de ener-
gia elétrica cuja tensão seja de 220Vac.
3.1.1.3. os equipamentos deverão ser entregues acompanhados de docu-
mentação técnica completa necessária para instalação, configuração e uti-
lização do mesmo e de todos os seus periféricos, além da disponibilização 
de drivers dos dispositivos.
3.1.1.3. a contratada deverá entregar juntamente com os equipamentos 
objeto do presente Termo de Referência, o certificado de garantia e os res-
pectivos manuais técnicos de funcionamento e operação, escritos em lín-
gua portuguesa e também disponibilizados em mídia eletrônica (cd/dVd), 
o que será verificado pelo usuário, quando da respectiva entrega. Caso os 
referidos documentos sejam apresentados em língua estrangeira deverão 
ser traduzidos para o português.
3.1.1.4. os produtos devem ser acondicionados em embalagem própria, 
conforme a praxe do fabricante, garantindo sua integridade, rotulado, de 
acordo com a legislação em vigor.
3.1.1.5. Todos os documentos devem estar em língua portuguesa.
3.2. do prazo de entrega dos equipamentos:
3.2.1 os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de até 
30 (trinta dias), contados a partir da data do recebimento da Nota de Em-
penho, ou no caso de importação direta, 120 (cento e vinte) dias a partir 
da emissão da carta de credito, conforme Termo de referência, anexo ii.
3.3 do prazo de montagem e instalação:
3.3.1 o serviço de montagem e instalação deverá ser feito no prazo máximo 
de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de recebimento da Nota de 
Empenho ou, no caso de importação direta, 180 (cento e oitenta) dias a partir 
da emissão da carta de crédito conforme do Termo de referência;
4.1 – da GaraNTia E do local dE ENTrEGa
4.1.1 da garantia dos equipamentos:
4.1.1.1. a contratada deverá dar garantia de todas as partes e peças, 
por um período mínimo de 12 (doze) meses, não se limitando a tubos 
de raios-x, detectores de imagens, tubos de raios catódicos, cold HEad, 
telas lcd, cdd, painéis de estado sólido, mídias e drivers quando houver.
4.2 da garantia da disponibilidade de peças:
4.2.1 a contratada deverá garantir durante 5 (cinco) anos, a disponibilida-
de de peças de reposição e de insumos, contados da data da aceitação dos 
equipamentos, comprometendo-se a fornecer no prazo de 30 (trinta) dias 
quando necessários peças e insumos, prazo este contado do recebimento 
do pedido da SESPa.
da raTificaÇÃo: ficam raTificadaS todas as demais cláusulas e condi-
ções estabelecidas no coNTraTo N° 32/2022, publicado no doE nº 34.944 
de 25 de abril de 2022, protocolo 788562, não alteradas ou substituídas 
por este instrumento.
daTa da aSSiNaTUra: 04/08/22
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 836390
1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 27/2022, CE-
LeBrado eNtre a secretaria de estado de saÚde PÚBLica e 
as eMPresas sisNac ProdUtos Para saUde Ltda e GeNesis 
WorLd iNterNacioNaL tradiNG coMPaNY LiMited - Proces-
SOS N° 2021/1266401 e 2022/884731;
da rETificaÇÃo: fica rETificada as clausulas abaixo conforme exposto 
nos processos 2021/1266401 e 2022/884731, haja vista que trata de im-
portação e é necessário que a empresa estrangeira assine o contrato em 
conjunto com a empresa contratada e ainda a necessidade de acréscimo 
das clausula: da forMa E doS PraZoS E da GaraNTia E do local dE 
ENTrEGa, considerando que quando há adesão a ata deve seguir minuta 
já pré- determinada no anexo do edital e essas clausulas em especial são 
importante para execução do referido contrato, Sendo assim:
onde se lê:
‘ o Estado do Pará, representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE 
PÚBlica, com sede à Travessa lomas Valentinas, 1290, bairro do Marco, 
cEP 66093-677, Belém/Pa, inscrita no cNPJ sob o n° 05.054.929/0001-17, 
neste ato representada pelo Secretário adjunto de Gestão administrati-
va ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS, brasileiro, nomeado 
através decreto publicado em 03 de julho de 2020 no do 34.272, e Porta-
ria 335 de 03 de julho de 2020 publicado no dia 07 de julho de 2020 no do 
de nº 34.272 para pratica de todos os atos relativos a ordenação de despe-
sa , portador do rG nº 27039 Polícia Militar e cPf/Mf nº 513.501.902-25, 
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doravante denominada coNTraTaNTE e as Empresa SiSNac ProdUToS 
Para SaÚdE lTda(SiSNacMEd), pessoa jurídica de direito privado, inscri-
ta no cNPJ/Mf sob nº 10.444.624/0001-51, rua José ramon Urtiza, 206 
– Vila andrade, São Paulo – SP - cEP: 05717-270, neste ato representa-
do pela Sra. iVaNi NaSciMENTo caMPaGNari, Sócia diretora, portadora 
do rG nº 5.490.905 e do cPf nº 528.415.708-78 doravante denominada 
coNTraTada, , atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se 
as partes às normas constantes na lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações, na lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no decreto 
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, no decreto Estadual nº 2.069, de 20 de 
fevereiro de 2006, na lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, no 
decreto Estadual nº 1.354, de 25 de agosto de 2015 e na lei nº 8.078, de 
1990 - código de defesa do consumidor, resolvem celebrar o presente Ter-
mo de contrato, decorrente da adesão à ata de registro de Preços - Pre-
gão Eletrônico para registro de Preços Nº 206/2020 – SES/To- Processo 
N° 2019/30550/009986, da Secretaria de Estado de Saúde do Tocantins, 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
Leia-se:
o Estado do Pará, representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE 
PÚBlica, com sede à Travessa lomas Valentinas, 1290, bairro do Marco, 
cEP 66093-677, Belém/Pa, inscrita no cNPJ sob o n° 05.054.929/0001-17, 
neste ato representada pelo Secretário adjunto de Gestão administrati-
va ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS, brasileiro, nomeado 
através decreto publicado em 03 de julho de 2020 no do 34.272, e Porta-
ria 335 de 03 de julho de 2020 publicado no dia 07 de julho de 2020 no do 
de nº 34.272 para pratica de todos os atos relativos a ordenação de despe-
sa , portador do rG nº 27039 Polícia Militar e cPf/Mf nº 513.501.902-25, 
doravante denominada coNTraTaNTE e as empresas SiSNac ProdUToS 
Para SaÚdE lTda(SiSNacMEd), pessoa jurídica de direito privado, inscri-
ta no cNPJ/Mf sob nº 10.444.624/0001-51, rua José ramon Urtiza, 206 
– Vila andrade, São Paulo – SP - cEP: 05717-270, neste ato representa-
do pela Sra. iVaNi NaSciMENTo caMPaGNari, Sócia diretora, portadora 
do rG nº 5.490.905 e do cPf nº 528.415.708-78 e a Empresa GENESiS 
WorldWidE iNTErNaTioNal TradiNG coMPaNY liMiTEd,  22/f lo-
ckhard road, wanchai, Hong Kong/cHiNa, neste ato representada por seu 
diretor ZHaNG XiaoXiao, doravante denominada coNTraTadaS, aten-
dendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 
constantes na lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na 
lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no decreto nº 5.450, de 31 de maio 
de 2005, no decreto Estadual nº 2.069, de 20 de fevereiro de 2006, na lei 
Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, no decreto Estadual nº 1.354, 
de 25 de agosto de 2015 e na lei nº 8.078, de 1990 - código de defesa do 
consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de contrato, decorrente 
da adesão à ata de registro de Preços - Pregão Eletrônico para registro 
de Preços Nº 206/2020 – SES/To- Processo N° 2019/30550/009986, da 
Secretaria de Estado de Saúde do Tocantins, mediante as cláusulas e con-
dições a seguir enunciadas:
acréscimo das clausulas abaixo:
3.1. da forMa E doS PraZoS
3.1.1. da forma:
3.1.1.1. os equipamentos deverão ser entregues devidamente montados e 
instalados, sem ônus para a contratante.
3.1.1.2. os equipamentos elétricos deverão funcionar com carga de ener-
gia elétrica cuja tensão seja de 220Vac.
3.1.1.3. os equipamentos deverão ser entregues acompanhados de docu-
mentação técnica completa necessária para instalação, configuração e uti-
lização do mesmo e de todos os seus periféricos, além da disponibilização 
de drivers dos dispositivos.
3.1.1.3. a contratada deverá entregar juntamente com os equipamentos 
objeto do presente Termo de Referência, o certificado de garantia e os res-
pectivos manuais técnicos de funcionamento e operação, escritos em lín-
gua portuguesa e também disponibilizados em mídia eletrônica (cd/dVd), 
o que será verificado pelo usuário, quando da respectiva entrega. Caso os 
referidos documentos sejam apresentados em língua estrangeira deverão 
ser traduzidos para o português.
3.1.1.4. os produtos devem ser acondicionados em embalagem própria, 
conforme a praxe do fabricante, garantindo sua integridade, rotulado, de 
acordo com a legislação em vigor.
3.1.1.5. Todos os documentos devem estar em língua portuguesa.
3.2. do prazo de entrega dos equipamentos:
3.2.1 os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de até 
30 (trinta dias), contados a partir da data do recebimento da Nota de Em-
penho, ou no caso de importação direta, 120 (cento e vinte) dias a partir 
da emissão da carta de credito, conforme Termo de referência, anexo ii.
3.3 do prazo de montagem e instalação:
3.3.1 o serviço de montagem e instalação deverá ser feito no prazo máxi-
mo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de recebimento da Nota 
de Empenho ou, no caso de importação direta, 180 (cento e oitenta) dias a 
partir da emissão da carta de crédito conforme do Termo de referência;
4.1 – da GaraNTia E do local dE ENTrEGa
4.1.1 da garantia dos equipamentos:
4.1.1.1. a contratada deverá dar garantia de todas as partes e peças, 
por um período mínimo de 12 (doze) meses, não se limitando a tubos 
de raios-x, detectores de imagens, tubos de raios catódicos, cold HEad, 
telas lcd, cdd, painéis de estado sólido, mídias e drivers quando houver.
4.2 da garantia da disponibilidade de peças:
4.2.1 a contratada deverá garantir durante 5 (cinco) anos, a disponibilida-
de de peças de reposição e de insumos, contados da data da aceitação dos 
equipamentos, comprometendo-se a fornecer no prazo de 30 (trinta) dias 
quando necessários peças e insumos, prazo este contado do recebimento 
do pedido da SESPa.

da raTificaÇÃo: ficam raTificadaS todas as demais cláusulas e condi-
ções estabelecidas no coNTraTo N° 27/2021, publicado no doE nº 34.929 
de 11 de abril de 2022, não alteradas ou substituídas por este instrumen-
to, cabendo a coNcEdENTE providenciar, por sua conta, a publicação do 
extrato deste Termo de Rerratificação, nos termos da lei.
daTa da aSSiNaTUra: 04/08/22
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 836388
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 62/2022 - 

PROCESSO Nº 2022/847385
ParTES: SESPa E EMPrESa diaMoNd SErVicoS dE liMPEZa E Mao dE oBra lTda,
do oBJETo: o presente instrumento tem por objetivo o remanejamento 
de postos conforme planilha abaixo:

Quantidade 
postos tipo postos endereço atual Endereço remanejamento

01 Posto auxiliar de 
limpeza/

PoSTo 6º crS – BarcarENa- Escritório 
do 6º crS - Barcarena Posto SEdE do 11º crS- Marabá

01 Posto auxiliar de 
limpeza

PoSTo 6º crS – BarcarENa- almoxari-
fado do 6ºcrS - Barcarena

Posto Endemias do 12º crS - concei-
ção do araguaia

01 Posto auxiliar de 
limpeza

PoSTo 8º crS - BrEVES -Prédio de 
Endemias do 8ºcrS

PoSTo 9º crS - SaNTarÉM  Escritório 
do 9º crS - Santarém

01 Posto auxiliar de 
limpeza

PoSTo 8º crS - BrEVES - Posto fluvial 
do 8º crS - Breves

PoSTo 9º crS - SaNTarÉM - Escritório 
do 9º crS - Santarém

01 Posto PoSTo 13º crS - caMETá 01 Posto 
fluvial do 13º crS - cametá

PoSTo 9º crS – SaNTarÉM - Prédio 
Endemias do 9º crS - Santarém

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas previstas no con-
trato nº 62/2022.
daTa da aSSiNaTUra: 04/08/22
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 836385

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

  aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico 
SRP Nº 048/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 insumos 
para atender aos pacientes da Secretaria de Estado de administração Pe-
nitenciária (SEaP), por um período de 12 (doze) meses.
daTa da aBErTUra:18/08/2022
Horário: 09h00 (Horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925856
dotação orçamentária: 8874
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0349002938
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), 05 de agosto de 2022.
JoVEliNa Maria SoUSa MaToS
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 835005

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 014/sesPa/2022.
PROCESSO: 2022/904591.
oBJETo: Pagamento de 06 (seis) inscrições de servidores da SESPa no 
Seminário Nacional advogados Públicos e a Nova lei de licitações – Temas 
e Novidades que devem ser conhecidos por assessores, Procuradores Jurí-
dicos e Profissionais do Controle, que será realizado no período de 08 a 10 
de agosto de 2022, no formato presencial em Brasília.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
cNPJ: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: ZENiTE iNforMacÃo E coNSUlToria S/a.
cNPJ: 86.781.069/0001-15.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 25, ii, c/c art. 13, Vi, da lei federal nº 8.666/93.
Valor: r$ 20.930,00 (vinte mil novecentos e trinta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8887.
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-39.
foNTE: 0103.
Belém (Pa), 03 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 014/2022.
Nesta data, raTifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 014/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 03 de agosto de 2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 836082
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/SESPA/2022
Processo Nº: 2022/321042.
oBJETo: aquisição do medicamento caNaBidiol 200 MG/Ml. SolUÇÃo oral 
dE 200 MG/Ml EM EMBalaGEM coM 1 fraSco dE 30 Ml acoMPaNHado dE 
SEriNGa doSadora, para atendimento do paciente N. r. a. S. por meio da 
decisão proferida nos autos do processo nº 0800020-17.2022.8.14.0035.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: PraTi-doNadUZZi & cia lTda.
cNPJ Nº: 73.856.593/0001-66.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi fEdEral Nº 8.666/93, arT. 25, iNciSo i.
Valor: r$ 6.155,73 (seis mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e 
três centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288.
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30.
foNTE: 0103008809.
Belém (Pá), 03 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2022.
Nesta data, raTifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 015/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pá), 03 de agosto de 2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 836098
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/SESPA/2022.
PROCESSO: 2022/823128.
oBJETo: Pagamento de 03 (três) inscrições de servidores da SESPa no 3º 
coNGrESSo BraSilEiro dE coMPraS PÚBlicaS, que será realizado no 
período de 08 a 11 de agosto de 2022, no formato presencial em foz do 
iguaçu/Pr.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
cNPJ: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: iNSTiTUTo NEGÓcioS PÚBlicoS do BraSil ESTUdoS E 
PESQUiSaS Na adMiNiSTraÇÃo PUBlica lTda
cNPJ: 10.498.974/0002-81.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 25, ii, c/c art. 13, Vi, da lei federal nº 8.666/93.
Valor: r$ 13.770,00 (treze mil setecentos e setenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8887.
ElEMENTo dE dESPESa: 339039.
foNTE: 0103.
Belém (Pa), 03 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2022.
Nesta data, raTifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 017/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 03 de agosto de 2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 836105
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 016/sesPa/2022
PROCESSO Nº: 2021/1371560.
oBJETo: aquisição do medicamento caNaBidiol 200 MG/Ml. SolUÇÃo 
oral dE 200 MG/Ml EM EMBalaGEM coM 1 fraSco dE 30 Ml acoMPa-
NHado dE SEriNGa doSadora, para atendimento do paciente N. V. S. 
l. o. por meio da decisão proferida nos autos do processo nº 0808003-
59.2020.8.14.0028.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: PraTi-doNadUZZi & cia lTda.
cNPJ Nº: 73.856.593/0001-66.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi fEdEral Nº 8.666/93, arT. 25, iNciSo i.
Valor: r$ 24.622,92 (vinte e quatro mil seiscentos e vinto e dois reais e 
noventa e dois centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288.
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30.
foNTE: 0103008809.
Belém (Pá), 03 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 016/2022.
Nesta data, raTifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 016/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pá), 03 de agosto de 2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 836102

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

4° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 16/2020
daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
ViGÊNcia: 04/08/2022 a 30/01/2023
JUSTificaTiVa: decorre da permissibilidade prevista na cláusula Segunda 
do Termo de convênio n° 16/2020.
oBJETo: Prorrogação de vigência por 180 (cento e oitenta) dias.
ParTÍciPES:
Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Curralinho
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde 
Pública/SESPa

Protocolo: 836114

FÉrias
.

Portaria N° 923 de 26 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 ao (a) servidor (a) desta SESPa, abaixo 
relacionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo

5557895-3 Maria dE loUrdES fErrEira da SilVa 22/10/2014 a 21/10/2015 01/12/2022 a 30/12/2022

oBS: coNforME ParEcEr JUridico coNSTaNTE No ProcESSo Nº 2022/676608.
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 26/07/2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 836305
Portaria N° 961 de 04 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2022/974134;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 05.08.2022, o perí-
odo de gozo das férias da servidora carla GaBriEli aMoriM SilVa, iden-
tidade funcional nº 5955761/1, ocupante do cargo de cHEfE dE cENTro 
dE SaÚdE, lotada no Gabinete do Secretário, concedidas através da Porta-
ria coletiva nº 833/04.07.2022, publicada no doE nº 35.052/20.07.2022.
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. 04.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 836660

aLteraÇÃo de FÉrias
.

errata de FÉrias
Retifica-se a PORTARIA N°. 833/04.07.2022, publicada no DOE 
N°.35.052/20.07.2022, referente ao servidor liNo da foNSEca NUNES 
JUNior, matrícula 5877229/2, o EXErcÍcio dE fÉriaS.
onde se lê EXErcÍcio 2020/2021.
Leia-se EXErcÍcio 2019/2020.
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 04.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

errata de FÉrias
Retifica-se a PORTARIA N°. 833/04.07.2022, publicada no DOE 
N°.35.052/20.07.2022, referente a servidora MarÍlia coSTa BriTo, 
matrícula 5900916/1, o EXErcÍcio dE fÉriaS.
onde se lê EXErcÍcio 2021/2022.
Leia-se EXErcÍcio 2020/2021.
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 04.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 836127
Portaria N° 960 de 04 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2022/974119;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 12.08.2022, o perío-
do de gozo das férias da servidora Narda caroliNa fErrEira carNEiro, 
identidade funcional nº 57201976/3, ocupante do cargo de cHEfE dE UNi-
dadE MiSTa, lotada no Gabinete do Secretário, concedidas através da Por-
taria coletiva nº 833/04.07.2022, publicada no doE nº 35.052/20.07.2022.
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. 04.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 836592

.

.

oUtras MatÉrias
.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONVÊNIO ASSISTENCIAL Nº 02/2018
PROCESSO Nº 2022/468406
objeto: constitui objeto deste termo a rescisão unilateral do convênio as-
sistencial nº 02/2018, que tem por objeto o fornecimento pela contratada 
de Serviços de Saúde, ambulatoriais e hospitalares, por um período de 60 
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meses, no município de Santo antônio do Tauá/Pará sob gestão estadual 
do SUS, para atender as necessidades dos usuários do SUS.
fundamentação legal: art. 78, Xii da lei nº 8.666/93
data da assinatura: 02/08/2022
concedente: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES - Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 836668

PORTARIA Nº 719, DE 04 DE AGOSTO DE 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pelo parágrafo único, incisos i e ii do art. 138 da constitui-
ção Estadual e considerando o disposto no art. 51, §4º, da lei nº 8.666/93.
rESolVE:
art. 1º. designar os servidores a seguir relacionados para compor a comis-
são Permanente de licitação desta Secretaria de Estado de Saúde Pública:
PrESidENTE:
VicTÓria KarolYNNE fidEliS oliVEira
MEMBroS:
carloS aUGUSTo caMPoS fErrEira
JoVEliNa Maria SoUSa MaToS
caroliNE aBUl HoSEN PEiXoTo MElo
SUPlENTES:
aNGEla SaNdra SoUZa caNTo
TaMiriS MiraNda MarQUES
cÉlia do Socorro PUGa MarTiNS
THEaNÃ aNGEl PErdiGÃo MoNTEiro
art. 2º. os suplentes substituirão os membros permanentes em caso de 
afastamento ou impedimento legal;
art. 3º. Um dos membros permanentes responderá pelo presidente no 
caso de afastamento ou impedimento deste, observada a ordem do art. 1º.
art. 4º Sem prejuízo das atribuições expressamente previstas em lei, com-
petirá à comissão Permanente de licitação:
i – coordenar os Processos de licitações;
ii – confeccionar minutas de Editais e contratos, submetendo-as à apre-
ciação da assessoria Jurídica;
iii – Processar e julgar as fases de habilitação e propostas;
iV – Manifestar-se em 1ª instancia dos recursos eventualmente interpostos;
V – requisitar parecer técnico e/ou jurídico, quando julgar necessário;
Vi – Providenciar publicações necessárias na forma da legislação vigente;
VII – Praticar todos os atos necessários para consecução de suas finalidades;
art. 5º. Uma vez exaurido o prazo recursal e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o resultado alcançado pela comissão será levado 
à deliberação do titular do órgão para homologação e adjudicação, sem preju-
ízo das contingentes revogações ou anulações quando necessárias;
art. 6º. os membros da comissão Permanente de licitação responderão 
solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se po-
sição individual divergente e fundamentada tiver sido registrada em ata 
lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão, de acordo com o 
parágrafo 3º, do artigo 51 da lei nº 8.666/93;
art. 7º. a comissão exercerá suas atribuições pelo prazo de 01 (um) ano;
art. 8º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

PORTARIA Nº 718, DE 04 DE AGOSTO DE 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo parágrafo único, incisos i e ii do art. 138 da constituição 
Estadual e com base na lei nº 8.080/90 e lei nº 8.666/93.
rESolVE:   
i – constituir comissão Examinadora para proceder ao chamamento Públi-
co por inexigibilidade nº 007/SESPa/2022, visando o credenciamento para 
futura contratação de instituição Prestadora de Serviço Especializado em 
Traumatologia-ortopedia, visando atender às necessidades de pacientes 
do Sistema Único de Saúde - SUS, residentes no município de Santarém, 
pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse desta 
Secretaria, conforme designação dos servidores abaixo relacionados.
a) PrESidENTE: VicTÓria KarolYNNE fidEliS oliVEira, cHEfE dE 
UNidadE MiSTa, MaTrÍcUla: 5955897-1. 
b) MEMBroS: JoSÉ roBErTo PoNTES dE oliVEira, aGENTE adMiNiS-
TraTiVo, MaTrÍcUla: 57191245-1; Marilia do Socorro BriTo SoU-
Sa, coNTadora, MaTrÍcUla: 5115990-1; loUYSE carla SilVa cardo-
So, ENfErMEira, MaTrÍcUla: 5948098-1.
ii – Um dos membros responderá pelo presidente no caso de afastamento 
ou impedimentos deste, observada a ordem do item i;
iii - as atribuições da comissão Examinadora serão: 
a) coordenar e julgar o procedimento;
b) Providenciar publicações de seus atos na forma da legislação vigente; e
c) adotar outras providências previstas em lei necessárias ao perfeito an-
damento do procedimento.
iV – os membros da comissão Examinadora responderão solidariamente 
por todos os atos praticados pela comissão, salvo se, posição individual 
divergente tiver fundamento e for registrada em ata lavrada na reunião em 
que tiver sido tomada a decisão;
V – O mandato da Comissão aqui instituída se extingue com a finalização 
dos trabalhos;
Vi – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

PORTARIA Nº 717, DE 04 DE AGOSTO DE 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo parágrafo único, incisos i e ii do art. 138 da constituição 
Estadual e com base na lei nº 8.080/90 e lei nº 8.666/93.
rESolVE:   
i – constituir comissão Examinadora para proceder ao chamamento Públi-
co por inexigibilidade nº 003/SESPa/2022, visando o credenciamento para 
futura contratação de clínica especializada em saúde mental e doença psi-
quiátrica para o suporte de 20 leitos de Psiquiatria, servindo de retaguarda 
para o Hospital fHcGV (fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna), no 
município de Belém – Pa, por um período de 12 (doze) meses, conforme 
designação dos servidores abaixo relacionados.
c) PrESidENTE: VicTÓria KarolYNNE fidEliS oliVEira, cHEfE dE 
UNidadE MiSTa, MaTrÍcUla: 5955897-1. 
d) MEMBroS: aYlaNY da SilVa NaSciMENTo, ENfErMEira, MaTrÍcUla: 
55208417-1; EriKa criSTiNa da coSTa fraNÇa, odoNTÓloGa, Ma-
TrÍcUla: 55587686-1; e loUYSE carla SilVa cardoSo, ENfErMEira, 
MaTrÍcUla: 5948098-1.
ii – Um dos membros responderá pelo presidente no caso de afastamento 
ou impedimentos deste, observada a ordem do item i;
iii - as atribuições da comissão Examinadora serão: 
d) coordenar e julgar o procedimento;
e) Providenciar publicações de seus atos na forma da legislação vigente; e
f) adotar outras providências previstas em lei necessárias ao perfeito an-
damento do procedimento.
iV – os membros da comissão Examinadora responderão solidariamente 
por todos os atos praticados pela comissão, salvo se, posição individual 
divergente tiver fundamento e for registrada em ata lavrada na reunião em 
que tiver sido tomada a decisão;
V – O mandato da Comissão aqui instituída se extingue com a finalização 
dos trabalhos;
Vi – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

PORTARIA Nº 716, DE 04 DE AGOSTO DE 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo parágrafo único, incisos i e ii do art. 138 da constituição 
Estadual e com base na lei nº 8.080/90 e lei nº 8.666/93.
rESolVE:   
i – constituir comissão Examinadora para proceder ao chamamento Pú-
blico por inexigibilidade nº 004/SESPa/2021, visando o credenciamento 
para futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) com experiência compro-
vada em cirurgia da área cardiovascular para prestar serviços de cirurgia 
cardíaca pediátrica, em caráter complementar, destinada aos pacientes do 
Sistema Único de Saúde - SUS, pelo período de 12 meses, conforme desig-
nação dos servidores abaixo relacionados.
e) PrESidENTE: VicTÓria KarolYNNE fidEliS oliVEira, cHEfE dE 
UNidadE MiSTa, MaTrÍcUla: 5955897-1. 
f) MEMBroS: aYlaNY da SilVa NaSciMENTo, ENfErMEira, MaTrÍcUla: 
55208417-1; JoSÉ roBErTo PoNTES dE oliVEira, cHEfE dE cENTro 
dE SaÚdE, MaTrÍcUla: 57191245-1; e ioNE araÚJo BorGES, ENfEr-
MEira, MaTrÍcUla: 5955177-3.
ii – Um dos membros responderá pelo presidente no caso de afastamento 
ou impedimentos deste, observada a ordem do item i;
iii - as atribuições da comissão Examinadora serão: 
g) coordenar e julgar o procedimento;
h) Providenciar publicações de seus atos na forma da legislação vigente; e
i) adotar outras providências previstas em lei necessárias ao perfeito an-
damento do procedimento.
iV – os membros da comissão Examinadora responderão solidariamente 
por todos os atos praticados pela comissão, salvo se, posição individual 
divergente tiver fundamento e for registrada em ata lavrada na reunião em 
que tiver sido tomada a decisão;
V – O mandato da Comissão aqui instituída se extingue com a finalização 
dos trabalhos;
Vi – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 836674
GoVerNo do estado do ParÁ 

secretaria de estado de saÚde PÚBLica 
PORTARIA Nº 713 DE 05 DE AGOSTO DE 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo a manifestação juridica constante nos autos dos processos 
2022.856637, 2022.856671, 2022.878056, 2022.850060, 2022.847290 
que indica a necessidade de instauração de Procedimento administrativo de 
inexecução contratual, com escopo de apurar possível responsabilização, im-
putada, em tese, à OSS Associação Beneficente de Assistência Social e Hospi-
talar – PrÓ-SaÚdE, em virtude dos contratos de Gestão n° 023/SESPa/2014, 
001/SESPa/2017, 003/SESPa/2017, 004/SESPa/2017, 005/SESPa/2017. 
rESolVE:
i - instaurar o Procedimento administrativo de inexecução contratual, 
para apurar as possíveis irregularidades na Gestão dos contratos n° 023/
SESPa/2014, 001/SESPa/2017, 003/SESPa/2017, 004/SESPa/2017 e o 
005/SESPA/2017, praticadas, em tese, pela OSS Associação Beneficente 
de assistência Social e Hospitalar – PrÓ-SaÚdE.  
ii - constituir a comissão para conduzir os trabalhos administrativos, com-
posta pelos seguintes servidores: 
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liandra cristina Moreira Magno, matricula n°5909567/4. 
ingrid Juliana Mourão Santa Brígida, matrícula  n°5946756/3.
Yuri ovalles Palmeiras, matricula 5998187/3
leonardo da Silva costa,matricula 57201397/6
João de assunção Barra Júnior,matricula 5998187/3
Gelcyony lima de Souza Brito,matricula 5963054/1
Vanessa linhares de abreu, matricula n°55207859/1
andrey lucas Saraiva Sepêda,matricula 5934469/3
iii - a comissão será presidida pela servidora liandra cristina Moreira 
Magno, que quando ausente, será substituida pela servidora ingrid Juliana 
Mourão Santa Brígida. 
iiii - Garantir a referida oSS os direitos a ampla defesa e ao contraditório, 
e concluir os trabalhos com apresentação do relatório final no prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir da data da publicação oficial, prorrogável 
por igual período. 
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 05 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 836680

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 
16/2022, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de Materiais Permanentes, para o atendimento das 
análises físico-químicas de amostras de água para consumo humano, de 
acordo com as diversas especificações contidas no Edital
daTa da aBErTUra: 19/08/2022.
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 (mu-
ral de licitações).
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: SiMoNE SErrao rodriGUES – 
Pregoeira-lacEN-P

Protocolo: 836247

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/LACEN/2022.
PAE: 119135/2021
oBJETo: Meio de cultura-pronto, para atender as necessidades do lacEN-Pa
firMa VENcEdora:
06.830.363/0001-30 - loUSada E oliVEira lTda
Grupo 1- r$ 121.650,72
Grupo 2- r$ 171.826,56
Grupo 3- r$ 71.880,00
Grupo 4- r$ 119.975,03
item 51- r$ 15.329,28
Programa de trabalho: 10.305.1507-8302
fonte de recurso: 0149001878
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008302c
ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 08/lacEN/2022 –r$ r$ 500.661,59
Belém (Pa), 04 de julho de 2022.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 836145
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 06/LaceN/2022.
Pae: 1322643/2021
oBJETo: aquisição de insumos, para análises físico-químicas de amostras 
de água para consumo humano em atendimento as necessidades do la-
cEN – Pa e ainda para atender aos laboratórios descentralizados de Provas 
Básicas de água, atendendo assim as demandas municipais, regionais e 
estaduais do Programa ViGiáGUa
firMa VENcEdora:
HEXiS ciENTifica lTda, cNPJ/cPf: 53.276.010/0001-10
Valor do iTEM: 46.500,00
Programa de trabalho: 10.305.1507-8882
fonte de recurso: 0149002221
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008882c
ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 06/lacEN/2022 –r$ 46.500,00
Belém (Pa), 04 de agosto de 2022.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 836146

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 166 de 02 de aGosto de 2022
o diretor do laboratório central do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 0005 de 
06/01/2021, publicada no d.o.E nº 34.453 de 07/01/2021;
coNSidEraNdo o disposto da Portaria n.º 116/ 01.07.2022, publicada no 
d.o.E. nº 35.036, de 06/07/2022;
coNSidEraNdo ainda a solicitação formulada pela Presidente da comis-
são Permanente de Processo administrativo do lacEN/Pa, por meio da c.i. 
nº 04, nos autos do processo n° 2022/973304.
rESolVE:
i - Prorrogar, por 15 (quinze) dias, a contar de 05/08/2022, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos fatos 
no Processo nº 2021/1243437, composta pelos servidores: ana cristina 
lima de Souza, matrícula n.º115720-3, ocupante do cargo de Psicólogo e 
cristiane araujo de Souza amaro, matrícula nº 55586194-1, ocupante do 
cargo de agente administrativo, juntamente com a suplente cléa da anun-
ciação ferreira Soares, matrícula n.º 57191151-1, ocupante do cargo de 
agente administrativo, para sob a presidência do primeiro, apurar as irre-
gularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se observando 
o direito ao contraditório e à ampla defesa.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 836540

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

PORTARIA Nº. 556 DE 03 DE AGOSTO DE 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) JUVENal dE oliVEira Vidal, 
cargo TEcNico dE ENfErMaGEM, Matrícula 57198745-1, lotação no (a) 
U. E aBriGo Joao PaUlo ii, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 28.10.2017 a 27.10.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.09.2022 a 30.09.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 03.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 836340
PORTARIA Nº. 557 DE 03 DE AGOSTO DE 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria liNdalVa BaSToS Pi-
rES, cargo TEcNico dE ENfErMaGEM, Matrícula 57208364-1, lotação no 
(a) UrE Mia, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
17.10.2014 a 16.10.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.09.2022 a 30.09.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 03.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 836596

coNtrato
.

contrato n°: 42
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/1302049
Classificação do Objeto: Outros
objeto: contratação de Empresa especializada para aquisição anual de 
material para laboratório para atender as necessidades das unidades: UrE 
diPE, UrEMia E UrE MarcElo cÂNdia, UrE P.VarGaS (SETor dErMa-
ToloGia) Para UM PErÍodo dE 12 (doZE).
Valor Total: r$ 2.452,80 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e 
oitenta centavos).
data da assinatura: 27/07/2022
Vigência: 27/07/2022 à 27/07/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 16/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 98288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0132
origem do recurso: federal
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contratado: cirUBEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE ProdUToS  ME-
dicoS E HoSPiTalarES EirEli
cNPJ: 05.323.167/0001-07
Endereço: rua dos Mundurucus, 3616 Bairro: Guamá cEP: 66.063-495 BElEM Pa
fone: (91) 3355-1366
E-mail: comercial@cirubel.com.br
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa
contrato n°: 43
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/1302049
Classificação do Objeto: Outros
objeto: contratação de Empresa especializada para aquisição anual de 
material para laboratório para atender as necessidades das unidades: UrE 
diPE, UrEMia E UrE MarcElo cÂNdia, UrE P.VarGaS (SETor dErMa-
ToloGia) Para UM PErÍodo dE 12 (doZE).
Valor Total: r$ 9.720,82 (nove mil setecentos e vinte reais e oitenta e dois centavos).
data da assinatura: 01/08/2022
Vigência: 01/08/2022 à 01/08/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 16/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 98288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0132
origem do recurso: federal
contratado: f.cardoSo E cia lTda
cNPJ: 04.949.905/0001-63
Endereço: rua João Nunes de Souza nº 125 Bairro: água Brancas Br 316 
KM 08 cEP: 67.033-030 aNaNiNdEUa Pa
licitação: (91) 3182-0394
http://www.shoppingdasaude.belem.br e-mail - 
licitacao1@shoppingdasaudeonline.com.br
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa
contrato n°: 44
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/1302049
Classificação do Objeto: Outros
objeto: contratação de Empresa especializada para aquisição anual de 
material para laboratório para atender as necessidades das unidades: UrE 
diPE, UrEMia E UrE MarcElo cÂNdia, UrE P.VarGaS (SETor dErMa-
ToloGia) Para UM PErÍodo dE 12 (doZE).
Valor Total: r$ 47.365,53 (QUarENTa E SETE Mil TrEZENToS E SESSEN-
Ta E ciNco rEaiS E ciNQUENTa E TrÊS cENTaVoS).
data da assinatura: 27/07/2022
Vigência: 27/07/2022 à 27/07/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 16/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 98288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0132
origem do recurso: federal
contratado: lifE carE diaGNoSTico irEli
cNPJ: 34.637.297/0001-12
Endereço: rUa MUcUri Nº 191, Bairro: florESTa  cEP: 30150-190 
BElo HoriZoNTE -MG
tel: (31) 2127-3802
email: lifecare@lifecarebr.com

Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa
Contrato n°: 45
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/1302049
Classificação do Objeto: Outros
objeto: contratação de Empresa especializada para aquisição anual de 
material para laboratório para atender as necessidades das unidades: UrE 
diPE, UrEMia E UrE MarcElo cÂNdia, UrE P.VarGaS (SETor dErMa-
ToloGia) Para UM PErÍodo dE 12 (doZE).
Valor Total: r$ 8.453,17 (oiTo Mil QUaTrocENToS E ciNQUENTa E TrÊS 
rEiaS E dEZESSETE cENTaVoS).
data da assinatura: 28/07/2022
Vigência: 28/07/2022 à 28/07/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 16/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 98288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0132
origem do recurso: federal
contratado: M.B coM. dE MaTErial HoSPiTalar lTda
cNPJ: 97.369.128/0001-69
Endereço: aV. JUlio cESar Nº 3426 Val-dE-caNS cEP: 66617-420 BElEM Pa
fone (91)3202-3934 / 3244-5364 / 3244-4805
E-mail: lilicitacao1crs@outlook.com
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa
contrato n°: 46
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/1302049
Classificação do Objeto: Outros

objeto: contratação de Empresa especializada para aquisição anual de 
material para laboratório para atender as necessidades das unidades: UrE 
diPE, UrEMia E UrE MarcElo cÂNdia, UrE P.VarGaS (SETor dErMa-
ToloGia) Para UM PErÍodo dE 12 (doZE).
Valor Total: r$ 1.160,00 (HUM Mil cENTo E SESSENTa rEaiS).
data da assinatura: 28/07/2022
Vigência: 28/07/2022 à 28/07/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 16/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 98288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0132
origem do recurso: federal
contratado: MEdPriME diST. dE MEdicaMENToS E iNSUMoS HoSPiTalarES 
cNPJ: 45.838.204/0001-34
Endereço: cidadE NoVa V TV. WE: 53 Nº 1211 cEP: 67.133-360 aNaNiNdEUa Pa
Tel: 3232-7828/ 98475-3239
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa
Contrato n°: 47
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/1302049
Classificação do Objeto: Outros
objeto: contratação de Empresa especializada para aquisição anual de 
material para laboratório para atender as necessidades das unidades: UrE 
diPE, UrEMia E UrE MarcElo cÂNdia, UrE P.VarGaS (SETor dErMa-
ToloGia) Para UM PErÍodo dE 12 (doZE).
Valor Total: r$ 576,00 (QUiNHENToS E SETENTa E SEiS rEaiS).
data da assinatura: 01/08/2022
Vigência: 01/08/2022 à /01/08/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 16/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 98288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0132
origem do recurso: federal
contratado: NaTiVa laB. ProdUToS laBoraToriaiS  EirEli
cNPJ: 17.930.162/0001-21
Endereço: rUa XV dE NoVEMBro Nº 964 coNJUNTo 30 aNdar 03 coN-
doMiNio iNTEr WalTEr SPrENGEl cENTro cUriTiBa-ParaNá
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa
Contrato n°: 48
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/1302049
Classificação do Objeto: Outros
objeto: contratação de Empresa especializada para aquisição anual de 
material para laboratório para atender as necessidades das unidades: UrE 
diPE, UrEMia E UrE MarcElo cÂNdia, UrE P.VarGaS (SETor dErMa-
ToloGia) Para UM PErÍodo dE 12 (doZE).
Valor Total: r$ 2.383,92 (doiS Mil TrEZENToS E oiTENTa E TrÊS rEaiS 
E NoVENTa E doiS cENTaVoS).
data da assinatura: 01/08/2022
Vigência: 01/08/2022 à /01/08/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 16/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 98288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0132
origem do recurso: federal
contratado: rEY GlaSS coMErcial lTda EPP
cNPJ: 04.345.762/0001-80
Endereço: rUa PoNTa roSa 273 Vila PoNTE raSa cEP: 03896-000 SÃo PaUlo -SP
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa
contrato n°: 49
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/1302049
Classificação do Objeto: Outros
objeto: contratação de Empresa especializada para aquisição anual de 
material para laboratório para atender as necessidades das unidades: UrE 
diPE, UrEMia E UrE MarcElo cÂNdia, UrE P.VarGaS (SETor dErMa-
ToloGia) Para UM PErÍodo dE 12 (doZE).
Valor Total: r$ 7.823,00 (SETE Mil oiTocENToS E ViNTE TrÊS rEaiS).
data da assinatura: 27/07/2022
Vigência: 27/07/2022 à 27/07/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 16/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 98288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0132
origem do recurso: federal
contratado: BraSil SHoPPiNG EirEli
cNPJ: 34.577.439/0001-01
Endereço: aV. dUQUE dE caXiaS Nº 1203 Marco cEP: 66093-029 BElEM Pa
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 836408
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de coNcessÃo n° 544/2022 – 04/08/2022
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 Matricula
MoNiK HElENa BaHia da SilVa; administradora; 57190888/1
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 2.000,00
0103000000 339039 r$ 2.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade do caps iii Grão Pa-
rá/1°crS/SESPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para aten-
der despesas com material de consumo e serviços de terceiro pessoa juridica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando

Protocolo: 836362

oUtras MatÉrias
.

resolução nº 014, de 03 de agosto de 2022.
a comissão intergestores regional de Saúde Metropolitana i (cir Metro-
politana i), no uso de suas atribuições legais e,
considerando a Portaria GM/MS n° 399, de 22/02/2006, que contempla o
Pacto entre os gestores do SUS, nas suas três dimensões: Pela Vida, em
defesa do SUS e de Gestão;
considerando que a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 - lei orgânica da 
Saúde, em seu art. 14, trata da criação e das funções das comissões permanen-
tes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino;
considerando o decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, que regulamen-
ta a lei nº 8080/1990 e dispõe sobre a organização do SUS, o planejamen-
to da saúde, a assistência à saúde e articulação interfederativa;
considerando a resolução ciB n° 168, de 11 de Novembro de 2014, que
deliberou pela proposta de regimento interno das cirs;
considerando a Portaria MS/GM nº10, de 03 de janeiro de 2017; nos 
Art.23; 24; 25 e 27, que redefine as diretrizes de modelo assistencial e 
financiamento de UPA / 24h de Pronto atendimento como componente da 
rede de atenção as Urgências. No âmbito do Sistema Único de Saúde.
considerando a deliberação consensual da comissão intergestores regio-
nal de Saúde Metropolitana i (cir Metropolitana i), em reunião ordinária 
realizada no dia 03 de agosto de 2022 em Marituba.
rESolVE:
art. 1º - aprovar e homologar parecer técnico de funcionamento da UPa 24 
horas do município de Marituba
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - revogam-se as disposições em contrário.
Belém-Pa. 03 de agosto de 2022.
Marco antônio rodrigues Normando daiane da Silva lima
Presidente da cir Metropolitana i Secretária cir Mi

Protocolo: 836265

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria  Nº 013 de 04 de aGosto de  2022
o diretor do 3º centro regional de Saúde/SESPa, usando de suas 
atribuições legais que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.519/2021 
– CCG de 30.09.2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.719 de 
01.10.2021, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar 
a execução de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, 
inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 
2013, o contrato nº 013/2022 e os autos do Processo nº 2022/397640 e anexos;
r E S o l V E:
 art. 1º - designar os servidores ricKSoN cÉSar TEiXEira, matrícula 
55585497-1, como TiTUlar, e Maria lUiZa GoMES aNdradE, matrícula 
5155746-1, como SUPlENTE, ambos lotados na divisão administrativa/3º 
CRS/SESPA, para acompanhar e fiscalizar o contrato abaixo, bem como 
pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e cor-
reta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da 
SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei;

coNtrato coNtratada oBJeto VaLor totaL ViGÊNcia

013/2022
BraSil NorTE coMErcio 
dE MaTEriaiS EM GEral E 

SErViÇoS lTda

o objeto do presente contrato 
é a aquisição de MaTErial 

PErMaNENTE para o 3º centro 
regional de Saúde/SESPa, 
conforme especificações e 

quantitativos estabelecidos no 
Termo de referência, anexo 

do Edital.

r$ 69.991,77 04/08/2022 a 
03/08/2023

art. 2º - revogam-se as disposições em contrário. Esta Portaria entra em 
vigor a partir da data da sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Mário MoraES cHErMoNT filHo
dirETor do 3º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/caSTaNHal
PorT. Nº 1.519/2021 – ccG dE 30 dE SETEMBro dE 2021
MaTrÍcUla 5912309/2

Protocolo: 836662

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 013/3ºcrs/sesPa/2022 – Processo adMiNis-
TRATIVO Nº 2022/397640
objeto: aquisição de MaTErial PErMaNENTE para o 3º centro regional de 
Saúde/SESPA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 
Termo de referência, anexo do Edital. Este Termo de contrato vincula-se 
ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição.

iteM descriÇÃo/ esPe-
ciFicaÇÃo

ideNtiFicaÇÃo cÓd. 
siMas aPres. QUaNt. VaLor UNit. VaLor totaL

1

freezer horizontal, 2 
portas, 534 l;

marca consul fabri-
cante/País BraSil.

2035030 UNida-
dE 1 r$ 4.474,00 r$ 4.474,00

2

container em plástico, 
com tampa, 1.000 l;

marca Merchan 
Plasticos fabricante/

País BraSil.

1580027 UNida-
dE 1 r$ 3.000,00 r$ 3.000,00

3

refrigerador duplex, 
frost free, 2 portas, 
4 prateleiras, 500l, 

110V;
marca consul fabri-
cante/País BraSil.

2037726 UNida-
dE 1 r$ 5.000,00 r$ 5.000,00

4

computador 4 Ncl. 
3.4 GHZ, 8 GB, Hd 
1 TB, lEd 20”, gra-
vadora de cd, dVd, 
teclado e mouse;

marca Positivo fabri-
cante/País BraSil.

1801384 UNida-
dE 13 r$ 2.838,38 r$ 36.899,00

5

impressora jato de 
tinta, colorida, multi-

funcional;
marca canon fabri-
cante/País BraSil.

2046512 UNida-
dE 5 r$ 1.296,80 r$ 6.484,00

6
NoBrEaK 600 KVa;

marca linus fabrican-
te/País BraSil.

762903 UNida-
dE 16 r$ 557,17 r$ 8.914,64

7
Projetor datashow.

Marca Epson fabrican-
te/País BraSil.

2187701 UNida-
dE 1 r$ 5.220,12 r$ 5.220,12

data de assinatura: 04/08/2022.
Vigência: 04/08/2022 a 03/08/2023.
o valor: r$ 69.991,77 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa e um 
reais e setenta e sete centavos).
dotação orçamentária:
fonte: 0103000000
Elementos de despesa: 449052
Pi: 1040008289E
PTrES: 908289
coNTraTada: BraSil NorTE coMErcio dE MaTEriaiS EM GEral E 
SErViÇoS lTda | cNPJ: 24.011.497/0001-01
ordENador: Mário MoraES cHErMoNT filHo – diretor regional/3º 
crS/SESPa – PorTaria Nº 1.519/2021-ccG de 30 de setembro de 2021 
– Matrícula: 5912309/2.

Protocolo: 836613
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diÁria
.

PORTARIA Nº 911 DE DIÁRIA DE 04/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar uma oficina de Prevenção do sarampo atravéis de meto-
dologia ativa, que enfatiza a ludicidade no intuito de fortalecer as medidas 
de prevenção desse agravo
origem: castanhal – Pa.
destino: São domingos do capím –Para  Período: 31/08/2022.
Servidores: Michelle aparecida cordeiro da conceição cargo: ag. adminis-
trativo cPf- 606.650.172.00 mat. 54194498/1
Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro cargo: administrador 
cPf-467.313.182.72 mat. 57194948/1
ana regina Uchôa Viana Silva cargo; assist. Social cPf- 252.649.072.34 
mat. 3243087/3
cosme damião Sousa Silva cargo: ag. de Portaria cPf- 165.643.242.0 
mat. 107670/1
antonia Gomes da Silva oliveira cargo: ag. de artes Práticas 
cPf-352.041.092.34 mat.5166756/1
Normélia Prado lima cargo: datilografo cPf-213.566.882.68 mat.5220033
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
PORTARIA Nº 912 DE DIÁRIA DE 04/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidores que irão realizar uma oficina de Prevenção 
do sarampo atravéis de metodologia ativa, que enfatiza a ludicidade no 
intuito de fortalecer as medidas de prevenção desse agravo
origem: castanhal – Pa.
destino: São domingos do capim -Pará  Período: 31/08/2022.
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues cargo: Motorista 
cPf- 689.018.952.34 mat. 57205648
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 836144
PORTARIA Nº 909 DE DIÁRIA DE 04/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar uma oficina de Prevenção do sarampo atravéis de meto-
dologia ativa, que enfatiza a ludicidade no intuito de fortalecer as medidas 
de prevenção desse agravo
origem: castanhal – Pa.
destino: Maracanã –Para  Período: 25/08/2022.
Servidores: Michelle aparecida cordeiro da conceição cargo: ag. adminis-
trativo cPf- 606.650.172.00 mat. 54194498/1
Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro cargo: administrador 
cPf-467.313.182.72 mat. 57194948/1
ana regina Uchôa Viana Silva cargo; assist. Social cPf- 252.649.072.34 
mat. 3243087/3
cosme damião Sousa Silva cargo: ag. de Portaria cPf- 165.643.242.0 
mat. 107670/1
antonia Gomes da Silva oliveira cargo: ag. de artes Práticas 
cPf-352.041.092.34 mat.5166756/1
Normélia Prado lima cargo: datilografo cPf-213.566.882.68 mat.5220033
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
PORTARIA Nº 910 DE DIÁRIA DE 04/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Conduzir servidores que irão realizar uma oficina de Prevenção 
do sarampo atravéis de metodologia ativa, que enfatiza a ludicidade no 
intuito de fortalecer as medidas de prevenção desse agravo
origem: castanhal – Pa.
destino: Maracanã -Pará  Período: 25/08/2022.
Servidor: francisco Paulo da Silva costa cargo: Motorista 
cPf- 036.584.732.15 mat. 5149290/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 836135
PORTARIA Nº 907 DE DIÁRIA DE 04/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar uma oficina de Prevenção do sarampo atravéis de meto-
dologia ativa, que enfatiza a ludicidade no intuito de fortalecer as medidas 
de prevenção desse agravo
origem: castanhal – Pa.
destino: são João da Ponta –Para  Período: 18/08/2022.
Servidores: Michelle aparecida cordeiro da conceição cargo: ag. adminis-
trativo cPf- 606.650.172.00 mat. 54194498/1
Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro cargo: administrador 
cPf-467.313.182.72 mat. 57194948/1
ana regina Uchôa Viana Silva cargo; assist. Social cPf- 252.649.072.34 
mat. 3243087/3
cosme damião Sousa Silva cargo: ag. de Portaria cPf- 165.643.242.0 
mat. 107670/1
antonia Gomes da Silva oliveira cargo: ag. de artes Práticas 
cPf-352.041.092.34 mat.5166756/1
Normélia Prado lima cargo: datilografo cPf-213.566.882.68 mat.5220033
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

PORTARIA Nº 908 DE DIÁRIA DE 04/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidores que irão realizar uma oficina de Prevenção 
do sarampo atravéis de metodologia ativa, que enfatiza a ludicidade no 
intuito de fortalecer as medidas de prevenção desse agravo
origem: castanhal – Pa.
destino: São João da Ponta -Pará  Período: 18/08/2022.
Servidor: Edimilson alves cavalcante filho cargo: Motorista 
cPf- 218.055.632.20 mat. 0503399
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 836131
PORTARIA Nº 905 DE DIÁRIA DE 04/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar uma oficina de Prevenção do sarampo atravéis de meto-
dologia ativa, que enfatiza a ludicidade no intuito de fortalecer as medidas 
de prevenção desse agravo
origem: castanhal – Pa.
destino: inhangapí –Para  Período: 11/08/2022.
Servidores: Michelle aparecida cordeiro da conceição cargo: ag. adminis-
trativo cPf- 606.650.172.00 mat. 54194498/1
Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro cargo: administrador 
cPf-467.313.182.72 mat. 57194948/1
ana regina Uchôa Viana Silva cargo; assist. Social cPf- 252.649.072.34 
mat. 3243087/3
cosme damião Sousa Silva cargo: ag. de Portaria cPf- 165.643.242.0 
mat. 107670/1
antonia Gomes da Silva oliveira cargo: ag. de artes Práticas 
cPf-352.041.092.34 mat.5166756/1
Normélia Prado lima cargo: datilografo cPf-213.566.882.68 mat.5220033
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portaria Nº 906
DE DIÁRIA DE 04/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidores que irão realizar uma oficina de Prevenção 
do sarampo atravéis de metodologia ativa, que enfatiza a ludicidade no 
intuito de fortalecer as medidas de prevenção desse agravo
origem: castanhal – Pa.
destino: inhangapí -Pará  Período: 11/08/2022.
Servidor: Benedito José lima da Silva cargo: Motorista cPf-233.862.232.49 
mat. 5705304/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 836122
PORTARIA Nº 904 DE DIÁRIAS DE 04/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo : Realizar a certificação junto ao LACEN da turma dos microsco-
pistas por este 3º crS/SESPa no município de Maracanã.
origem: castanhal –Pará
destino: Maracanã -Pa | Período: 04/08/2022
Servidor: Maria do Socorro Portela de Jesus cargo ag. de Endemias 
cPf- 740.937.622.87 mat. 57205650
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 836071
PORTARIA Nº 902 DE DIÁRIA DE 04/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: acompanhar a equipe ViSaMB, em visita técnica no município 
de curuçá
origem: castanhal – Pa.
destino: curuçá –Para  Período: 10/08/2022.
Servidor: Maria Nilcirene  Pereira cargo: ag. de portaria 
cPf- 330.060.082.00 mat. 5231060
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
PORTARIA Nº 903 DE DIÁRIA DE 04/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: acompanhar a equipe ViSaMB, em visita técnica no municipio de 
São domingos do capím
origem: castanhal – Pa.
destino: São domingos do capím -Pará  Período: 26/08/2022.
Servidor: Maria Nilcirene  Pereira cargo: ag. de portaria 
cPf- 330.060.082.00 mat. 5231060
ordenador: Mário M

Protocolo: 836051
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PORTARIA Nº 901 DE DIÁRIAS DE 04/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : Participar do evento de instauração do comitê estadual de Ela-
boração do planejamento Estratégico do estado do Pará.
origem: castanhal –Pará
destino: Belém -Pa | Período: 05/08/2022
Servidor: Mário Moraes chermont filho diretor regional 
cPf- 663.815.332.34 mat. 5912309/2
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 836026

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N°. 26 de 04 de aGosto de 2022
a diretora do 4º centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições que 
lhe foram conferidas através da PorTaria Nº 2.521- cGc de 13 de março 
de 2019, publicada no doE nº 33.824 de 14/03/2019.
rESolVE:
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei n° 5.810 / 24.01.1994, ao 
servidor VEriaTo aNaNiaS riBEiro da cUNHa, matrícula nº 105996/1, 
Enfermeiro, do 4° centro regional de Saúde, lotado na U.B.S. de Nova Tim-
boteua, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
de 01/07/1985 a 30/06/1988, no período de 12/09/2022 a 10/11/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaTrÍcia dE fáTiMa liMa da SilVa

Protocolo: 836133

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 29 de 04 de aGosto de  2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor 
(a) carloS roBErTo fErrEira dE SoUZa, carGo: aGENTE adMiNiSTra-
TiVo, lotado(a) no 5ºcrS/cENT. dE SaUdE- caPiTÃo PoÇo, 02 mês(es) 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 13/06/2012 a 12/06/2015.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (doiS) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 13/01/2023 a 13/03/2023,  no total de 60  (SES-
SENTa) dias, matricula nº 724742/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 836262
Portaria Nº 30 de 04 de aGosto de  2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor 
(a) carloS roBErTo fErrEira dE SoUZa, carGo: aGENTE adMiNiSTra-
TiVo, lotado(a) no 5ºcrS/cENT. dE SaUdE- caPiTÃo PoÇo, 02 mês(es) 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 13/06/2015 a 12/06/2018.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (doiS) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 14/03/2023 a 12/05/2023,  no total de 60  (SES-
SENTa) dias, matricula nº 724742/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 836269
PORTARIA Nº 28 DE 04 DE AGOSTO DE 2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor 
(a) carloS roBErTo fErrEira dE SoUZa, carGo: aGENTE adMiNiSTra-
TiVo, lotado(a) no 5ºcrS/cENT. dE SaUdE- caPiTÃo PoÇo, 02 mês(es) 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 13/06/2009 a 12/06/2012.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (doiS) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 14/11/2022 a 12/01/2023,  no total de 60  (SES-
SENTa) dias, matricula nº 724742/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 836259

PORTARIA Nº 27 DE 04 DE AGOSTO DE  2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor 
(a) carloS roBErTo fErrEira dE SoUZa, carGo: aGENTE adMiNiSTra-
TiVo, lotado(a) no 5ºcrS/cENT. dE SaUdE- caPiTÃo PoÇo, 02 mês(es) 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 13/06/2006 a 12/06/2009.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (doiS) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 13/09/2022 a 11/11/2022,  no total de 60  (SES-
SENTa) dias, matricula nº 724742/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 836256

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

Portaria N.º 066 de 04 de aGosto de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde / SESPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11. 2000, publicado no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, a servidora 
raiMUNda idaliNa da SilVa, cargo: agente de Saúde, GEP: Estatutário 
Efetivo – classe, lotada no 7º centro regional de Saúde/U.M. chaves, 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 01/01/2003 a 31/01/2006.
aUToriZar, que a servidora goze (02) dois meses de licença Prêmio, no 
período de 12 /09/2022 a 10 / 11 / 2022, no total de 60 (sessenta) dias. 
Matrícula n.º 80438/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
diretor do 7º centro regional de Saúde.
PORTARIA N.º 067 DE 04 DE AGOSTO DE 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde / SESPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11. 2000, publicado no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, a servidora 
raiMUNda idaliNa da SilVa, cargo: agente de Saúde, GEP: Estatutário 
Efetivo – classe, lotada no 7º centro regional de Saúde/U.M. chaves, 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 01/01/2006 a 31/01/2009.
aUToriZar, que a servidora goze (02) dois meses de licença Prêmio, no 
período de 11 /11/2022 a 09 / 01 / 2023, no total de 60 (sessenta) dias. 
Matrícula n.º 80438/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
diretor do 7º centro regional de Saúde.

Protocolo: 836106

diÁria
.

Portaria N° 346 de 04 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 17/08/2022 a 22/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5959616 / ElUaNa do Socorro liMa GoMES / 882.093.262-87
oBJETiVo: irá SE dESlocar ao MUNicÍPio dE SÃo SEBaSTiÃo da Boa 
ViSTa No PErÍodo dE 17/08/2022 a 22/08/2022 a fiM dE dESENVol-
VEr aTiVidadES dE aPoio TÉcNico, oriENTaÇÃo E caPaciTaÇÃo À 
EQUiPE rESPoNSáVEl SoBrE oS ProcESSoS dE TraTaMENTo fora do 
doMicÍlio (Tfd) E SiSTEMaS SiSSa, cNES E SiS aiH; ProMoVEr ViSiTa 
iN loco ao HoSPiTal MUNiciPal coM o iNTUiTo dE rEaliZar lEVaN-
TaMENTo QUaNTo aS dificUldadES QUaNTo MaNUSEio ao SiSTEMa 
dE rEGUlaÇÃo dE acESSo; alÉM dE ParTiciPar coMo PalESTraNTES 
da Vii coNfErÊNcia MUNiciPal dE SaÚdE QUE acoNTEcErá NoS diaS 
19/08/2022 E 20/08/2022
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
PORTARIA N° 347 de 04 de Agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 17/08/2022 a 22/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57190964 / faBiola Maria SilVa / 794.759.302-72
oBJETiVo: irá SE dESlocar ao MUNicÍPio dE SÃo SEBaSTiÃo da Boa 
ViSTa No PErÍodo dE 17/08/2022 a 22/08/2022 a fiM dE dESENVol-
VEr aTiVidadES dE aPoio TÉcNico, oriENTaÇÃo E caPaciTaÇÃo À 
EQUiPE rESPoNSáVEl SoBrE oS ProcESSoS dE TraTaMENTo fora do 
doMicÍlio (Tfd) E SiSTEMaS SiSSa, cNES E SiS aiH; ProMoVEr ViSiTa 
iN loco ao HoSPiTal MUNiciPal coM o iNTUiTo dE rEaliZar lEVaN-
TaMENTo QUaNTo aS dificUldadES QUaNTo MaNUSEio ao SiSTEMa 
dE rEGUlaÇÃo dE acESSo; alÉM dE ParTiciPar coMo PalESTraNTES 
da Vii coNfErÊNcia MUNiciPal dE SaÚdE QUE acoNTEcErá NoS diaS 
19/08/2022 E 20/08/2022
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 836370
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 311 de 04 de aGosto de 2022
objetivo: acompanhar e executar as atividades de levantamento entomo-
lógico no município de anajás.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): rosenildo ribeiro Barbosa e Wanderley correa de araújo, 
11,5 diárias de 19 à 30/08/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 836246

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria N° 062, de 02 de agosto de 2022.
a diretora do 9º centro regional de Saúde - 9ºcrS da Secretaria de Esta-
do de Saúde Pública - SESPa, no uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo a PorTaria N° 184, de 15 de fevereiro de 2022, publicada 
no doE nº 34.866 de 16/02/2022, que constituiu a comissão Permanente 
de Sindicância administrativa do 9º centro regional de Saúde.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 470, de 29 de julho de 2020, publicada no 
doE nº 34.307 de 11/08/2020.
coNSidEraNdo, orientação coNJUr/SESPa MaNifESTaÇÃo Nº: 
1655/2021 referente ao Processo nº: 2020/574911 que solicita abertura 
de Sindicância para apurar indício de Prática de irregularidade no Serviço 
Público pela servidora Kelma Vieira regis de Sousa.
considerando a PorTaria N° 044, de 07 de junho de 2022. doE Nº 35.004 
de 10 de junho de 2022.
considerando a PorTaria N° 054, de 05 de julho de 2022, doE nº 35.037 
de 07 de julho de 2022.
rESolVE:
i – redesignar a competente Sindicância administrativa na forma do art. 
199 da lei 5.810/94, nomeando para compor a comissão os servido-
res: fernando antonio araújo Mello, Psicólogo – Matrícula funcional nº 
5225380/4, Membros: Emilia carolina Martins diniz, Psicóloga, Matrícula 
funcional nº 54196219/2, Jacira da conceição aguiar rego, Enfermeira, 
Matrícula funcional nº 57197682, Suplente - cristiana Pinto oliveira cos-
ta, agente administrativo, Matrícula funcional nº 54196328/1, para sob a 
presidência do primeiro, realizar a apuração dos fatos registrados no pro-
cesso, garantindo à mesma o princípio do contraditório e da ampla defesa, 
conforme preconiza o art. 199 da lei nº 5.810/94, e em consonância com 
a constituição da república federativa do Brasil em seu art. 5º, inciso lV.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com a apresentação do rela-
tório final no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
aline Nair liberal cunha
diretora do 9º crS da SESPa.

Protocolo: 836032

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 64  de 04 de aGosto de 2022
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/ 978067
rESolVE:
designar o servidor felipe dos Santos dantas, matrícula: 55209557-1 - 
médico veterinário, lotado na divisão de Endemias/9ºcrS/SESPa, para 
responder pela divisão de Endemias 9crS/SESPa, sem ônus, duran-
te o impedimento do Titular, francisco José de Macêdo Gama, Matricula 
n°5897269, no período de 07/08 a 12/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aline Nair liberal cunha
diretora do 9ºcrS/SESPa

Protocolo: 836148

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: 21 a 27.08.2022.
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.
*Republicada por haver sido publicada com incorreção – na linha 
“Período” - no Diário Oficial nº 35.066/03.08.2022*

Protocolo: 836375
Portaria Nº 440 de 04 de agosto de 2022.
Nome: Walner robert Mendes Santos.
cargo: colaborador Eventual.
Matrícula/Siape: colaborador Eventual.
cPf: 380.612.872-34.
Período: 17 a 19.08.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia)
origem: conceição do araguaia.
destino: Santana do araguaia.
objetivo: realizar capacitação de enfermeiros, técnicos de enfermagem e 
acadêmicos em calendário básico de vacinação e sistema de informação 
das doses aplicadas no e-sus/PEc.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 836415

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

PORTARIA Nº 195 de 17 de Maio de 2022
Nome: antônia denize cardoso damasceno (ouvidora do SUS), matrícula 
– 57190531-1;
objetivo: assessorar e apoiar tecnicamente as ouvidorias da saúde dos 
municípios adstritos ao 13/crS (portaria nº3390/2013). 3,5 (três e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
oeiras do Pará, no período de 01 a 04/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 196 de 24 de Maio de 2022
Nome: ionilson alves da Silva (resp. pela rede regional de frio), matrí-
cula – 5900470-1;
objetivo: realizar abastecimento de imunobiológicos e insumos e inventá-
rio na rede de frios do município. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para Mocajuba, no período de 
01 a 04/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 197 de 24 de Maio de 2022
Nome: antônia denize cardoso damasceno (apoio Técnico administrati-
vo), matrícula – 57190531-1; Helius cezar Tocantins de Souza (diretor/
Presidente da cir-Tocantins), matricula – 5225949-5; Joás Heleno Soares 
de Souza (apoio Técnico administrativo), matrícula – 57233233-1; Vicente fi-
lho assunção da cruz (apoio Técnico administrativo), matrícula – 57233230-
1; alonso lopes dos Santos (Motorista), matrícula – 57205455-1;
objetivo: organizar, realizar e/ou participar da reunião ordinária da ciES 
e cir da região de Saúde Tocantins do mês de Junho/2022. 3,5 (três e 
meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para igarapé-Miri, no período de 06 a 09/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 198 de 24 de Maio de 2022
Nome: Mairley albuquerque Serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
francisca Solange alencar dos Santos (coordenação regional da atenção 
Básica) matrícula 5108420-014;
objetivo: realizar tabulação e avaliação dos indicadores de tuberculose e 
relatório operacionais de acompanhamento no sistema de informação de agra-
vos – SiNaN.  4,5 (quatro e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para Mocajuba, no período de 06 a 10/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas



36  diário oficial Nº 35.069 Sexta-feira, 05 DE AGOSTO DE 2022

Portaria Nº 199 de 24 de Maio de 2022
Nome: ionilson alves da Silva (resp. pela rede regional de frio), matrí-
cula – 5900470-1;
objetivo: realizar abastecimento de imunobiológicos e insumos e inventá-
rio na rede de frios do município. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para Baião, no período de 06 a 
09/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 200 de 24 de Maio de 2022
Nome: José Mauricio Vanzeler Pompeu; (ag. administrativo) matrícula – 
57232496-1; Elielson Junior Mota corrêa (coord. de compras), matrícula 
– 5913127-1; denilson Silva cordeiro (coord. do almoxarifado) matricula 
– 1086775;
objetivo: orientar sobre a inclusão/substituição de medicamentos e ma-
teriais técnicos no SiMaS, adequação dos termos de referência e ajuste 
das quantidades dos matérias e serviços nos mesmos para as futuras so-
licitações. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para oeiras no período de 07 a 10/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 201 de 25 de Maio de 2022
Nome: aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), matrícu-
la – 5910030-2; José Maria Piteira de carvalho (Motorista), matrícula – 
5108411-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), 
matrícula – 57206619-1; Benedito Jailson dornelas da Veiga (Supervisor 
regional de leishmaniose), matrícula – 57206125-1;
objetivo: Supervisão e treinamento para acS e acE, sobre doença de 
chagas. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para Baião, no período de 09 a 11/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 202 de 25 de Maio de 2022
Nome: Marinho carvalho Batista (apoio Técnico rede de frios) matrícula – 57210250-2
objetivo: realizar abastecimento de imunobiológicos e insumos e avalia-
ção do inventário do SiES na rede de frios do município. 3,5 (três e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
oeiras do Pará, no período de 06 a 09/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 203 de 25 de Maio de 2022
Nome: francisca Solange alencar dos Santos (coordenação regional da 
atenção Básica) matrícula 5108420-014; José Maria Piteira de carvalho 
(Motorista), matrícula – 5108411-2
Objetivo: Participar do Seminário de Qualificação do Desempenho na Atenção 
Básica à Saúde. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para Belém, no período de 13 a 16/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 204 de 25 de Maio de 2022
Nome: Mairley albuquerque Serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4;
objetivo: Tabulação e avaliação dos indicadores de tuberculose. 3,5 (três 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para oeiras do Pará, no período de 13 a 16/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 205 de 25 de Maio de 2022
Nome: alan cristhe Marques Vulcão (coord. do Núcleo de Planejamento), 
matrícula – 5913119-1; Helius cezar Tocantins de Souza (diretor regio-
nal), matricula – 5225949-5;
objetivo: realizar supervisão, monitoramento, avaliação e implementação 
dos instrumentos de planejamento da gestão do SUS, relacionado quanto a 
alimentação do sistema diGiSUS-Módulo Planejamento. 3,5 (três e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
limoeiro do ajuru, no período de 13 a 16/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 206 de 25 de Maio de 2022
Nome: ilana Monique do Socorro de Moraes carvalho (agente adminis-
trativo), matrícula – 5913132-1; ana clara Gonçalves da Silva, (aux. de 
informática), matrícula –5116635-1;
objetivo: Monitorar o envio dos bancos de dados do Sai/SiH/SUS e do 
cNES dos municípios sob gestão plena e básica para o daTaSUS/MS. 3,5 
(três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para oeiras do Pará, no período de 13 a 16/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 207 de 25 de Maio de 2022
Nome: fabiane Tocantins Souza dos Santos (assistente Social) matrícula 
– 57205402-2; Esmeralda corrêa dos Santos (apoio Técnico/administrati-
vo), matrícula – 5105293-1;
objetivo: realizar monitoramento das centrais municipais de regulação e 
atendimento de emissão do passe livre intermunicipal. 3,5 (três e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
oeiras do Pará, no período de 13 a 16/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

PORTARIA Nº 208 de 25 de Maio de 2022
Nome: Ederson Silva da Silva (agente de controle de Endemias) matrícula – 57207637-1;
objetivo: Supervisionar e avaliar o programa nacional de controle das ar-
biviroses-PNcd, bem como realização de acompanhamento às visitas do-
miciliares. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para oeiras do Pará, no período de 13 a 15/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 209 de 25 de Maio de 2022
Nome: Vicente filho assunção da cruz (Técnico em ouvidoria), matricula – 57233230-1;
objetivo: assessorar e apoiar tecnicamente as ouvidorias da saúde dos 
municípios adstritos ao 13/crS (portaria nº3390/2013). 3,5 (três e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
Mocajuba, no período de 13 a 16/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 210 de 25 de Maio de 2022
Nome: Marinho carvalho Batista (apoio Técnico rede de frios) matrícula – 57210250-2
objetivo: realizar abastecimento de imunobiológicos e insumos e avalia-
ção do inventário do SiES na rede de frios do município. 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
limoeiro do ajuru, no período de 01 a 03/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 211 de 01 de Junho de 2022
Nome: carlena Souza Pelais (Psicóloga), matrícula-5959506,
objetivo: apresentar o plano de ação municipal da raPS dos municípios de 
abrangência do 13º centro regional de saúde no ponto de pauta da cir. 
3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para igarapé-Miri, no período de 06 a 09/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 212 de 01 de Junho de 2022
Nome: Helius cezar Tocantins de Souza (diretor regional), matricula – 5225949-5;
Objetivo: Participar da oficina de planejamento em saúde e planejamento 
regional integrado “SaÚdE Por Todo Pará – rEGioNaliZaÇÃo do SUS 
No ESTado”. 1,5 (uma e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para Belém-Pa, no período de 10 a 11/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 213 de 01 de Junho de 2022
Nome: alan cristhe Marques Vulcão (apoio Técnico administrativo), ma-
trícula – 5913119-1;
objetivo: Participar do curso de técnicas de interrogatório na sindicância e no 
Pad, na EGPa. 5,5 (cinco e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para Belém, no período de 19 a 24/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 214 de 01 de Junho de 2022
Nome: raquel dos Santos Moreira (odontóloga), matrícula – 5482640;
objetivo: apoiar o município nas ações de prevenção e promoção de saúde 
em alusão ao dia mundial sem tabaco- dia 31 de maio. 3,5 (três e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
oeiras do Pará, no período de 08 a 11/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Protocolo: 836139

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°124/2022 – HoL
SrP Nº074/2022
objeto: aquisição de TEla cirÚrGica coMPoSTa dE PoliESTEr MoNofi-
laMENToS coM ESTrUTUra TridMENcioNal fiXaÇÃo iNTraPEriToNEal
data: 18/08/2022
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, 04 de agosto de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 836123
aViso de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico N°125/2022 – HOL
SrP Nº075/2022
objeto: aQUiSiÇÃo de MaTErial TÉcNico HoSPiTalar
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data: 18/08/2022
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, 04 de agosto de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 836533

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de rerratiFicaÇÃo ao coNtrato 
ADMINISTRATIVO N.º 008/2019-HOL

cLÁUsULa PriMeira – da retiFicaÇÃo: 
Processo nº 2021/1445554
Através do presente termo firmamos RETIFICAÇÃO do Contrato Administrativo 
nº 008/2019-Hol alterando a data de assinatura, conforme abaixo descrito:
onde se lê:
cLÁUsULa seGUNda  – da ViGÊNcia
o coNTraTaNTE, observando o que lhe permite o artigo 57, ll da lei n” 
8.666/93 e alterações, resolve ProrroGar, a vigência do referido contra-
to por mais um período de 12 (doze) meses, a partir do dia 28 de maio de 
2022 a 27 de maio de 2023.
Leia-se:
cLÁUsULa seGUNda  – da ViGÊNcia
o coNTraTaNTE, observando o que lhe permite o artigo 57, ll da lei n” 
8.666/93 e alterações, resolve ProrroGar, a vigência do referido contra-
to por mais um período de 12 (doze) meses, a partir do dia 29 de maio de 
2022 a 28 de maio de 2023.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 836088
PORTARIA Nº 573/2022 – DAF/HOL. 
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020. 
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/634879 de 23/05/2022
r E S o l V E: 
TorNar SEM EfEiTo os termos da PorTaria Nº 490/2022 – daf/Hol 
que trata da movimentação a partir de 02/05/2022, por necessidade do 
serviço a servidora MarcElla fErNaNda MarTiNS XiMENES SoarES, 
Enfermeiro, matrícula nº 5905750/1, pertencente ao Quadro de Pessoal 
ativo do Hol, do centro de Suporte de Enfermagem (Neurologia), para o 
centro de Suporte de Enfermagem
(Núcleo de Qualidade), deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE 
Hospital ophir loyola. 
Em, 02 de agosto de 2022. 
fernando Nilson Velasco Júnior 
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 836028
PORTARIA Nº 574/2022 – DAF/HOL. 
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020. 
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/634879 de 23/05/2022. 
r E S o l V E: 
rEMaNEJar a partir de 02/05/2022, por necessidade do serviço a servi-
dora MarcElla fErNaNda MarTiNS XiMENES SoarES, Enfermeiro, ma-
trícula nº 5905750/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, do 
centro de Suporte de Enfermagem (Neurologia), para o Núcleo de Quali-
dade, deste Hospital. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE 
Hospital ophir loyola. 
Em, 02 de agosto de 2022. 
fernando Nilson Velasco Júnior 
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 836029
PORTARIA Nº 572/2022 - GAB/DG/HOL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo o disposto no § 1° do art. 93 da lei 5.810/94 – rJU de 24/01/1994 e, 
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/738784 de 13/06/2022. 

rESolVE:
coNcEdEr a servidora faBiola BoTElHo BaTalHa, Técnico de Enferma-
gem, matricula n° 57193566/2, lotada no centro de Suporte de Enferma-
gem (cTcV), pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, licença para 
tratar de interesse Particular, por 2 (dois) anos, a partir de 25/07/2022 
conforme disposto no art. 93 § 1°da lei 5.810/94 – rJU de 24/01/1994.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola,
Em, 02 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 836024

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 767/2022 – CAPE/CP/FSCMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os autos do processo 2022/953329.
r E S o l V E:
i – coNcEdEr, licença Gala a servidora daNiEla arEdE coElHo, id. 
funcional nº 5895692/1, Psicóloga, lotada na Gerência do Núcleo Biopsi-
cossocial, no período de 20/07/2022 a 27/07/2022, conforme certidão de 
casamento nº 065656 01 55 2022 2 00063 046 0018646 08.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 20/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 02 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 836063
PORTARIA Nº 771/2022 – CAPE/CP/FSCMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os autos do processo 2022/973480.
r E S o l V E:
i – coNcEdEr, licença Gala ao servidor WErVEToN lUiS dE aMoriM 
coSTa, id. funcional nº 5951913/1, agente de artes Práticas, lotada na 
coordenação da central de abastecimento de Suprimentos, no período de 
22/07/2022 a 29/07/2022, conforme certidão de casamento nº 068536 01 
55 2022 2 00196 124 0077406 12.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 22/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 02 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 836064
PORTARIA Nº 772/2022 – CAPE/GP/FSCMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela PorTaria Nº 
1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento do conjuge da servidora roSElENE Noro-
NHa BraNdÃo, ocorrido em 25 de julho de 2022, e especialmente o que 
dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i - autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da fa-
mília da servidora roSElENE NoroNHa BraNdÃo, id. funcional nº 
54187856/9, assistente administrativo, lotada na coordenação de Prontu-
ário, no período de 25/07/2022 a 01/08/2022, conforme certidão de Óbi-
to nº 065656 01 55 2022 4 00458 170 0178605 18.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 25/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 02 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 836067
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PORTARIA Nº 777/2022/CAPE/FSCMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/275896
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora Márcia Maria riBEiro BaSÍlio; cargo: 
farmacêutico. Matrícula: 54194573/1/2, lotada na Gerência da agência 
Transfusional. E-mail: agtr@santacasa.pa.gov.br. Telefone: (91) 4009-
2229, para exercer o encargo de fiScal do coNTraTo nº 223/2022/fS-
CMP, oriundo do PE SRP Nº 031/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa diaMEd laTiNo 
aMErica S.a, cNPJ: 71.015.853/0001-45, tendo como objeto a aquisi-
ção de Material TÉcNico HoSPiTalar diVErSoS Para USo Na aGÊNcia 
TraNSfUSioNa-GTra.
ii - dESiGNar para fiScal SUBSTiTUTo indicamos a servidoraSilVia HE-
lENa da SilVa Sá TEiXEira; cargo: Médica. Matrícula: 5594596/2, lo-
tada na Gerência da agência Transfusional. E-mail: silamer2@gmail.com. 
Telefone: (91) 4009-2229
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 04 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 836556
PORTARIA Nº 770/2022/GP- FSCMP.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará 
- fScMP, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 3º, inciso 
iV da lei federal nº 10.520/2002 (lei do Pregão),
r E S o l V E:
I - REVOGAR, a PORTARIA Nº 637 publicada no diário oficial nº 35.030 na 
data de 01/07/2022;
ii - dESiGNar, para atuar como membros da Equipe de apoio e Pregoeiros 
em licitações na Modalidade Pregão, no âmbito da fundação Santa casa 
de Misericórdia do Pará, os seguinte servidores:
- Tiago de lima ribeiro (MaT 6403726) - pregoeiro e apoio;
- claudine Sarmanho ferreira (MaT 5859336/4) - pregoeiro e apoio;
- Pablo rodrigo do Nascimento rodrigues (MaT 57175275/1) - Pregoeiro e apoio;
- rodrigo fernando rodrigues Wanzeller (MaT 80846182/3) Pregoeiro e apoio;
- Silvano José Botelho cerdeira (MaT 5273170/9) - apoio;
- luanna frazão Pereira do Nascimento (MaT 5925653/2) - apoio;
- Marlene Moraes Nahum (MaT 54180585/2) - apoio;
- Walda cleoma lopes Valente dos Santos (MaT 57173493/2) - apoio;
- rosa amélia Tavares Silva (MaT 5789710-4) - apoio;
iii - os Membros da Equipe de apoio que atuarão no certame serão, sem-
pre, em um mínimo de 03 (três) integrantes;
IV - O Pregoeiro, ou seu substituto, fica autorizado a convocar, além dos 
membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do 
objeto ou da documentação apresentada, outros servidores da fScMP, téc-
nicos da área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.
V - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade 
por 01 (um) ano.
registre-se. Publique-se. cumpra-se.
Belém/Pa, 02 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE da fScMP

Protocolo: 836445
PORTARIA Nº 776/2022/CAPE/FSCMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,coN-
SidEraNdo o PaE nº 2022/252409
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora NorMa SUElY dE carValHo foNSEca aSSUN-
ÇÃo, diretora Técnica assistencial, matrícula Nº 5180864/1, lotada na 
diretoria Técnica asistencial-dTaS. os contatos serão realizados através 
do telefone (91) 4009-2290 e do e-mail: norma.assuncao@santacasa.pa.
gov.br, para exercer o encargo de fiScal do coNTraTo nº 222/2022/
fScMP, oriundo da iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 022/2022/fS-
CMP; firmado pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMP 
com a empresa cliNica dE cirUrGia PláSTica BEaUTE S/S - ME, cNPJ: 
05.802.540.0001/02, tendo como objeto a PrESTaÇÃo dE SErViÇo MÉ-
dico dE cirUrGia crÂNio-MaXilo-facial PEdiáTrica para atendi-
mento às crianças do Sistema único de Sáude-SUS na fUNdaÇÃo SaNTa 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará.
ii - dESiGNar para fiScal SUBSTiTUTo indicamos a servidora dEBoraH 
TaTiaNE PiNHEiro doS SaNToS coSTa, matrícula nº 54185912/2, cpf 

nº 692.964.302-59, fonoaudióloga - Gerência de Biopsico - contato: 91-
98866-9552- Email: deborahbya@hotmail.com .
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 04 de agosto de 2022.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 836583

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 762/2022 – CAPE/GP/FSCMP, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos da tramitação através do Processo nº 2022/937510;
rESolVE:
dESiGNar o (a) servidor (a) alEXaNdra cordoVil da lUZ MaScarE-
NHaS, id. funcional nº 57196539/1, ocupante do cargo de Enfermeiro, 
lotado (a) na Gerência de Pesquisa-GPES, para responder durante o im-
pedimento do titular do cargo - SilVia fErrEira NUNES, id. funcional nº 
80845328/4- no período de 01/08/2022 a 30/09/2022, que estará exer-
cendo o cargo de diretora de Ensino e Pesquisa e Extensão.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 01 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 836322
PORTARIA Nº 761/2022 – CAPE/GP/FSCMP, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos da tramitação através do Processo nº 2022/878677;
rESolVE:
dESiGNar o (a) servidor (a) PriScilla MoUra NoGUEira, id. funcional nº 
5957139/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotado (a) na as-
sessoria de controle interno- aSci, para responder durante o impedimento do 
titular do cargo - MarcEla riBEiro PadiNHa, id. funcional nº 5914643/5- no 
período de 16/08/2022 a 14/09/2022, em gozo de férias regulares.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 01 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 836327

coNtrato
.

coNtrato: 222/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto:PrESTaÇÃo dE SErViÇo MÉdico dE cirUrGia crÂNio-MaXilo-
facial PEdiáTrica para atendimento às crianças do Sistema único de 
Sáude-SUS, na fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
Valor: r$710.306,40
data de assinatura: 04/08/2022
Vigência: 04/08/2022 a 03/08/2023
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 022/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/252409
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288; foNTES dE rEcUr-
So: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269008053, 
0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102 e seus respectivos 
superavits; ElEMENTo dE dESPESa: 339039
coNTraTada: cliNica dE cirUrGia PláSTica BEaUTE S/S - ME, cNPJ: 
n.º 05.802.540.0001/02, estabelecida na Travessa dom romualdo de Sei-
xas, 1560, Conjunto 1607/1608, Edifício Connext Office, Belém/PA, CEP: 
66.055-028, Telefone: (91) 3222-5743 / 99266-0880
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 836573
coNtrato: 223/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aquisição de Material TÉcNico HoSPiTalar diVErSoS Para USo 
Na aGÊNcia TraNSfUSioNa-GTra
Valor: r$ 304.051,84
data de assinatura: 04/08/2022
Vigência: 04/08/2022 a 04/08/2023
Pregão Eletrônico SrP nº 031/2022/fScMP - PaE Nº 2022/275896
fUNcioNaiS ProGraMáTicaS: 10.302.1507.8288; foNTES dE rEcUr-
SoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008067, 
0269008102, 0149006653, e seus respectivos superávits; ElEMENTo dE 
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dESPESa: 339030
coNTraTada: diaMEd laTiNo aMErica S.a, cNPJ n.º 71.015.853/0001-45,
ENdErEÇo: rua alfredo albano da costa nº 100, distrito industrial Ge-
nesco aparecido de oliveira, lagoa Santa/MG, cEP: 33.400-000, Telefone: 
(31) 3689-6600/3335-7323
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 836552

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 048/2022-CPL/FSCMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio do 
Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 637/2022-GP/fScMP, torna público 
a data que será realizada a licitação em referência, no dia 18/08/2022 às 
09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por lote e  item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto “aQUiSiÇÃo dE MaTE-
rial TÉcNico HoSPiTalar – BolSaS, cUraTiVoS, cliP E PlacaS, para 
uso na Terapia renal Pediátrica e adulto”.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
do compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 04 de agosto de 2022.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/cPl/fScMP

Protocolo: 836119
PreGÃo eLetrÔNico N° 049/2022-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio do 
Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 637/2022-GP/fScMP, torna público 
a data que será realizada a licitação em referência, no dia  22/08/2022 às 
09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por global.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto contratação de link de acesso 
à internet de 200MB dedicado Via fibra Óptica com redundânciae Edital.
 local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetu-
ada no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 04 de agosto de 2022.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/cPl/fScMP

Protocolo: 836165

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

DISPENSA: 082/2022
data: 04/08/2022
Valor: r$1.950,00
objeto: MaTErial dE coNSUMo - fraSco EM PVc, P/drENaGEM PlEU-
ral/MEdiaST, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, com base no artigo 24, incisos 
iV da lei federal n.º8.666/93 e Parecer nº 249/2022/aJUr/fScMP
Data de Ratificação: 04/08/2022 - PAE nº 2022/887375
funcional Programática: 10.302.1507.8288, fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936 e seus respectivos superávits, 
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: GUilBEr farMacEUTica coMErcio lTda, cNPJ/
Mf: 01.399.246/0001-40
ENdErEÇo: PaSSaGEM BoM SoSSEGo; Nº20; Bairro : cENTro; cEP: 
67.030-245; aNaNiNdEUa-Pa;
TElEfoNE: (91) 3241-7860/ (91) 9967-5655
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 836608
DISPENSA: 081/2022
data: 04/08/2022
Valor: r$ 427,00
objeto: MaTErial EXTra PadrÃo - aquisição de fUdrocorTiSoNa acE-
TaTo 0,1 MG - fraSco coM 100 UNidadES, com base no artigo 24, inciso 
iV, da lei nº 8.666/93 e Parecer nº 240/2022/Prof/fScMP,
Data de Ratificação: 04/08/2022 - PAE nº 2022/829455
funcional Programática: 10.302.1507.8288, fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936 e seus respectivos superavits, 
Elemento de despesa: 339030

coNTraTada: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda
cNPJ/Mf: 21.581.445/0001-82
ENdErEÇo: Estrada do curuçambá nº 50, Bairro curuçambá, ananindeua/
Pa, cEP:67.146-263,
TElEfoNE: (94) 9147-3268
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 836605
DISPENSA: 079/2022
data: 04/08/2022
Valor: r$89.400,00
objeto: MaTErial dE coNSUMo - SiSTEMa dE drENaGEM Torá-
cica, com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93 e Parecer 
nº 242/2022/aJUr/fScMP
Data de Ratificação: 04/08/2022 - PAE nº 2022/813169
funcional Programática: 10.302.1507.8288, fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936 e seus respectivos superavits, 
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: NEoMEd MaTErial HoSPiTalar lTda – EPP, cNPJ/
Mf: 11.158.653/0001-10
ENdErEÇo: Sia, Trecho 4 nº 05, lote 1130, loja 05, Edif. Senap i, Zona 
industrial, Brasília/df, cEP: 71.200-042, TElEfoNE: (61) 3462-1062
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 836595
DISPENSA: 080/2022
data: 04/08/2022
Valor: r$44.671,00
objeto: MaTErial dE coNSUMo - fUroSEMida E EScoPolaMiNa BUTil-
BroMETo, com base no artigo 24, incisos iV, da lei federal nº8.666/93 e 
Parecer nº 243/2022/Prof/fScMP,
Data de Ratificação: 04/08/2022 - PAE nº 2022/918486
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936 e seus respectivos superavits; 
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: NaTaN coMÉrcio lTda - EPP, cNPJ/Mf: 02.771.547/0001-16
ENdErEÇo: rua da Piçarreira nº 1915, centro, Marituba/Pa, cEP: 67.201-145
TElEfoNE: (91) 3256-1414
coNTraTada: M M loBaTo coMErcio E rEPrESENTacoES lTda
cNPJ/Mf: 05.109.384/0001-07
ENdErEÇo: rod. augusto Montenegro, KM 23 nº 1331, agulha/icoaraci, 
Belém/Pa, cEP: 66.811-000
TElEfoNE: (91) 2272-700
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 836600

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA Nº 079/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: MaTErial dE coNSUMo - SiSTEMa dE drENaGEM Torá-
cica, com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93 e Parecer 
nº 242/2022/aJUr/fScMP
coNTraTada: NEoMEd MaTErial HoSPiTalar lTda – EPP,
cNPJ/Mf: 11.158.653/0001-10
data: 04/08/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 836597
RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA Nº 080/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: MaTErial dE coNSUMo - fUroSEMida E EScoPolaMi-
Na BUTilBroMETo, com base no artigo 24, incisos iV, da lei federal 
nº8.666/93 e Parecer nº 243/2022/Prof/fScMP,
coNTraTada: NaTaN coMÉrcio lTda - EPP, cNPJ/Mf: 02.771.547/0001-16
coNTraTada: M M loBaTo coMErcio E rEPrESENTacoES lTda
cNPJ/Mf: 05.109.384/0001-07
data: 04/08/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 836603
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raTIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA Nº 081/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: MaTErial EXTra PadrÃo - aquisição de fUdrocorTiSoNa acE-
TaTo 0,1 MG - fraSco coM 100 UNidadES, com base no artigo 24, inciso 
iV, da lei nº 8.666/93 e Parecer nº 240/2022/Prof/fScMP,
coNTraTada: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda
cNPJ/Mf: 21.581.445/0001-82
data: 04/08/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 836607
RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA Nº 082/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: MaTErial dE coNSUMo - fraSco EM PVc, P/drENaGEM PlEU-
ral/MEdiaST, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, com base no artigo 24, incisos 
iV da lei federal n.º8.666/93 e Parecer nº 249/2022/aJUr/fScMP
coNTraTada: GUilBEr farMacEUTica coMErcio lTda,
cNPJ/Mf: 01.399.246/0001-40
data: 04/08/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 836611

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 022/2022
Valor: r$710.306,40
objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇo MÉdico dE cirUrGia crÂNio-MaXi-
lo-facial PEdiáTrica para atendimento às crianças do Sistema único 
de Sáude-SUS, na fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
data de assinatura: 04/08/2022 - Vigência: 04/08/2022 a 03/08/2023
PaE Nº 2022/252409- iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 022/2022/fScMP
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288; foNTES dE rEcUr-
So: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269008053, 
0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102 e seus respectivos 
superavits; ElEMENTo dE dESPESa: 339039
coNTraTada: cliNica dE cirUrGia PláSTica BEaUTE S/S - ME, cNPJ: 
n.º 05.802.540.0001/02, estabelecida na Travessa dom romualdo de Sei-
xas, 1560, Conjunto 1607/1608, Edifício Connext Office, Belém/PA, CEP: 
66.055-028, Telefone: (91) 3222-5743 / 99266-0880
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 836577

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo nº 022/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇo MÉdico dE cirUrGia crÂNio-MaXi-
lo-facial PEdiáTrica para atendimento às crianças do Sistema único 
de Sáude-SUS, na fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTada: cliNica dE cirUrGia PláSTica BEaUTE S/S - ME, cNPJ: 
n.º 05.802.540.0001/02
data: 04/08/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 836581

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho da Despesa: 2022NE01445
Valor: r$ 54.960,00
data: 29/07/2022
objeto: compra emergencial deiMUNoGloBUliNa aNTi-rHo (d) 300 oU 
330UG, SolUÇÃo iNJETáVEl, fraSco-aMPola
PaE nº 2022/858998 - dispensa de licitação nº 078/2022/fScMP
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 
0103; Elemento de despesa: 339030
contratada: f. cardoSo E cia lTda; cNPJ/Mf: 04.949.905/0001-63
Endereço: rUa Joao NUNES dE SoUZa, nº 125, rodoVia Br 316 KM 8, 
Bairro: aGUaS BraNcaS, ananindeua-Pa, cEP:67.033-030, Telefone: (91) 
3202-1344/ (91) 3202-1303
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 836540

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

Portaria
.

PoRTARIA Nº 867/2022 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 04 de agosto de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando a concessão de férias à servidora renata Bezerra Hermes 
de castro, procedida através da PorTaria Nº 635/2022-GEaPE/GaPrE 
publicada no doE Nº 35.020 de 24/06/2022.

considerando a autorização do Processo nº 2022/603929
rESolVE:
i -  dESiGNar a servidora Marinete da Silva ferreira, Bibliotecario, matrícula 
nº 57203607/1, para substituir a servidora renata Bezerra Hermes de castro, 
Gerente do Núcleo de Ensino e Pesquisa, matrícula nº 57204805/2, em virtude 
do gozo de férias, no período de 01 de julho de 2022 a 30 de julho de 2022.
ii -  dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará – HEMoPa,  04 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 836333

errata
.

Errata da publicação da PORTARIA Nº 824/2022 GEAPE/GAPRE/
HEMOPA, de 14 de julho de 2022, DOE nº 35.051 de 19/07/2022
oNde LÊ-se:
II – EXCLUIR a gratificação por Tempo Integral, de que trata os dispositivos 
legais  supramencionados, do servidor abaixo relacionado:
• WELLINGTON ROBERTO SILVA DE QUEIROZ (matrícula nº 5955487/2).
Leia-se:
II – EXCLUIR a gratificação por Tempo Integral, a contar de 15/03/2022, 
de que trata os dispositivos legais supramencionados, do servidor abaixo 
relacionado:
• WELLINGTON ROBERTO SILVA DE QUEIROZ (matrícula nº 5955487/2).
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em de 04 de agosto de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa

Protocolo: 836318

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2019 
(REF. AO PROC. 2021/535069).
das Partes:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTada: ElEVadorES oK coMErcio dE PEÇaS, coMPoNENTES E 
SErViÇoS dE ElEVadorES lTda, pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no cNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28 com sede na Travessa curuzu, 
2005 – Marco – cEP: 66093-540, Belém-Pa, neste ato representada por 
seu representante legal antônio rosa Moita, Engenheiro, portador do cPf/
Mf sob o nº. 236.674.2882-49, residente e domiciliado na rodovia au-
gusto Montenegro, 6955 – Q-11; lote 12 – Tapanã – Belém/Pa, doravante 
denominada coNTraTada
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to n° 074/2019, nos termos da lei federal 8.666/93 quanto à prorrogação 
de seu prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 
09/08/2022 até 09/08/2023, com reajuste de 10,56% no valor.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de r$17.352,83 
(dezessete mil trezentos e cinqüenta e dois reais e oitenta e três centavos).
foNTE do rEcUrSo: as despesas decorrentes deste aditivo contratual 
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Programa de Trabalho: 10122129783380000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
 do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 04 de agosto de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- contratante
antônio rosa Moita - ElEVadorES oK coMErcio dE PEÇaS, coMPoNEN-
TES E SErViÇoS dE ElEVadorES lTda - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 836235

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 036/2022/HeMoPa
Processo Administrativo Eletrônico nº 2022/784627
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 adm. nº 2022/784627 - Pregão Eletrônico Nº 036/2022 – 
para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPi) para o corpo 
funcional da fundação HEMoPa pelo período de 12 (doze) meses:
iTENS: 1, 4, 5 – Empresa: MEdPriME diSTriBUidora dE MEdicaMEN-
ToS E iNSUMoS HoSPiTalarES lTda – cNPJ: 45.838.204/0001-34 com 
Proposta Total de r$ 7.686,41 (Sete mil seiscentos e oitenta e seis reais e 
quarenta e um centavos).
iTENS: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 – Empresa: PaPEl E cia ProdUToS dE PaPEla-
ria EirEli – cNPJ: 19.518.277/0001-39 com Proposta Total de r$ 5.738,46 
(cinco mil setecentos e trinta oito reais e quarenta e seis centavos).
iTEM: 23 – Empresa: TEcHaNaVE SolUÇÕES EM EQUiPaMENTo E co-
MErcio aTacadiSTa E VarEJo lTda – cNPJ: 33.518.624/0001-54com 
Proposta Total de r$ 5.362,50 (cinco mil trezentos e sessenta e dois reais 
e cinquenta centavos).
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iTENS: 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 – rESTaraM fracaSSadoS.
os autos do Processo administrativo Nº 2022/784627 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 04 de agosto de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 836154
PreGÃo eLetrÔNico Nº 049/2022/HeMoPa
Processo Administrativo Eletrônico nº 2022/646899
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 adm. nº 2022/646899 - Pregão Eletrônico Nº 049/2022 – para 
contratação de laboratório(s) de Patologia clínica ou análises clínicas para 
prestação de serviços laboratoriais de apoio de complementação às rotinas 
da coordenação de laboratórios, do Hemocentro coordenador de Belém e 
dos Hemocentros regionais de Marabá e castanhal da fundação HEMoPa:
iTENS 1, 2 e 3 – cdM1 MEdiciNa diaGNoSTica EirEli – cNPJ: 
34.972.321/0001-70, com Proposta no Total de r$ 643.932,25 (Seiscentos e 
quarenta e três mil novecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos).
os autos do Processo administrativo Nº 2022/646899 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 04 de agosto de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 836074

diÁria
.

PORTARIA Nº 839 de 26 de Julho  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 888435/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdida-
ToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE ParaUaPEBaS/Pa  nos 
dias 05 e  06/08/2022.
UrSUla BriTo da coSTa,cPf: 296544242-15, aux. admin../cHr-MaB. 
MaT.: 54826582, 1,5 diaria, adriaNa SilVa carValHo, cPf: 859908252-
34, Téc. Enferm./cHr-MaB, MaT.: 572069951, 1,5 diaria, fErNaNdo aU-
GUSTo foNSEca MoNTEirEo, cPf: 101533812-72, médico/cHr-MaB, 
MaT.: 541916922, 1,5 diaria, JorGE lUiZ liMa NaSciMENTo, cPf: 
640114022-49, Biomédico/cHr-MaB, MaT.: 58988291, 1,5 diaria, rE-
NaTa EllEN doS SaNToS, cPf: 036050091-90, Enfermeira/cHr-MaB, 
MaT.: 5955480, 1,5 diaria, alaNE, SaNToS alVES, cPf: 869120382-04, 
Enfermeira/cHr-MaB, MaT.: 5957925, 1,5, MarcoS aNToNio PErEira 
da SilVa, cPf: 269959052-53, ag. admin./cHr-MaB, MaT.: 5885191, 
1,5 diaria, Marilia BaTiSTa SaMPaio, cPf: 054018213-36, Enferm./
cHr-MaB, MaT.: 5364965, 1,5 diaria, dircE caETaNo doS SaNToS, 
cPf: 252087212-87, aux. Hemot./cHr-MaB, MaT.: 7000057, 1,5 diaria, 
SÂMara criSTiNa SoUTo dE alMEida, cPf: 050106482-42, Enferm./
Hr-MaB, MaT.: 5963841, 1,5 diaria, rEGiaNE cHaMoN aVaNciNi iZaiaS, 
cPf: 743845112-72, Biomedica/cHr-MaB, MaT.: 5947425, 1,5 diaria, 
daVi cHaVES SaNToS, cPf: 028818712-16, ag. admin./cHr-MaB, MaT.: 
5953125, 1,5 diaria, diaNa ciNTia NUNES da SilVa fErrEira, cPf: 
642019962-04, assist. Social/cHrMaB, MaT.: 59390002, 1,5 diaria, TaTia-
Na rocHa MorBacH, cPf: 227896772-04, Téc. Enferm./chr-mab, mat.: 
70006501, 1,5 diaria, cHEila oliVEira dE lUcENa,cPf: 598172162-68, 
Téc. lab./cHr-MaB. MaT.: 5883717,  1,5 diaria, Maria aNToNia SaNToS 
SilVa, cPf: 595533832-20, Téc. de lab./cHr-MaB, MaT.: 5883792, 1,5 
diaria e MarcoS dE JESUS MiraNda dE oliVEira, cPf: 454951732-87, 
Motorista/cHr-MaB, MaT.: 58837332, 1,5 diaria.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  26 de  Julho de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 836076

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 68/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de Equipamentos Médicos 
Hospitalares (Mesa cirúrgica; foco cirúrgico de Teto; aparelho de aneste-
sia com Módulo de Capnografia de Pressão Invasiva; Aparelho de Ultras-
som fixo com doppler e Bisturi Elétrico), para atender as necessidades da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna — fPEHcGV, 
conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte 
integrante do edital, para fornecimento nos prazos e condições constantes 
no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br

observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 31/08/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 836328
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 118/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de antissépticos e deger-
mação para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, Uni-
dades de Terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV, 
conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte 
integrante do edital, para adquirir nos prazos e condições constantes no 
referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Edilza farias azevedo
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 22/08/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 836056

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 110/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de medicamentos 
antimicrobianos para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, 
unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
eMPresa(s) VeNcedora(s):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. amicacina (sulfato) 100mg 500 dESErTo

2. amicacina (sulfato) 500mg 2.000 r$ 37.560,00 Tc aTUal coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

3. ampicilina 500mg 600 dESErTo

4. clindamicina 600mg 7.000 r$ 43.470,00 Tc aTUal coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

5. fluconazol 150mg 1.000 dESErTo

6. Nistatina 100.000 U/ml - susp. oral 200 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

7. Sulfadiazina 500mg 2.000 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

8. Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 
80mg/5ml iV 4.000 dESErTo

9. Tinidazol + Miconazol - creme vaginal (c/ 
múltiplos aplicadores). 300 dESErTo

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº /fHcGV/2022:
r$ 81.030,00 (oitenta e um mil e trinta reais)
Belém/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 836040

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

DISPENSA 72/2022
Valor r$114.133,10 (cento e quatorze mil, cento e trinta e três reais e dez centavos)
objeto: aquisição emergencial de circuitos ventilatórios para carro de 
anestesia adulto e infantil.
Data de Ratificação: 04/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339039
fonte do recurso: 0103,0269,0669.
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: caMPoS-MEdicaMENToS EirEli
Endereço: rua José Evaldo carneiro da Silva, nº 13 Sala 11 – Ed. Salete – centro
caMPoS doS GoYTacaZES – rJ – cEP: 28.010-520
Telefone: (22) 3233-3492
E-mail: camposmedicamentos@outlook.com.br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 836151
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA N° 095 DE 02 DE AGOSTO DE 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/959168 - PaE
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva id. funcional nº 2048620/1, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 010/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Itupiran-
ga, Processo nº 2021/909155  objeto: recuperação de 155 km de estradas 
vicinais, no município de itupiranga/Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 836631

.

.

errata
.

errata do eXtrato de coNVÊNio
ERRATA DE PUBLICADA NO DOE. 35.029 DE 30/06/2022 – 

CONVÊNIO Nº 184/2022.
onde se lê: T.Vig.: data de assinatura: 30/06/2022  Prazo: 90 (noventa) dias
inic. de Vig.: 30/06/2022  T. Vig.: 27/09/2022
Leia-se: data de assinatura: 30/06/2022  Prazo:180 (cento e oitenta) dias.
inic. de Vig.: 30/06/2022  T. Vig.: 26/12/2022
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 836253

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos de 
HaBiLitaÇÃo e coNVocaÇÃo das eMPresas

ModaLidade: toMada de PreÇo
Número: n.º 006/2022.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. a empresa aMV – coNSTrUÇÕES E SErViÇoS 
lTda foi considerada HaBiliTada, sendo a única participante do certame. 
cópia da ata de julgamento da documentação de Habilitação, encontra-se 
à disposição dos interessados na sala da comissão Permanente de lici-
tação da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza 
– Belém/Pa.
A empresa habilitada fica desde já convocada para a data de 10/08/2022, 
às 10h00min, para sessão de aberta de Propostas financeiras da Tomada 
de Preço n° 006/2022.
Belém, 03 de agosto de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 836227
resULtado de LicitaÇÃo

ModaLidade: coNcorrÊNcia PÚBLica.
Número: n.º 003/2022.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da concorrência Pública 
nº 003/2022 – SETraN.
Vencedora: PPB ENGENHaria lTda.
Valor: r$ 40.844.029,40.
Belém, 03 de agosto de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 836225

.

.

oUtras MatÉrias
.

resULtado do JULGaMeNto de recUrso adMiNistratiVo 
e coNVocaÇÃo das eMPresas

Modalidade: concorrência
Número: n.º 001/2022.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão Per-
manente de licitação, torna público o resultado do julgamento dos recur-
sos administrativos, após o exame realizado pela coordenadoria Jurídica 
através da Manifestação Jurídica n° 408/2022 e ratificada pelo Exmo. Sr. 
Secretário de Estado de Transportes, que resolveu: reconsiderar a deci-
são quanto a empresa coNSTrUTora ProJETTa lTda, HaBiliTaNdo-a 
no certame; e manter a iNaBiliTaÇÃo da empresa USiNa oUro NEGro 

faBricaÇÃo dE ProdUToS MiNEraiS EirEli. as empresas habilitadas 
ficam desde já convocadas para a data de 09/08/2022, às 10h00min, para 
abertura e julgamento das propostas de preços relativas à concorrência 
Pública n°001/2022.
Belém, 03 de agosto de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 836223
resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos de 

HaBiLitaÇÃo e coNVocaÇÃo das eMPresas
ModaLidade: coNcorrÊNcia PÚBLica.

Número: n.º 002/2022.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. as empresas coNSTrUTora JUMBo lTda, TEr-
coN coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli – EPP e USiNa oUro NEGro 
faBricaÇÃo dE ProdUToS MiNEraiS EirEli foram consideradas HaBi-
liTadaS, e a empresa coNSTErra coNSTrUTora foi considerada iNaBi-
liTada. a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para interposição de recursos. cópia da ata de julgamento da 
documentação de Habilitação, encontra-se à disposição dos interessados 
na sala da comissão Permanente de licitação da SETraN, na av. almirante 
Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Não havendo recurso, as empresas habilitadas ficam desde já convocadas 
para a data de 17/08/2022, às 10h00min, para abertura e julgamento das 
propostas de preços relativos à concorrência n°002/2022.
Belém, 04 de agosto de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 836142

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

TERMO ADITIVO: 05
coNtrato: 001/2021

Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do 
prazo de vigência de que trata a cláusula Quarta do contrato nº 001/2021-
cPH, conforme solicitação constante do Processo nº 2022/862901.
data de assinatura: 14/07/2022
Vigência: 19/07/2022 a 16/11/2022
funcional Programática:
Unidade orçamentária: 86201
Programa de Trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0101 e 0301/449051
origem do recurso: Estadual
cNPJ: 22.911.135/0001-41 - PPB ENGENHaria lTda
Endereço: Travessa lomas Valentina, Passagem São Pedro, n.º 124, Bair-
ro: Marco, cEP: 66.095-720, Município de Belém, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 836155

.

.

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 nº011/2022-cPH, re-
ferente à contratação de empresa para a prestação de obras e serviços 
de engenharia para a Elaboração de Projeto Executivo civil e Naval para 
a construção do Terminal Hidroviário Turístico no Município de altamira, o 
qual visa atender a companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, 
derivado do processo nºs 2021/1147275 e 2022/544791, decide adJUdi-
car o seguinte resultado: a empresa ocEaNorTE coNSTrUÇÕES lTda, 
inscrita no cNPJ/Mf-27.135.996/0001-07, com sede na rua Municipalida-
de, Ed. Mirai Office, nº 985, Sala 1518, bairro Umarizal, CEP:66.050-350, 
município de Belém, estado do Pará, foi à vencedora do único item do 
certame, pelo valor global de r$198.000,00 (Noventa e oito mil reais), por 
ter apresentado a proposta mais vantajosa para a contratação. Para todos 
os efeitos legais.
Belém/Pa, 04 de agosto de 2022.
cleide cilene abud ferreira
Pregoeira da cPH
Portaria nº 155/2021 – GP 09/11/2021
Matrícula nº2052598

Protocolo: 836147
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AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 03, de 04 de aGosto de 2022 - coMiSSÃo GESTo-
ra TriParTiTE da MEia PaSSaGEM iNTErMUNiciPal do Pará. diSPÕE 
SoBrE a daTa dE iNÍcio doS ProcEdiMENToS rElaTiVoS ao crE-
dENciaMENTo doS ESTaBElEciMENToS dE ENSiNo E alUNoS Para 
o ProcESSo dE EMiSSÃo dE carTEiraS ESTUdiaNTiS Para o EXEr-
cÍcio dE 2022.2. a coMiSSÃo GESTora da MEia PaSSaGEM iNTEr-
MUNiciPal do Pará, o uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
decreto Estadual, nº 2.123/2010, e demais dispositivos legais aplicáveis. 
coNSidEraNdo a necessidade de início da operacionalização do sistema 
de emissão de carteiras estudantis, para o exercício de 2022. rESolVE: 
art.1º Estabelecer o Período de 08 de agosto a 16 de setembro de 2022, 
para credenciamento dos estabelecimentos de ensino (conforme critérios 
da resolução nº 02/2010 desta comissão), junto à coMiSSÃo GESTora. 
art. 2º Estabelecer o período de 08 de agosto a 30 de setembro de 2022, 
local sala 115, 1° andar do Terminal rodoviário de São Brás, Belém e o 
horário de atendimento de 9h às 15h para cadastro de novos alunos que 
requererem o direito a carteira estudantil no exercício 2022.2, que este-
jam devidamente matriculados nas instituições de ensino cadastradas na 
coMiSSÃo GESTora e situadas nos Municípios de Belém, ananindeua e 
Marituba. os alunos matriculados nos demais municípios do estado de-
verão entregar os documentos nas suas respectivas instituições. art.3°- 
fica determinado, que não serão aceitas pela coMiSSÃo GESTora, as 
solicitações de carteiras de alunos da rEdE PÚBlica, que não estejam 
corretamente preenchidas com os dados do aluno, inclusive foto com fun-
do branco, dados da instituição de ensino, com endereço e declaração de 
que o aluno encontra-se regularmente matriculado e o curso respectivo, 
acompanhadas da documentação atualizadas exigida, para identificação do 
aluno, quais sejam: cópias da identidade; comprovante de Pessoa física 
(cPf); comprovante de endereço de residência, que somente será aceito 
(conta de água, luz, internet e telefone), em nome do aluno ou de seus 
pais; contrato de locação; declaração de terceiros, com assinatura reco-
nhecida em cartório em nome do proprietário ou responsável pelo imóvel; 
a ficha de cadastro deverá estar devidamente assinada pelo aluno e repre-
sentante da instituição de ensino. art. 4º fica determinado, que não serão 
aceitas pela coMiSSÃo GESTora, as solicitações de carteiras de alunos 
da rEdE PriVada com renda mensal superior a dois salários mínimos, 
exceto se forem bolsistas ProUNi 2022, que não estejam corretamente 
preenchidas com os dados do aluno, inclusive foto com fundo branco, da-
dos da instituição de ensino, com endereço e declaração de que o aluno 
encontra-seregulamente matriculado e o curso respectivo, acompanhadas 
da documentação atualizadas exigida para identificação do aluno, quais 
sejam, cópias da identidade, cPf, contracheque, extrato bancário (caso o 
recebimento do salário seja em conta), recibo de entrega da declaração 
de imposto de renda (IRPF) do aluno ou de seu responsável financeiro; 
§1º alunos bolsistas ProUNi 2022 são isentos de comprovação de renda, 
sendo necessária apenas a comprovação de sua condição de bolsista, pelo 
termo de concessão de bolsa ou declaração da instituição de ensinart. 5° 
- fica determinado, que o cadastramento das instituições de ensino Pú-
blico e Privado serão realizados diretamente na comissão Gestora, sendo 
necessário agendamento prévio. §1º Modelo de formulário, requerimento 
e os critérios da lei da Meia-Passagem intermunicipal estarão disponíveis 
no site www.arcon.pa.gov.br e na coMiSSÃo GESTora TriParTiTE, sala 
115 do Terminal rodoviário de Belém. art. 6º fica determinado que todas 
as instituições de ensino Público e Privado cadastradas na comissão Ges-
tora deverão aTUaliZar SEU cadaSTro, sendo necessário agendamento 
prévio. art. 7º - Será de inteira responsabilidade das instituições de ensino 
público e privado, enviar a relação dos alunos devidamente matriculados 
em formato Excel. Art. 8⁰- Será de inteira responsabilidade das Institui-
ções de ensino dos municípios do interior do Estado, com exceção de Be-
lém, ananindeua e Marituba cadastradas, encaminhar os requerimentos 
dos estudantes devidamente preenchidos, com os documentos exigidos 
no art. 3º para formalização das solicitações, e posterior entrega das car-
teiras aos requerentes deferidos. art. 9º- Estabelecer o Período de 08 de 
agosto a 30 de setembro de 2022 para recadastramento de alunos. Será 
de inteira responsabilidade das instituições de ensino público e privado, 
enviar arelação dos alunos devidamente matriculados. art. 10°- Prorrogar 
a validade das carteiras cuja validade expira em março do corrente ano, 
não havendo necessidade de apresentar declaração. art. 11º- Prorrogar a 
validade das carteiras cuja validade expirou em outubro de 2021, sendo 
necessária a apresentação de declaração de vínculo com a instituição, para 
fazer jus ao benefício. art. 12º-Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. Belém, 1º de agosto de2022. iSraEl GoNÇalVES SaN-
TiaGo- Membro representante – SETiPEP e Presidente; JUliaNNY SoUSa 
E SoUSa - Membro representante da UPES; lUiS aUGUSTo BarroS Sil-
Va- Membro representante da UPES; MoiSÉS fErrEira PiNHEiro- Mem-
bro representante – arcoN-Pa; TaTiaNa dE fáTiMa crUZ fiGUEirEdo 
Membro representante – SETiPEP.

Protocolo: 836250

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

errata
.

oNde se LÊ: PorTaria dE diáriaS 665/2022 Leia-se PorTaria dE 
DIÁRIAS 664/2022 - Beneficiário: Jesus Nazareno Pinto de Almeida
ordENador: Márcio Marcelo Souza Trindade

Protocolo: 836196

.

.

diÁria
.

PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 698/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: carlos roberto rodrigues da Silva carGo: agente de 
atividades agropecuárias MaTrÍcUla: 0030944 oriGEM: Medicilândia/
Pa. dESTiNo: altamira/anapu/Vitória do Xingu/Pa. oBJETiVo: realizar 
vistoria em propriedades rurais selecionadas para coleta de dados para 
previsão de safra do cacau. PErÍodo: 09 a 13/08/2022. Nº dE diáriaS: 
4 ½ (quatro e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /
diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 699/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: João alberto Gonçalves Vieira carGo: agente de ativida-
des agropecuárias MaTrÍcUla: 0031895 oriGEM: Brasil Novo/Pa. dESTi-
No: altamira, anapu, Vitória do Xingu e Medicilândia/Pa. oBJETiVo: reali-
zar vistoria em propriedades rurais selecionadas para coleta de dados para 
previsão de safra do cacau. PErÍodo: 09 a 13/08/2022. Nº dE diáriaS: 
4 ½ (quatro e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /
diretor administrativo e financeiro/SEdaP
PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 700/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: José Mário Barbosa de Barros carGo: agente de ativi-
dades agropecuárias MaTrÍcUla: 0032087 oriGEM: rurópolis/Pa. dES-
TiNo: Uruará e Placas/Pa. oBJETiVo: realizar vistoria em propriedades 
rurais selecionadas para coleta de dados para previsão de safra do cacau. 
PErÍodo: 09 a 13/08/2022. Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia). or-
dENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP
PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 703/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: alvaro Jean Santan Sanches carGo: agente de atividades 
agropecuárias MaTrÍcUla: 0032135 oriGEM: rurópolis/Pa. dESTiNo: 
Placas/Pa. oBJETiVo: realizar vistoria em propriedades rurais seleciona-
das para coleta de dados para previsão de safra do cacau. PErÍodo: 10 
a 12/08/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 836541
PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 704/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: raimundo Guimarães feliz  carGo: diretor de Pesca e 
aquicultura  MaTrÍcUla: 5214424 riGEM:Belém/Pa dESTiNo: Viseu, au-
gusto corrêa, Bragança, Tracuateua, Santarém Novo, São caetano de odi-
velas, São João da Ponta, Soure. curuçá Magalhães Barata. Maracanã, Ma-
rapanim/Pa. oBJETiVo: acompanhar  as visita Técnica junto com a Equipe 
do instituto de desenvolvimento Sustentável Mamirauá ( idSM),para apre-
sentar o Projeto : “fortalecendo processos de manejo participativo de re-
cursos naturais para o desenvolvimento econômico sustentável, a conser-
vação 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

Protocolo: 836532
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FÉrias
.

PORTARIA Nº 245  DE  04 DE AGOSTO  DE 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,
rESolVE:
coNcEdEr férias regulamentares, no mês de SETEMBro/2022, aos ser-
vidores da Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca, conforme relação abaixo: 

N⁰ MatricULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo GoZo de FÉrias

1 5959004/2 lUciaNa HElENa a. BiTTaNcoUrT 02/08/21 À 01/08/22 01/09/22 a 30/09/22

2 5948255/2 lEda Maria ViaNa MorEira 02/08/21 À 01/08/22 01/09/22 a 30/09/22

3 5920541/3 riVaNildo ParENTE da crUZ 02/08/21 À 01/08/22 12/09/22 À 11/10/22

4 14125/1 JoÃo dE JESUS da SilVa cordEiro 10/04/21 à 09/04/22 01/09/22 À 30/09/22

5 18880/2 GEraldo doS SaNToS TaVarES 01/02/21 À 31/01/22 01/09/22 À 30/09/22

6 5895757/ 4 rafaEl PEdroSo dE a. aBdUl MaSSiH 20/07/21 À 19/07/22 19/09/22 á 03/10/22

7 13650/1 EdiNaldo coSTa da SilVa 01/08/21 À 31/07/22 01/09/22 À 30/09/22

8 14761/1 HEraldo MarTiNS da roSa MoraES 25/05/21 à 24/05/22 01/09/22 À 15/09/22

9 11720/1 JoÃo MoNTEiro da SilVa 10/03/20 À 09/03/21 01/09/22 À 30/09/22

10 5900253/1 TaTiaNa frEiTaS PaUlo 11/06/18 À 10/06/19 12/09/22 À 11/10/22

11 57212533/1 aUGUSTo M. KaNaSHiro MaTSUNaGa 16/02/21 À 15/02/22 01/09/22 À 30/09/22

12 57201128/2 PriScila MarQUES diaS SilVa 28/07/21 À 27/07/22 05/09/22 à 19/09/22

13 5918643/1 lUiS carloS dE oliVEira 08/05/21 À 07/05/22 08/09/22 á 07/10/22

14 18007/1 aNToNio rodolfo dE a. araUJo 02/07/21 À 01/07/22 01/09/22 À 30/09/22

15 18104-1 JoSE Elidio MoraES da SilVa 02/07/21 À01/07/22 01/09/22 À 30/09/22

16 18287/1 BENEdiTo oliVEira PoMPEU 01/06/21 À 31/05/22 01/09/22 À 30/09/22

17 20966/2 dElMa carValHo 15/06/21 À 14/06/22 01/09/22 À 30/09/22

18 15784/1 fraNciSco liMa dE SoUZa 12/06/21 À 11/06/22 01/09/22 À 30/09/22

19 57202853/1 GodEriaN dE NoroNHa caMPoS 04/09/21 À 03/09/22 05/09/22 À 04/10/22

20 21997/1 GEraldo dE SoUSa MoNTEiro 15/05/21 À 14/05/22 01/09/22 À 30/09/22

21 15962/1 laÉrcio fErrEira 13/04/21 À 12/04/22 01/09/22 À 30/09/22

22 15911/1 JoSE carloS da S. MarTiNS 13/04/21 À 12/04/22 01/09/22 À 30/09/22

23 54191230/2 aNdrÉa criSTiNa EGiTo doS aNJoS 26/09/20 À 25/09/21 14/09/22 À 13/10/22

24 21717/1 raiMUNdo daNTaS dE MaToS 02/05/21 À 01/05/22 01/09/22 À 30/09/22

25 5899729/1 clEYdiaNE M. BarBoSa 21/05/21 À 20/05/22 05/09/22 À 04/10/22

26 18902/1 JoSE riBaMar SilVa do NaSciMENTo 01/08/21 á 31/07/22 01/09/22 À 30/09/22

27 18953/1 rUY ViEira rodriGUES 01/08/21 À 31/07/22 01/09/22 À 30/09/22

28 24708/1 ErNESTiNo da SilVa foNSEca 15/06/21 À 14/06/22 01/09/22 À 30/09/22

29 18716/1 PEdro rodriGUES dE SoUZa 12/08/21 À 11/08/22 01/09/22 À 30/09/22

30 2062259/1 HUMBErTo SalVador filHo 13/08/21 À 12/08/22 01/09/22 À 30/09/22

31 17833/1 SaBiNo coNcEiÇÃo BarroS 01/09/21 À 31/08/22 05/09/22 À 04/10/22

32 17078/1 MiGUEl fErrEira doS SaNToS 01/09/21 À 31/08/22 01/09/22 À 30/09/22

33 17159/1 PaUlo SaNToS BaTiSTa dE MacEdo 01/08/20 À 31/07/21 01/09/22 À 30/09/22

34 16853/1 raiMUNdo alMEida ParENTE 15/05/21 á 14/05/22 01/09/22 À 30/09/22

35 10618/1 Maria lUcia SalES PaSSoS 01/08/21 À 31/07/22 12/09/22 À 11/10/22

36 5931751/2 aNa cÉlia SilVa dE oliVEira 11/11/20 À 10/11/21 01/08/22 À 30/08/22

37 5941400/1 iSac JoSE JorGE 07/05/21 À 06/05/22 08/09/22 a 22/09/22

38 5214424/1 JoNaTaS TaVarES dE SoUSa 10/09/21 À 09/09/22 12/09/22 a 11/10/22

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 836312

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 1378 DE 04 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 execu-
tor 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 conceição do araguaia, abrangendo 
uma área de 2.396,0656 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 2022/687189.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 2.396,0656 ha (dois mil, 
trezentos e noventa e seis hectares, seis ares e cinquenta e seis centiares), 
denominada GlEBa cÓrrEGo BrEJo da raiZ, localizada no Município 
Conceição do Araguaia, 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 = 
9.107.903,19m e E = 624.417,83m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Norte/Sul) do ramal que liga a Gleba federal 
arraias à fazenda armagedon com a seguinte distância:  0,10 m e azimute 
plano 203°57’45” até o marco M-002, de coordenada N = 9.107.903,10m 
e E = 624.417,79m; 0,41 m e azimute plano 195°45’04” até o marco 
M-003, de coordenada N = 9.107.902,71m e E = 624.417,68m; 106,45 m 
e azimute plano 192°29’40” até o marco M-004, de coordenada N = 
9.107.798,78m e E = 624.394,65m; 0,08 m e azimute plano 187°07’30” 
até o marco M-005, de coordenada N = 9.107.798,70m e E = 624.394,64m; 
131,93 m e azimute plano 192°29’35” até o marco M-006, de coordenada 
N = 9.107.669,89m e E = 624.366,10m; 47,79 m e azimute plano 
192°29’42” até o marco M-007, de coordenada N = 9.107.623,23m e E = 
624.355,76m; 0,12 m e azimute plano 194°02’10” até o marco M-008, de 
coordenada N = 9.107.623,11m e E = 624.355,73m; 0,26 m e azimute 
plano 186°34’55” até o marco M-009, de coordenada N = 9.107.622,85m 
e E = 624.355,70m; 0,26 m e azimute plano 182°12’09” até o marco 
M-010, de coordenada N = 9.107.622,59m e E = 624.355,69m; 148,03 m 
e azimute plano 180°17’11” até o marco M-011, de coordenada N = 
9.107.474,56m e E = 624.354,95m; 321,28 m e azimute plano 180°17’14” 
até o marco M-012, de coordenada N = 9.107.153,28m e E = 624.353,34m; 
24,17 m e azimute plano 182°37’58” até o marco M-013, de coordenada N 
= 9.107.129,14m e E = 624.352,23m; 0,13 m e azimute plano 184°23’55” 
até o marco M-014, de coordenada N = 9.107.129,01m e E = 624.352,22m; 
0,26 m e azimute plano 177°47’51” até o marco M-015, de coordenada N 
= 9.107.128,75m e E = 624.352,23m; 0,26 m e azimute plano 171°15’14” 
até o marco M-016, de coordenada N = 9.107.128,49m e E = 624.352,27m; 
0,13 m e azimute plano 167°00’19” até o marco M-017, de coordenada N 
= 9.107.128,36m e E = 624.352,30m; deste, segue confrontando com o 
limite da fazenda armagedon, com a seguinte distância: 5,26 m e azimu-
te plano 308°02’49” até o marco M-018, de coordenada N = 9.107.131,60m 
e E = 624.348,16m; 144,39 m e azimute plano 230°47’35” até o marco 
M-019, de coordenada N = 9.107.040,33m e E = 624.236,28m; 7,75 m e 
azimute plano 230°48’34” até o marco M-020, de coordenada N = 
9.107.035,43m e E = 624.230,27m; 371,28 m e azimute plano 230°47’44” 
até o marco M-021, de coordenada N = 9.106.800,75m e E = 623.942,57m; 
405,64 m e azimute plano 246°07’07” até o marco M-022, de coordenada 
N = 9.106.636,53m e E = 623.571,66m; 110,69 m e azimute plano 
203°04’27” até o marco M-023, de coordenada N = 9.106.534,70m e E = 
623.528,28m; 292,55 m e azimute plano 202°49’49” até o marco M-024, 
de coordenada N = 9.106.265,07m e E = 623.414,77m; 2,41 m e azimute 
plano 202°43’47” até o marco M-025, de coordenada N = 9.106.262,85m 
e E = 623.413,84m; 596,57 m e azimute plano 202°49’52” até o marco 
M-026, de coordenada N = 9.105.713,02m e E = 623.182,36m; 770,12 m 
e azimute plano 150°20’08” até o marco M-027, de coordenada N = 
9.105.043,83m e E = 623.563,51m; 516,93 m e azimute plano 150°22’48” 
até o marco M-028, de coordenada N = 9.104.594,45m e E = 623.819,00m; 
133,69 m e azimute plano 150°35’43” até o marco M-029, de coordenada 
N = 9.104.477,98m e E = 623.884,64m; 570,51 m e azimute plano 
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207°06’06” até o marco M-030, de coordenada N = 9.103.970,11m e E = 
623.624,73m; 4,02 m e azimute plano 207°04’30” até o marco M-031, de 
coordenada N = 9.103.966,53m e E = 623.622,90m; 593,17 m e azimute 
plano 207°06’09” até o marco M-032, de coordenada N = 9.103.438,49m 
e E = 623.352,66m; deste, segue confrontando com o limite da fazenda 
Nossa Senhora aparecida, com a seguinte distância: 14,16 m e azimute 
plano 111°48’05” até o marco M-033, de coordenada N = 9.103.433,23m 
e E = 623.365,81m; 357,12 m e azimute plano 114°45’55” até o marco 
M-034, de coordenada N = 9.103.283,63m e E = 623.690,09m; 0,61 m e 
azimute plano 115°18’05” até o marco M-035, de coordenada N = 
9.103.283,37m e E = 623.690,64m; 678,49 m e azimute plano 114°45’58” 
até o marco M-036, de coordenada N = 9.102.999,14m e E = 624.306,73m; 
220,65 m e azimute plano 86°09’33” até o marco M-037, de coordenada N 
= 9.103.013,92m e E = 624.526,88m; deste, segue confrontando com o 
limite da fazenda São Gabriel, com a seguinte distância: 672,73 m e 
azimute plano 209°26’08” até o marco M-038, de coordenada N = 
9.102.428,03m e E = 624.196,27m; deste, segue confrontando com o li-
mite da fazenda São Gabriel ii, com a seguinte distância: 209,67 m e 
azimute plano 210°04’15” até o marco M-039, de coordenada N = 
9.102.246,58m e E = 624.091,21m; 283,04 m e azimute plano 210°17’25” 
até o marco M-040, de coordenada N = 9.102.002,18m e E = 623.948,45m; 
274,89 m e azimute plano 238°09’53” até o marco M-041, de coordenada 
N = 9.101.857,18m e E = 623.714,91m; 242,43 m e azimute plano 
294°10’21” até o marco M-042, de coordenada N = 9.101.956,45m e E = 
623.493,74m; 1.073,75 m e azimute plano 209°24’58” até o marco M-043, 
de coordenada N = 9.101.021,13m e E = 622.966,37m; 21,94 m e azimu-
te plano 219°02’35” até o marco M-044, de coordenada N = 9.101.004,09m 
e E = 622.952,55m; deste, segue pela faixa de domínio pela Margem di-
reita (sentido Sudeste/Noroeste) da rodovia Estadual Pa-287, com a se-
guinte distância: 1,75 m e azimute plano 291°44’27” até o marco M-045, 
de coordenada N = 9.101.004,74m e E = 622.950,92m; 163,21 m e 
azimute plano 291°40’02” até o marco M-046, de coordenada N = 
9.101.065,00m e E = 622.799,24m; 501,68 m e azimute plano 291°41’36” 
até o marco M-047, de coordenada N = 9.101.250,44m e E = 622.333,09m; 
185,48 m e azimute plano 292°08’59” até o marco M-048, de coordenada 
N = 9.101.320,37m e E = 622.161,30m; 0,17 m e azimute plano 
290°33’22” até o marco M-049, de coordenada N = 9.101.320,43m e E = 
622.161,14m; 0,14 m e azimute plano 291°02’15” até o marco M-050, de 
coordenada N = 9.101.320,48m e E = 622.161,01m; 120,43 m e azimute 
plano 288°29’37” até o marco M-051, de coordenada N = 9.101.358,68m 
e E = 622.046,80m; 0,36 m e azimute plano 285°56’43” até o marco 
M-052, de coordenada N = 9.101.358,78m e E = 622.046,45m; 0,36 m e 
azimute plano 282°52’30” até o marco M-053, de coordenada N = 
9.101.358,86m e E = 622.046,10m; 0,10 m e azimute plano 275°42’38” 
até o marco M-054, de coordenada N = 9.101.358,87m e E = 622.046,00m; 
40,54 m e azimute plano 279°04’11” até o marco M-055, de coordenada N 
= 9.101.365,26m e E = 622.005,97m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Sudeste/Noroeste) da Estrada Vicinal dona 
dita, com a seguinte distância:  32,14 m e azimute plano 341°53’31” até 
o marco M-056, de coordenada N = 9.101.395,81m e E = 621.995,98m; 
1,04 m e azimute plano 352°48’24” até o marco M-057, de coordenada N 
= 9.101.396,84m e E = 621.995,85m; 146,97 m e azimute plano 
345°11’35” até o marco M-058, de coordenada N = 9.101.538,93m e E = 
621.958,29m; 350,44 m e azimute plano 345°11’29” até o marco M-059, 
de coordenada N = 9.101.877,73m e E = 621.868,72m; 87,75 m e azimu-
te plano 345°11’21” até o marco M-060, de coordenada N = 9.101.962,56m 
e E = 621.846,29m; 0,35 m e azimute plano 341°33’54” até o marco 
M-061, de coordenada N = 9.101.962,89m e E = 621.846,18m; 0,35 m e 
azimute plano 337°53’26” até o marco M-062, de coordenada N = 
9.101.963,21m e E = 621.846,05m; 0,35 m e azimute plano 332°42’02” 
até o marco M-063, de coordenada N = 9.101.963,52m e E = 621.845,89m; 
0,36 m e azimute plano 327°39’09” até o marco M-064, de coordenada N 
= 9.101.963,82m e E = 621.845,70m; 0,35 m e azimute plano 323°07’48” 
até o marco M-065, de coordenada N = 9.101.964,10m e E = 621.845,49m; 
0,34 m e azimute plano 317°23’09” até o marco M-066, de coordenada N 
= 9.101.964,35m e E = 621.845,26m; 0,35 m e azimute plano 312°42’34” 
até o marco M-067, de coordenada N = 9.101.964,59m e E = 621.845,00m; 
0,35 m e azimute plano 306°52’12” até o marco M-068, de coordenada N 
= 9.101.964,80m e E = 621.844,72m; 0,35 m e azimute plano 303°13’54” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.101.964,99m e E = 621.844,43m; 
0,35 m e azimute plano 297°17’58” até o marco M-070, de coordenada N 
= 9.101.965,15m e E = 621.844,12m; 0,35 m e azimute plano 293°37’46” 
até o marco M-071, de coordenada N = 9.101.965,29m e E = 621.843,80m; 
0,34 m e azimute plano 286°51’30” até o marco M-072, de coordenada N 
= 9.101.965,39m e E = 621.843,47m; 0,35 m e azimute plano 283°14’26” 
até o marco M-073, de coordenada N = 9.101.965,47m e E = 621.843,13m; 
0,35 m e azimute plano 278°07’48” até o marco M-074, de coordenada N 
= 9.101.965,52m e E = 621.842,78m; 0,35 m e azimute plano 271°38’12” 
até o marco M-075, de coordenada N = 9.101.965,53m e E = 621.842,43m; 
0,35 m e azimute plano 268°21’48” até o marco M-076, de coordenada N 
= 9.101.965,52m e E = 621.842,08m; 0,34 m e azimute plano 261°38’03” 
até o marco M-077, de coordenada N = 9.101.965,47m e E = 621.841,74m; 
0,35 m e azimute plano 258°21’59” até o marco M-078, de coordenada N 
= 9.101.965,40m e E = 621.841,40m; 0,35 m e azimute plano 253°36’38” 
até o marco M-079, de coordenada N = 9.101.965,30m e E = 621.841,06m; 
0,35 m e azimute plano 246°22’14” até o marco M-080, de coordenada N 
= 9.101.965,16m e E = 621.840,74m; 0,35 m e azimute plano 242°42’02” 
até o marco M-081, de coordenada N = 9.101.965,00m e E = 621.840,43m; 
0,34 m e azimute plano 238°10’21” até o marco M-082, de coordenada N 
= 9.101.964,82m e E = 621.840,14m; 0,36 m e azimute plano 231°50’34” 
até o marco M-083, de coordenada N = 9.101.964,60m e E = 621.839,86m; 
0,35 m e azimute plano 228°30’13” até o marco M-084, de coordenada N 

= 9.101.964,37m e E = 621.839,60m; 0,35 m e azimute plano 221°29’47” 
até o marco M-085, de coordenada N = 9.101.964,11m e E = 621.839,37m; 
0,36 m e azimute plano 218°09’26” até o marco M-086, de coordenada N 
= 9.101.963,83m e E = 621.839,15m; 0,11 m e azimute plano 213°41’24” 
até o marco M-087, de coordenada N = 9.101.963,74m e E = 621.839,09m; 
0,24 m e azimute plano 213°01’26” até o marco M-088, de coordenada N 
= 9.101.963,54m e E = 621.838,96m; 128,20 m e azimute plano 
213°31’04” até o marco M-089, de coordenada N = 9.101.856,66m e E = 
621.768,17m; 114,31 m e azimute plano 219°12’48” até o marco M-090, 
de coordenada N = 9.101.768,09m e E = 621.695,90m; 261,90 m e 
azimute plano 232°29’18” até o marco M-091, de coordenada N = 
9.101.608,61m e E = 621.488,15m; deste, segue confrontando com o li-
mite do imóvel de robson amorim ferreira, com a seguinte distância: 
23,71 m e azimute plano 316°32’17” até o marco M-092, de coordenada N 
= 9.101.625,82m e E = 621.471,84m; 119,11 m e azimute plano 
319°40’31” até o marco M-093, de coordenada N = 9.101.716,63m e E = 
621.394,76m; 2,91 m e azimute plano 319°44’26” até o marco M-094, de 
coordenada N = 9.101.718,85m e E = 621.392,88m; 991,57 m e azimute 
plano 319°40’43” até o marco M-095, de coordenada N = 9.102.474,85m 
e E = 620.751,26m; deste, segue confrontando com o limite da Estancia 
Victoria, com a seguinte distância: 473,00 m e azimute plano 32°31’07” 
até o marco M-096, de coordenada N = 9.102.873,69m e E = 621.005,53m; 
8,00 m e azimute plano 32°29’55” até o marco M-097, de coordenada N = 
9.102.880,44m e E = 621.009,83m; 413,60 m e azimute plano 32°31’05” 
até o marco M-098, de coordenada N = 9.103.229,20m e E = 621.232,17m; 
403,83 m e azimute plano 32°34’15” até o marco M-099, de coordenada N 
= 9.103.569,52m e E = 621.449,57m; 275,48 m e azimute plano 
302°31’40” até o marco M-100, de coordenada N = 9.103.717,65m e E = 
621.217,30m; 428,78 m e azimute plano 302°13’50” até o marco M-101, 
de coordenada N = 9.103.946,33m e E = 620.854,59m; 459,29 m e 
azimute plano 212°50’56” até o marco M-102, de coordenada N = 
9.103.560,48m e E = 620.605,46m;  162,89 m e azimute plano 302°01’49” 
até o marco M-103, de coordenada N = 9.103.646,87m e E = 620.467,37m; 
deste segue pelo limite Municipal (iBGE 2021) entre conceição do ara-
guaia e redenção, com a seguinte distância:  28,38 m e azimute plano 
338°26’05” até o marco M-104, de coordenada N = 9.103.673,26m e E = 
620.456,94m; 742,02 m e azimute plano 314°34’33” até o marco M-105, 
de coordenada N = 9.104.194,05m e E = 619.928,38m; 387,58 m e 
azimute plano 331°54’39” até o marco M-106, de coordenada N = 
9.104.535,98m e E = 619.745,89m; 345,25 m e azimute plano 343°03’20” 
até o marco M-107, de coordenada N = 9.104.866,24m e E = 619.645,27m; 
748,87 m e azimute plano 7°57’34” até o marco M-108, de coordenada N 
= 9.105.607,90m e E = 619.748,97m; 412,76 m e azimute plano 33°46’44” 
até o marco M-109, de coordenada N = 9.105.950,98m e E = 619.978,46m; 
33,49 m e azimute plano 33°46’32” até o marco M-110, de coordenada N 
= 9.105.978,82m e E = 619.997,08m; 726,32 m e azimute plano 7°55’09” 
até o marco M-111, de coordenada N = 9.106.698,21m e E = 620.097,15m; 
720,16 m e azimute plano 12°56’04” até o marco M-112, de coordenada N 
= 9.107.400,10m e E = 620.258,35m; 328,26 m e azimute plano 
349°25’13” até o marco M-113, de coordenada N = 9.107.722,78m e E = 
620.198,08m; 531,46 m e azimute plano 357°31’11” até o marco M-114, 
de coordenada N = 9.108.253,74m e E = 620.175,08m; 0,88 m e azimute 
plano 357°23’51” até o marco M-115, de coordenada N = 9.108.254,62m e E 
= 620.175,04m; 130,18 m e azimute plano 357°31’17” até o marco M-116, 
de coordenada N = 9.108.384,68m e E = 620.169,41m; 128,96 m e azimute 
plano 24°57’41” até o marco M-117, de coordenada N = 9.108.501,59m e E 
= 620.223,83m; 17,78 m e azimute plano 24°57’03” até o marco M-118, de 
coordenada N = 9.108.517,71m e E = 620.231,33m; deste, segue confron-
tando com o limite da fazenda Kigras-ranch, com a seguinte distância:  0,15 
m e azimute plano 109°39’14” até o marco M-119, de coordenada N = 
9.108.517,66m e E = 620.231,47m; 98,46 m e azimute plano 108°35’49” até 
o marco M-120, de coordenada N = 9.108.486,26m e E = 620.324,79m; 
56,41 m e azimute plano 108°35’56” até o marco M-121, de coordenada N = 
9.108.468,27m e E = 620.378,25m; 908,15 m e azimute plano 108°35’50” 
até o marco M-122, de coordenada N = 9.108.178,65m e E = 621.238,98m; 
85,95 m e azimute plano 108°21’25” até o marco M-123, de coordenada N = 
9.108.151,58m e E = 621.320,56m; 300,02 m e azimute plano 105°00’36” 
até o marco M-124, de coordenada N = 9.108.073,88m e E = 621.610,34m; 
34,52 m e azimute plano 105°00’38” até o marco M-125, de coordenada N = 
9.108.064,94m e E = 621.643,68m; 603,44 m e azimute plano 22°35’27” até 
o marco M-126, de coordenada N = 9.108.622,08m e E = 621.875,49m; 
290,46 m e azimute plano 24°12’35” até o marco M-127, de coordenada N = 
9.108.886,99m e E = 621.994,60m; deste, segue confrontando com o limite 
da Gleba federal arraias, com a seguinte distância:  1.079,33 m e azimute 
plano 112°05’48” até o marco M-128, de coordenada N = 9.108.480,98m e E 
= 622.994,65m; 5,93 m e azimute plano 112°06’24” até o marco M-129, de 
coordenada N = 9.108.478,75m e E = 623.000,14m; 1.365,60 m e azimute 
plano 112°05’47” até o marco M-130, de coordenada N = 9.107.965,06m e E 
= 624.265,44m; 0,37 m e azimute plano 112°22’48” até o marco M-131, de 
coordenada N = 9.107.964,92m e E = 624.265,78m;  164,10 m e azimute 
plano 112°05’47” m até o marco M-001, ponto inicial da descrição deste perí-
metro. Todas as coordenadas aqui descritas 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 à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de conceição do araguaia.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 836150
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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

2019/151516 ValdEliNo NoGUEira 
da MoTa

faZENda SoMBra 
da MaTa 331,6021 ha MaraBá 1377/2022

2022/138755 rUBilEia dE oliVEira 
riBEiro SÍTio iV irMÃoS 120,2704 ha iTUPiraNGa 1376/2022

Belém (Pa), 04/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 836042
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 deNoMiNa-
ÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

111801272/2019 SilVio NaSciMENTo dE 
caSTro

faZENda 
JaMaica 575,6002 acará/Pa 1629/2022

111002924/2020 ENiVal faUSTiNo dE SoUSa faZENda NoVa 
ESPEraNÇa 100,6255 MaraBá/Pa 1631/2022

Belém (Pa), 04/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 836524
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo.
Sr.PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS do ProcESSo do coNTraTo dE coNcESSÃo dE dirEiTo rEal dE 
USo (ccdrU) dE loTES aGrÍcolaS iNSErToS No ProJETo ESTadUal 
dE aSSENTaMENTo SUSTENTáVEl- PEaS  BorBa GaTo, localiZado No 
MUNicÍPio dE TailÂNdia, ao(S) iNTErESSado(S) aBaiXo:

Processo NoMe Área deNoMiNaÇÃo Portaria
2022/789554 aNToNia dE frEiTaS SoUZa 01,1981Ha SÍTio dEUS ME dEU 1379/2022

2022/789501 aNToNio oliVEira carValHo 12,5155Ha SÍTio SaNTo 
aNToNio 1380/2022

2022/662886 aNToNio TraVaSSoS dE SoUZa 39,6286Ha SÍTio caPiXaBa 1381/2022
2022/662917 aldENor dE araUJo JEroNiMo 61,6397Ha SÍTio TrES irMÃoS 1382/2022
2022/662613 aGUiNaldo diaS da SilVa 07,5742Ha SÍTio fÉ EM dEUS 1383/2022
2022/789159 aParEcida dE araUJo do NaSciMENTo 33,3265Ha SÍTio NoVa Vida 1384/2022
2022/788054 arNaldo PaUliNo dE alENcar 90,1256Ha SÍTio liMoEiro 1385/2022
2022/788516 EdiVaN PENicHE da coSTa 11,6857Ha SÍTio doiS irMÃoS 1386/2022
2022/665244 ErNaNdES TEiXEira dE SoUZa 47,2833Ha SÍTio TEiXEira 1387/2022
2022/789618 fraNciSco BarroZo da SilVa 10,0808Ha SÍTio do BarroZo 1388/2022
2022/772373 fraNciSco daS cHaGaS da coNcEiÇÃo 35,8473Ha SÍTio TrÊS irMÃS 1389/2022
2022/774223 GEdioN PErEira da SilVa 27,8567Ha SÍTio MUiraQUiTa 1390/2022
2022/773221 GlEYcE ViToria rEiS da SilVa 32,8454Ha SÍTio dUaS irMÃS 1391/2022
2022/665302 HEMESoM GoNZaGa da SilVa 10,1263Ha SÍTio BEM ViNdo 1392/2022

2022/773701 iZaiaS coSTa SilVa 47,6975Ha SÍTio SaNTo 
aNToNio 1393/2022

2022/773520 iVaNildE SilVa coNcEiÇÃo 34,4322Ha SÍTio NoVa alEGria 1394/2022

2022/789129 YTaloN SilVa doS SaNToS 43,3829Ha SÍTio SÃo fraN-
ciSco 1395/2022

2022/774033 JEoVa dE JESUS TraNcoSo 08,8462Ha SÍTio ciNco irMÃoS 1396/2022
2022/665367 JoSÉ dalciclEi PErEira SoarES 09,2511Ha SÍTio TrÊS irMaoS 1397/2022
2022/665389 JoSÉ EdVaN oliVEira da rocHa 11,6910Ha SÍTio ViTÓria 1398/2022
2022/774272 JoSÉ MENdES da SilVa 12,1829Ha SÍTio JM 1399/2022

2022/773637 JoSÉ riBaMar QUEiroZ alVES 16,6403Ha SÍTio SÃo SEBaS-
TiÃo 1400//2022

2022/774136 JoÃo PErEira da SilVa 50,7729Ha SÍTio faMÍlia UNida 1401/2022
2022/665407 JUVENal JEroNiMo dE frEiTa 11,2151Ha SÍTio BEla ViSTa 1402/2022

2022/665437 lEidiaNa NEVES da SilVa 05,2462Ha SÍTio PrESENTE dE 
dEUS 1403/2022

2022/665474 lEaNdro PErEira GoNSaGa 55,9657Ha SÍTio aUToMEc 1404/2022
2022/665667 MaNoEl PErEira doS SaNToS 37,8965Ha SÍTio Boa ViSTa 1405/2022
2022/665714 Maria cÉlia NEVES SilVa 08,1410Ha SÍTio arco iriS 0406/2022
2022/665747 Maria da coNcEiÇÃo doS rEiS 42,5284Ha SÍTio doiS irMaoS 1407/2022
2022/776022 Maria lUiZa da SilVa SoUZa 69,7245Ha SÍTio Boa SorTE 1408/2022
2022/665856 MiQUEiaS dE SoUSa oliVEira 24,5157Ha SÍTio SoUSa 1409/2022

2022/666017 MiSaEl da SilVa fErrEira 21,7551Ha SÍTio dEUS ProVEra 1410/2022

2022/776095 MiSaEl MorEira dE oliVEira 32,5863Ha SÍTio alTo BoNiTo 1411/2022
2022/666059 MoiSES diaS coSTa 09,1774Ha SÍTio TrÊS irMaoS 1412/2022
2022/776108 oSMariNo oliVEira carValHo 53,0180Ha SÍTio carValHo 1413/2022
2022/788214 rafaEl BaTiSTa da SilVa 08,3929Ha SÍTio SaNTa Maria 1414/2022

2022/787903 raiMUNdo SilVa coNcEiÇÃo 48,0762Ha SÍTio Boa ESPE-
raNÇa 1415/2022

2022/666136 rENaTo alEXaNdrE dE oliVEira liMa 27,1148Ha SÍTio faMÍlia liMa 1416/2022
2022/666172 rUTE rodriGUES NEVES 09,1056Ha SÍTio fÉ EM dEUS 1417/2022
2022/788026 rUBENildo NErES PErEira 19,8022Ha SÍTio 2 irMaoS 1418/2022
2022/788078 SaMUEl da SilVa SoUZa 17,0900Ha SÍTio SoUZa 1419/2022

2022/666218 SEBaSTiÃo carloS da SilVa 14,8356Ha SÍTio NoVa ESPE-
raNÇa 1420/2022

2022/788977 SUEli doS SaNToS liMa 23,2579Ha S/d 1421/2022

2022/788637 TaNiSVaN coNcEiÇÃo BiSPo 91,3142Ha SÍTio PrESENTE dE 
dEUS 1422/2022

2022/788113 TENi NErES PErEira 11,2273Ha SÍTio TENi 1423/2022

2022/787841 ValdEMilSoN dE JESUS 21,4497Ha SÍTio NoVa ESPE-
raNÇa 1424/2022

2022/788417 Vadico da rocHa 27,6425Ha SÍTio doiS irMaoS 1425/2022

2022/787789 WElToN lEal coSTa 09,4509Ha SÍTio MoNTE 
alEGrE ii 1426/2022

2022/787702 WElToN lEiTE rodriGUES 27,9443Ha SÍTio BoM SoSSEGo 1427/2022
2022/787754 WEVErToN GoMES MENEZES 44,2884Ha SÍTio NoVo MUNdo 1428/2022
2022/788575 diaNa SilVa coNcEiÇÃo 66,9078Ha SÍTio Boa fÉ 1430/2022
2022/789013 arNor JoSÉ da coNcEiÇÃo 18,6734Ha SiTio Boa fÉ 1429/2022

Belém (Pa), 04.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos - Presidente

Protocolo: 836447
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

061002689/2022 diVaNia SilVa 
MorEira MaTiaS SiTio rEcaNTo fEliZ 14,4632 coNcEiÇÃo do 

araGUaia/Pa 1643/2022

042501863/2022 faBiaNo alVES 
araGÃo SiTio ViToria 80,3575 doM EliSEU/Pa 1644/2022

Belém(Pa), 04/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 836471

errata

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

errata
Processo nº 2016/204586
interessado: JoSE liMa SoarES
Edital publicado no doE nº 35.062 de 29 de julho de 2022
Protocolo: 833911
onde se lê:
área: 497,2016 ha
Leia-se:
área: 497,2096 ha
Belém (Pa), 04.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 836655

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato Nº: 013/2022 -iterPa
coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa - cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado: TEcH lEad coMÉrcio dE EQUiPaMENTo dE iNforMáTi-
ca lTda - cNPJ: 07.166.562/0001-59
ENdErEÇo: TraV. doM roMUaldo dE SEiXaS, Nº 1476, Sala 702 – 
Bairro UMariZal - BElÉM-Pa.
ProcESSo: 2022/704864.
oBJETo:, coNTraTaÇÃo EMErGENcial dE EMPrESa ESPEcialiZada No 
alUGUEl dE 01 (UM) SErVidor dE arMaZENaMENTo - SToraGE, PElo 
PraZo dE 06 (SEiS) MESES.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: arT 24, iNciSo iV, da lEi Nº 8666/93.
ViGÊNcia: 28/07/2022 a 27/01/2023 (06 MESES).
Valor GloBal: r$106.800,00 (cENTo E SEiS Mil, oiTocENToS rEaiS).
EXErcÍcio: 2022- aÇÃo: 273.588 - ProJ./aTiV.: 21.126.1508.8238 - foN-
TE: 0661007852 - ElEMENTo dE dESPESa: 339040 P.i.: 412.000.8238c
daTa aSSiNaTUra: 28/07/2022 - ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS - PrESidENTE

Protocolo: 836401
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terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do terMo aditiVo 02/2022 ao coNtrato 
Nº: 017/2020

contratante: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa - 
cNPJ:05.089.495/0001-90
contratada: iMPrENSa oficial do ESTado do Pará- ioEPa- cNPJ: 
04.835.476/0001-01
Endereço: Travessa do chaco, 2271 - Bairro: Marco - cEP: 66.630-505 – 
Belém/Pa
Processo: 2020/346729
objeto: Prorrogação da vigência contratual e acréscimo de 25% (vinte e 
cinco por cento) no valor global do contrato nº 017/2020-iTErPa
fundamento legal: arT. 65, ii, “d”, §1º e art. 57, iNciSo ii e §2º lEi 
8.666/93.
Valor Global: fica acrescido a quantia de r$ 5.937,50 (cinco mil, novecen-
tos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), ao valor global do referido 
contrato.
Vigência: 31/07/2022 a 30/07/2023 (12 MESES)
Exercício: 2022 – ação: 273.588 – Projeto de atividade: 21.126.1508.8238 
– Natureza de despesa: 339140 - fonte: 0661007852 - Pi: 412.000.8238c
data de assinatura: 26/07/2022 – ordenador - BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS – Presidente

Protocolo: 836306

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 01434/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso  das  
atribuições que lhe são conferidas no artigo 5º, alínea “b” da lei Estadual 
nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o  Processo nº 2022/885305-datado de 12/07/2022
r E S o l V E:
coNcEdEr complementação de diárias aos servidores abaixo menciona-
dos, considerando que se trata de Prorrogação de Viagem para o município 
de Tomé Açu/PA , em que serão realizados os trabalhos de verificação junto 
ao INCRA  incidências referentes ao Título Definitivo nº 30 expedido  em 
favor de clovis Barbosa de faria e na área da fazenda Paraíso Norte ii. 

Mat. NoMe   cPF   carGo   PerÍodo diÁrias VaLor
totaL r$

3167054/1 raimundo Hugo de Moraes 
filho

136.146.492-
53 Técnico agrícola 07/08/2022 0,5 118,69

3168271/1 Ubiratan da luz 148.771.712-
15 Motorista 07/08/2022 0,5 118,69

 
 
Publique-se.
 Bruno Yoheiji Kono ramos
 Presidente
 Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 04 
de agosto de 2022.

Protocolo: 836616

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 01433/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
rESolVE:
coNcEdEr 30 (Trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste 
Órgão, conforme relação:

5927959/4 alfredo fernando Borges Junior GlT 08/09/2022 a 07/10/2022 2021/2022

3167577/1 arnaldo correa de castro Gda 12/09/2022 a11/10/2022 2021/2022

51855862/8 carlos Eduardo rendeiro de oliveira GcG 22/082022 a 20/092022 2021/2022

5958069/1 igor alves Quadros NTi 01/09/2022 a 30/09/2022 2021/2022

55588180/2 Jaqueline Borges Gonçalves GcQ 05/09/2022 a 04/10/2022 2019/2020

3170284/1 Juraci oliveira de lima GcG 25/07/2022 a 08/08/2022 2021/2022

80845070/1 Karilene do Socorro Q.de Queiroz Bittencourt GPa 01/09/2022 a 15/09/2022 2021/2022

5947539/2 luis felipe de oliveira foro GcG 28/09/2022 a 27/10/2022 2021/2022

3168107/1 Maria angelina lima Borges GGP 01/07/2022 a 30/07/2022 2019/2020

3168760/1 Maria das Graças Pantoja ferreira Pr 12/09/2022 a 11/10/2022 2019/2020

57213623/1 rosiane cristina Pimentel Pantoja GPa 19/09/2022 a 18/10/2022 2020/2021

5214670/4 Sandra rosemary Pereira de Souza Nery daf 12/09/2022 a 11/10/2022 2020/2021

Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 04 
de julho de 2022

Protocolo: 836568

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 08º 
do decreto Nº 1.190/2020, torna público que os interessados abaixo re-
lacionados estão requerendo a compra de terras, com as seguintes espe-
cificações:
fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes. 

Processo iNteressado iMÓVeL ÁREA (ha) LocaLiZaÇÃo MUNiciPio

2022/699124
GaBriEla 

caMPoSTriNi 
faVaraTo

faZENda 
liMoEiro 1.450,1775

SaiNdo dE SaNTaNa do 
araGUaia SENTido Vila 
rica - MT 140 KM, Vira 
a dirEiTa 110 KM aTE a 

ProPriEdadE.

SÃo fÉliX do XiNGU

112907868/2021 MarloN GEoVaNi 
GraSSi

faZENda 
BEira rio ii 1.193,1152 raMal PiNdoraMa, 25 KM TailÂNdia

052902534/2022 SEBaSTiÃo doS 
SaNToS ToMaZ

faZENda 
rEcaNTo 34,7599

ParTiNdo da Vila ca-
PiSTraNo dE aBrEU Vira 
a ESQUErda Na ViciNal 

frUTÃo 03 KM.

MaraBá

053002541/2022 adalTo doS rEiS 
SilVa

faZENda 
TaliSMÃ 367,1220 ViciNal rio PrETo MaraBá

081005881/2021 ff SilVa & cia 
lTda

SÍTio foGUE-
TÃo 1,6759 MarGEM ESQUErda do rio 

SÃo fraNciSco BarcarENa

020900205/2022
fraNciSco 
PErEira dE 

aMoriM

SÍTio SÃo 
fraNciSco 114,0290

rodoVia Br-230, KM-60, 
ESTrada ViciNal da Vila 

UNiÃo, KM-110
MaraBá

2021/1358596 carloS BraZ 
NEVES

faZENda 
BoQUEirÃo 400,8138 ESTrada do ProJETo 

PaUlo foNTElES, 57 KM
ParaUaPEBaS/

MaraBá

060602616/2022 WENio lEal SÍTio NoVa 
Vida ii 172,2701 ViciNal do iTaPiraPE 

KM22 MaraBá

0526022502/2022 alTair JoSÉ 
Nodari

faZENda 
NoSSa 

SENHora da 
coNcEiÇÃo

567,8737 ESTrada GErSoN SErafiM,  
KM 25 JacarEacaNGa

053002554/2022 VicENTE dE 
PaUda arViM

faZENda 
NoSSa 

SENHora 
aParEcida

231,5121 ViciNal Vila UNiÃo MaraBá

Belém (Pa), 04.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 836656

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
adesÃo a ata de reGistro de PreÇo N° 02/2022- seJUsP/ac

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RELATIVA SRP Nº 204/2021 CLP 05.
NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – NGPr, instituído pela 
lei Estadual n° 6.797/2005 e alterações, inscrito no cNPJ/Mf sob o n° 
07.825.502/0001-09, UaSG: 925850, com sede na cidade Belém-Pa, na 
Travessa dos apinagés, n° 270, cEP 66033-170, representado por seu Ge-
rente Executivo fraNciSco faBrÍcio GliNS dE araÚJo (em exercício) 
designado pelo Decreto publicado no Diário Oficial do Estado de 08 de 
junho de 2022, após ter homologado a classificação das propostas apre-
sentadas no Pregão Eletrônico SrP Nº 201/2021 clP 05, nos termos da lei 
no 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, da lei no 10.520, 
de 17 de julho de 2002, lei complementar no 123, de 14 de dezembro 
de 2006, da lei Estadual no 6.474, de 06 de agosto de 2002, decreto no 
991, de 24 de agosto de 2020, decreto no 534, de 04 de fevereiro de 2020 
e suas respectivas alterações, rESolVE registrar os preços destinados a 
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços, sob demanda, 
de agenciamento de viagens, para emissão de passagens terrestres, aé-
reas nacionais, internacionais e intermunicipais, compreendendo serviços 
de reservas, marcação, cancelamento, remarcação, inclusão de tarifas de 
bagagens, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aére-
as (ETicKET) ou de ordens de passagens, com o respectivo “código lo-
calizador”, bem como autorização para envio de excesso de bagagem e 
emissão de seguro de assistência em viagem internacional, para atender 
conforme especificação e condições constantes no contrato nº 047/2022-
NGPr, para atender as necessidades Núcleo de Gerenciamento do Pará 
rural-NGPr, oferecida pela seguinte empresa: aTa Nº 02/2022- SEJUSP/
ac, aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS rElaTiVa SrP Nº 204/2021 clP 05- 
EMPrESa diNaSTia ViaGENS E TUriSMo lTda, inscrita no cNPJ sob o 
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nº 15.741.481/0001-63, com endereço na Trav. d. romualdo de Seixas, 
921, Bairro Umarizal, cEP: 66.050-110, Belém-Pa, neste ato representa-
do pelo Sr. lEaNdro roSSY dE carValHo, brasileiro, natural de Belém-
Pa, casado, comerciante, portador do rG nº 3555892 SSP/Pa e cPf nº 
661.593.772-72.

Protocolo: 836159

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 4817/2022: BENEfici-
ário: JoSiVaN TENorio BarBoSa;Matrícula: 55588427;função:20agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
atender demandas de ações da área Vegetal.Elemento de despesa/ Valor: 
339033/ r$ 3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação 
de contas (em dia):15.ordenador de despesas: JaMir JUNior ParaGUaS-
SU MacEdo.

Protocolo: 836009
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 4841/2022: BENEfici-
ário: roSSllENEY alVES SaMPaio PalHETa; Matrícula: 5960560;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação 
de serviço de pessoa jurídica, prestação de serviço de pessoa física e 
aquisições de materiais diversos de consumo, para atender as necessi-
dades da Gerencia regional de Tucumã.Elemento de despesa / Valor: 
339030/36/39/47/ r$ 2.560,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: TaTiaNE ViaN-
Na da SilVa.

Protocolo: 836101

.

.

diÁria
.

Portaria: 4861/2022 objetivo: dar apoio em saneamento em proprie-
dade foco de a.i.E no Município de Marabá. a propriedade está localizada 
a 100 km da sede do município, com estrada de péssima trafegabilidade.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa des-
tino: MaraBá/Pa Servidor: 57223522/ lEaNdro dE SoUSa E SilVa (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 1,5 diária / 27/07/2022 a 28/07/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836314
Portaria: 4859/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em evento agro-
pecuário 1ª Prova de Laço do Parque Ouro Verde. Justifica-se as diárias 
para o município de origem devido a realização do evento ocorrer em um 
final de semana, e localizado no Setor 14 da PA 254, à 72 km da sede do 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE 
alEGrE/Pa destino: MoNTE alEGrE/Pa Servidor: 55586039/ clEo JoSE 
BaTiSTa dE aNdradE (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diá-
ria / 06/08/2022 a 07/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU 
MacEdo.

Protocolo: 836298
Portaria: 4858/2022 objetivo: fiscalização Móvel para controle de trân-
sito agropecuário.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
caPiTÃo PoÇo/Pa destino: GarrafÃo do NorTE, iriTUia, oUrÉM/Pa 
Servidor: 54187236/ rooSEVElT dE SoUZa olorTEGUi / (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 03/08/2022 a 05/08/2022.or-
denador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836288
Portaria: 4860/2022 objetivo: fiscalização Móvel para controle de tran-
sito agropecuário nos municípios de destino e intensificar a fiscalização 
na área dos municípios componentes do Polo citrícola de capitão e em 
prevenção e controle de cargas hospedeiras da praga mosca-da-caram-
bola e cancro cítrico.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: GarrafÃo do NorTE, iriTUia, oU-
rÉM/Pa Servidor: 57191840/ JoNaTHaS dE oliVEira BarradaS (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 03/08/2022 a 05/08/2022. 
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836290
Portaria: 4862/2022 objetivo: realizar atividades técnicas, em decor-
rência de não haver médico veterinário no escritório local no município de 
Muaná. Justifica-se o destino da viagem ser igual ao município de lotação, 
devido ao deslocamento para esta propriedade ser de duração superior 
a 6 horas por via fluvial, distante da sede do município, sendo inviável 
o retorno diário.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
MUaNá/Pa destino: MUaNá/Pa Servidor: 54187437/Nollar liBErali fi-
lHo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 12/07/2022 a 
15/07/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836320
Portaria: 4863/2022 objetivo: realizar ações de busca aos inadimplen-
tes referentes à 2ª etapa de vacinação contra febre aftosa, nas comuni-
dades de Siriri, cajueiro, Monte dourado e Tauari, comunidades distantes 
120 km de distância da unidade nos municípios.fundamento legal: lei 

5.810/94 art. 145/149.origem: aUrora do Pará/Pa destino: aUro-
ra do Pará, coNcÓrdia do Pará, ToMÉ-aÇU /Pa Servidor: 5311841/ 
HUGo filiPE rodriGUES MElo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉ-
dico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 09/08/2022 a 11/08/2022. ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836339
Portaria: 4855/2022 objetivo: dar apoio para Saneamento de foco de 
anemia infecciosa Equina no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá/Pa Servidor: 
55586097/ lUiS alBErTo SoUSa TorrES (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 
diáriaS / 08/08/2022 a 12/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836212
Portaria: 4857/2022 objetivo: fiscalização Móvel para controle de trân-
sito agropecuário.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
caPiTÃo PoÇo/Pa destino: GarrafÃo do NorTE, iriTUia, oUrÉM/Pa 
Servidor: 54197570/ fraNciSco SilVio oliVEira aGUiar / (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 03/08/2022 a 05/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836276
Portaria: 4842/2022 objetivo: realizar coleta de grãos em empacota-
doras nos municípios de destino para análise e classificação no Posto de 
Belém.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
destino: aUrora do Pará, doM EliSEU, ParaGoMiNaS, roNdoN do 
Pará, UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 23035/ PaUlo dE TarSo MarQUES dE 
caSTro (claSSificador) / 6,5 diáriaS / 07/08/2022 a 13/08/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 836111
Portaria: 4839/2022 objetivo: dar apoio no cumprimento das metas em 
virtude das férias do único servidor da referida Unidade, no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaPUcaia/Pa destino: 
XiNGUara/Pa Servidor: 5868203/ Joao cUSTodio dE liMa (TÉcNico 
aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 01/08/2022 a 03/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836077
Portaria: 4838/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes etapa 
maio/2022-Febre Aftosa, atualização cadastral de coordenadas geográfica, 
vigilância epidemiológica e vistoria de pata e boca em propriedades no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE 
doUrado/Pa destino: alMEiriM/Pa Servidor: 5948600/ SUliNEidE ro-
cHa dE SoUSa / (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 
01/08/2022 a 05/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 836075
Portaria: 4840/2022 objetivo: realizar busca às propriedades inadim-
plentes na etapa de vacina contra a febre, etapa maio de 2022 no mu-
nicípio. a distância informada na relação das propriedades, somando-se 
um total de 779Km (ida e volta); fazendo-se necessário o sábado para 
retorno. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ViSEU/Pa 
destino: ViSEU/Pa Servidor: 57222907/ JoSÉ cÉSar daS cHaGaS MoN-
TEiro (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 01/08/2022 
a 06/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836079
Portaria: 4836/2022 objetivo: realizar Vistoria em sala diagnostico 
e reunião técnica nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: iTUPiraNGa, MaraBá, NoVa iPiXU-
Na, crUZEiro do SUl/Pa Servidor: 5871115/ Marcia BaTiSTa PENNa / 
(MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 08/08/2022 a 12/08/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836070
Portaria: 4834/2022 objetivo: realizar visita de atendimento a foco em 
aiE em 01 propriedade no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: alTaMira/Pa destino: ViTÓria do XiNGU/Pa Servidor: 
54197073/ laMarcK PaUlo BarroS BEZErra (MÉdico VETEriNário) 
/ 1,5 diária / 04/08/2022 a 05/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836061
Portaria: 4837/2022 objetivo: realizar o Plano de ação de contenção de 
um foco de raiva no município. Justifica-se o pedido de 0,5 Diária/dia ao 
servidor para seu município de lotação em decorrência das ações de cap-
tura de morcegos ocorrerem no período noturno, e durante o dia, estar vi-
sitando propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: caNaÃ doS caraJáS/Pa destino: caNaÃ doS caraJáS/Pa 
Servidor: 54180041/ roBSoN BErNardo NETo / (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 01/08/2022 a 
05/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836073
Portaria: 4818/2022 Objetivo: Dar apoio em ações de fiscalização vo-
lante de trânsito agropecuário.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: MocaJUBa/Pa destino: BaiÃo, oEiraS do Pará/Pa 
Servidor: 54193762/ Joao QUEiroZ rodriGUES (aUXiliar dE caMPo) / 
3,5 diáriaS / 02/08/2022 a 05/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 836011
Portaria: 4819/2022 objetivo: coordenar a coleta de grãos para análise 
e classificação em empacotadoras.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: aUrora do Pará, doM EliSEU, 
ParaGoMiNaS, roNdoN do Pará, UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 5950874/ 
Jair doS SaNToS BaHia (GErENTE) / 6,5 diáriaS / 07/08/2022 a 
13/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 836012
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Portaria: 4820/2022 objetivo: realizar fiscalização de Trânsito agro-
pecuário nos Portos hidroviários de Belém e cEaSa.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoJU/Pa destino: BElÉM/Pa Servi-
dor: 3294059/ EMaNoEl dE JESUS aQUiNo MorEira (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 25/07/2022 a 29/07/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 836013
Portaria: 4821/2022 objetivo: realizar fiscalização de Trânsito agrope-
cuário nos Portos hidroviários de Belém e cEaSa.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: oEiraS do Pará/Pa destino: BElÉM/Pa 
Servidor: 55585764/ JoSÉ lUÍS MoNTEiro MaGalHÃES (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 25/07/2022 a 29/07/2022. ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 836014
Portaria: 4822/2022 objetivo: realizar fiscalização de Trânsito agrope-
cuário nos Portos hidroviários de Belém e cEaSa. fundamento legal: lei 
5.810/94 art.145/149. origem: acará/Pa destino: BElÉM/Pa Servi-
dor: 54187139/ ENEiaS MarcEliNo dE araUJo MarQUES (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 25/07/2022 a 29/07/2022.or-
denador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 836015
Portaria: 4825/2022 objetivo: realizar fiscalização de Trânsito agrope-
cuário nos Portos hidroviários de Belém e cEaSa.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: oEiraS do Pará/Pa destino: BElÉM/Pa 
Servidor: 55585764/ JoSÉ lUÍS MoNTEiro MaGalHÃES (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 01/08/2022 a 05/08/2022. ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 836023
Portaria: 4823/2022 objetivo: realizar fiscalização de Trânsito agro-
pecuário nos Portos hidroviários de Belém e cEaSa.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TailÂNdia/Pa destino: BElÉM/Pa 
Servidor: 5948820/ Maria iara rodriGUES NoGUEira (TÉcNico aGrÍ-
cola) / 4,5 diáriaS / 25/07/2022 a 29/07/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 836017
Portaria: 4824/2022 objetivo: realizar coleta de grãos em empacota-
doras nos municípios de destino para análise e classificação no Posto de 
Belém.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
destino: aUrora do Pará, doM EliSEU, ParaGoMiNaS, roNdoN do 
Pará, UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 00013102/ aroldo GoMES NUNES 
(claSSificador) / 6,5 diáriaS / 07/08/2022 a 13/08/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 836019
Portaria: 4829/2022 objetivo: realizar atividades de vigilância em pro-
priedades nas áreas de foco e perifoco de raiva, entrega de notificação 
de vacinação, acompanhamento de vacinação, captura morcegos hema-
tófagos e educação sanitária ocorrido no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: GoiaNÉSia do Pará/Pa destino: BaiÃo/
Pa Servidor: rG0179184520014/ roNilSo dE SoUSa da SilVa (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 
01/08/2022 a 06/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 836036
Portaria: 4830/2022 objetivo: realizar busca a inadimplentes da cam-
panha de vacinação contra febre aftosa 2022 no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: JacUNdá/Pa destino: NoVo 
rEParTiMENTo/Pa Servidor: 5915630/ roMário GoNÇalVES PorTo 
(aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 08/08/2022 a 
12/08/2022.ordenador:  JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836037
Portaria: 4831/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes etapas 
maio/2022-Febre Aftosa, atualização cadastral de coordenadas geográfica 
e vigilância epidemiológica em propriedades no distrito de Monte doura-
do.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE doU-
rado/Pa destino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 5948600/ SUliNEidE 
rocHa dE SoUSa / (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS 
/ 08/08/2022 a 12/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 836038
Portaria: 4826/2022 objetivo: realizar fiscalização de Trânsito agro-
pecuário nos Portos hidroviários de Belém e cEaSa.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TailÂNdia/Pa destino: BElÉM/Pa 
Servidor: 5948820/ Maria iara rodriGUES NoGUEira (TÉcNico aGrÍ-
cola) / 4,5 diáriaS / 01/08/2022 a 05/08/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 836030
Portaria: 4827/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes da 1° 
Etapa de Vacinação contra febre aftosa no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Ma-
ria daS BarrEiraS/Pa Servidor: 54188564/ PaUlo HENriQUE loBaTo 
(TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 08/08/2022 a 12/08/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836031
Portaria: 4828/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes etapas 
maio/2022-Febre Aftosa, atualização cadastral de coordenadas geográfica 
e vigilância epidemiológica em propriedades no distrito de Monte dourado.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alMEiriM/Pa des-
tino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 5914905/ BrUNo doS SaNToS ca-
TUNda (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 
4,5 diáriaS / 08/08/2022 a 12/08/2022. ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836034

Portaria: 4832/2022 objetivo: dar apoio nas atividades de iniciar e 
dar continuidade em 5 focos de aiE, cadastramento e recadastramen-
to de propriedades no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BraSil NoVo/Pa destino: MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 
54187005/ EriNaldo SilVa doS SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 4,5 diáriaS / 01/08/2022 a 05/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836057
Portaria: 4835/2022 objetivo: realizar visita de atendimento a foco em 
aiE em 01 propriedade no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: alTaMira/Pa destino: ViTÓria do XiNGU/Pa Servi-
dor: 54193001/ ricardo da SilVa rodriGUES (TÉcNico aGrÍcola) / 
1,5 diária / 04/08/2022 a 05/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836065
Portaria: 4833/2022 objetivo: dar apoio na realização de atividades 
de coleta de amostras de sangue para foco de a.i.E. em propriedade no 
Município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPiTÃo 
PoÇo/Pa destino: SaNTa Maria do Pará/Pa Servidor: 1210943/ aNTo-
Nio GoMES dE aGUiar (aUXiliar dE caMPo) / 0,5 diária / 29/07/2022 
a 29/07/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836059
Portaria: 4852/2022 objetivo: auxiliar em atividades de Saneamen-
to de foco de Mormo no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: UliaNÓPoliS/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 
10294017/ ZEdEQUiaS rodriGUES da SilVa (TÉcNico aGrÍcola) / 
0,5 diária / 01/08/2022 a 01/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836201
Portaria: 4853/2022 objetivo: Executar atividades de Saneamen-
to de foco de Mormo no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: UliaNÓPoliS/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servi-
dor: 12477047/ roBErTo fraNciSco dE oliVEira (MÉdico VETEriNá-
rio) / 0,5 diária / 01/08/2022 a 01/08/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836204
Portaria: 4854/2022 objetivo: Participar da reunião com o SENar e 
apicultores com o objetivo de orientação técnica e pré-cadastro referente 
ao PESaB, no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: BENEVidES/Pa Servi-
dor: 54187465/ Marilia fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE fiScal aGro-
PEcUário) / 0,5 diária / 02/08/2022 a 02/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836205
Portaria: 4851/2022 objetivo: realizar atividade em Vigilância Epide-
miológica, inspeção de Patas e Bocas e atualização cadastral em proprie-
dades rurais no município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: cHaVES/Pa destino: afUá/Pa Servidor: 57221223/ MarÇal ca-
ValcaNTi dE SoUZa BarroS (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉ-
dico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 28/07/2022 a 30/07/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836198
Portaria: 4850/2022 objetivo: realizar ações de busca aos inadimplen-
tes da 2ª etapa de vacinação contra febre aftosa nas regiões do município. 
As diárias se justificam pelo fato das referidas propriedades serem distan-
tes da sede do município, onde o acesso às mesmas pelos rios, tornando 
oneroso o retorno diário a sede do município, sendo facilitado pernoitar nas 
propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: PorTo dE MoZ/Pa destino: PorTo dE MoZ/Pa Servidor: 55588412 
/ THallEZ SalViaNo carNEiro PiNHEiro (aSSiSTENTE adMiNiSTraTi-
Vo) / 4,5 diáriaS / 01/08/2022 a 05/08/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836195
Portaria: 4849/2022 objetivo: realizar buscas a inadimplentes em 
Eldorado do carajás.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: cUrioNÓPoliS/Pa destino: Eldorado doS caraJáS/Pa Servi-
dor: 5962049/ daVi calEBE doS SaNToS (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 
diáriaS / 01/08/2022 a 05/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836192
Portaria: 4847/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes etapa 
maio/2022-Febre Aftosa, atualização cadastral de coordenadas geográfica, 
vigilância epidemiológica e vistoria de pata e boca em propriedades no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alMEi-
riM/Pa destino: alMEiriM/Pa Servidor: 5914905/ BrUNo doS SaNToS 
caTUNda (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) 
/ 4,5 diáriaS / 01/08/2022 a 05/08/2022. ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836188
Portaria: 4848/2022 objetivo: realizar busca aos inadimplentes na 
zona rural do município. as diárias se fazem necessárias, pois o servidor 
terá que se deslocar mais de 100km da zona urbana para a zona rural.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alENQUEr/Pa desti-
no: alENQUEr/Pa Servidor: rG 8585309 / Marco aNTÔNio rEPolHo 
lUcaS/ (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 01/08/2022 a 
03/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 836189



50  diário oficial Nº 35.069 Sexta-feira, 05 DE AGOSTO DE 2022

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 0426/2022 – 02.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
coNcEdEr, ao auxiliar de administração – EdilBErTo GoMES doS SaN-
ToS - Matricula nº 57189713/1, lotado no Escritório local de São Geraldo 
do araguaia/regional de Marabá, 08 dias de licença Nojo (falecimento), no 
período de 14.07.2022 à 21.07.2022, formalizada de acordo a certidão nº 
06757901552022400010133000273355, em atenção a cláusula Vigésima 
Quarta do acordo coletivo de Trabalho 2019/2020
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

PORTARIA Nº 0424/2022 – 25.07.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
coNcEdEr, o Extensionista rural l lEaNdro MaNoEl raPoSo PiNHEi-
ro- Matricula nº 3178447/1, lotado no Escritório local de São francisco 
do Pará/regional de castanhal, 08 dias de licença Nojo (falecimento), no 
período de 16.07.2022 à 23.07.2022, formalizada de acordo a certidão nº 
06565601552022400458066017850128, em atenção a cláusula Vigésima 
Quarta do acordo coletivo de Trabalho 2020/2021.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

PORTARIA Nº 0423/2022 – 21.07.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
coNcEdEr, o Extensionista rural l dENilSoN BaTiSTa dE SoUSa- Matri-
cula nº 5769051/2, lotada no Escritório local de Benevides/regional das 
ilhas, 08 dias de licença Nojo (falecimento), no período de 03.07.2022 à 
10.07.2022, formalizada de acordo a certidão nº 1393030155202240000
6016000151629, em atenção a cláusula Vigésima Quarta do acordo cole-
tivo de Trabalho 2020/2021.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Protocolo: 836221

errata
.

ERRATA DE PUBLICAÇõES-PROTOCOLO Nº 835119
Portaria de diÁria Nº 199/2022

Publicação No doe, 835103 de 03.08.2022
onde se Lê: Nº diárias: 198 (cento e noventa e oito)
Leia-se: Nº diárias: 199 (cento e noventa e nove)

Protocolo: 836293

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato de PrestaÇÃo Nº019/2019
data de assinatura: 29/07/2022
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência 
do contrato por um período de 12 (doze) meses a contar de 01/08/2022 á 
31/07/2023, além do reajuste do valor do contrato pelo iGP-M, cujo índice 
acumulado dos últimos 12 meses (julho de 2021 até junho de 2022) é de 
10,70%, constituindo o valor mensal de r$ r$ 33.210,00 (trinta e três mil, 
duzentos e dez reais), e anual de r$ 398.520,00 (Trezentos e noventa e 
oito mil e quinhentos e vinte reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária
Programa: 1297 – Manutenção de Gestão.
Projeto/atividade: 8338c
Pi: 4120008338-c – operacionalização das ações administrativas.
Elemento de despesa: 339035 – Serviço de consultoria.
Valor Global: r$-398.520,00.
Valor Mensal: r$-33.210,00.
fonte: 0101 – Tesouro.
Município: Marituba
contratada: EMPrESa roBErT ENcarNaÇÃo SociEdadE iNdiVidUal dE 
adVocacia
ordenador: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
Presidente da Emater-Pará

Protocolo: 836651

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 201/2022; BENEficiário: Glauber florên-
cio da cunha,  Matrícula Nº 57175853/1; fUNÇÃo: Extensionista rural 
i; oBJETiVo: acompanhar o Presidente da Empresa, rosival Possidônio 
do Nascimento, com o objetivo de participar de reunião técnico adminis-
trativa com supervisores e escritórios locais nos regionais de Santarém e 
Médio amazonas; Nº dE diáriaS: 3 e ½  (três e meia); PErÍodo: 25 à 
28.07.2022; dESTiNo: Santarém; ordENadora dE dESPESaS: Marial-
Va SoUSa coSTa

Protocolo: 836413

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 200/2022; BENEficiário: Glauber florên-
cio da cunha,  Matrícula Nº 57175853/1; fUNÇÃo: Extensionista rural i; 
oBJETiVo: acompanhar o Presidente da Empresa, rosival Possidônio do 
Nascimento na reunião técnico-administrativa com a Supervisão e chefes 
locais da região administrativa; Nº dE diáriaS: ½  (meia); PErÍodo: 
03/08/22; dESTiNo: caPaNEMa; ordENadora dE dESPESaS: Marial-
Va SoUSa coSTa

Protocolo: 836359
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 202/2022; BENEficiário: Maria dE NaZa-
rÉ BarrETo dErGaN,  Matrícula Nº 55585945-1; fUNÇÃo: Supervisora 
regional; oBJETiVo: reunir com a dirEX para tratar de assuntos técni-
cos e administrativos e receber um veículo e equipamentos (notebooks), 
destinados ao regional e para eslocs da região administrativa do regional 
Tapajós, com vistas a melhoria no processo de prestação dos serviços de 
aTEr da Empresa; Nº dE diáriaS: 2 e ½  (duas e meia); PErÍodo: 26 à 
28.07.2022; dESTiNo: Santarém; ordENadora dE dESPESaS: Marial-
Va SoUSa coSTa

Protocolo: 836560

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 80/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Em-
presa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompa-
nhar a execução de serviços.
rESolVE:
designar os servidores rafaela Veloso Matos Nascimento, matrícula 
5947400/1 como fiscal e Ana Alice da Silva Costa, matrícula Nº 5898192/1, 
como suplente de fiscal, do contrato de pessoa jurídica especializada no 
fornecimento de MaTErial dE EXPEdiENTE, para atender a cEaSa/Pa, 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP/SEPLAD/DGL Nº 011/2021, firmado com a em-
presa rcN coMÉrcio E SErViÇoS lTda, a contar de 06 de junho de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 02 de agosto de 2022
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 836002
PORTARIA Nº 79/2022

o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Em-
presa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompa-
nhar a execução de serviços.
rESolVE:
designar os servidores leandro José Monteiro ribeiro, matrícula 
80845866/1 como fiscal e Ellen Tatiane de Oliveira Queiroz, matrícula Nº 
5898179/1, como suplente de fiscal, do contrato de pessoa jurídica espe-
cializada no fornecimento de MaTErial dE EXPEdiENTE, para atender a 
CEASA/PA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP/SEPLAD/DGL Nº 011/2021, firmado 
com a empresa NEo BrS coMÉrcio dE ElETrodoMÉSTicoS lTda, a 
contar de 07 de julho de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 02 de agosto de 2022
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 836004

coNtrato
.

coNtrato: 023/2022
Processo 2022/140878
objeto: contrato de pessoa jurídica especializada no fornecimento de Ma-
TErial dE EXPEdiENTE, para atender em todo território estadual, os ór-
gãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará, PrEGÃo ElETrÔ-
Nico SrP/SEPlad/dGl Nº 011/2021.
fundamento legal: lei federal nº 8.666, de 21 de junho de1993, da lei 
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da lei Estadual nº 6.474, de 06 
de agosto de 2002, do decreto Estadual nº 534, de 4 de fevereiro de 2020, 
lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016
Valor Total: r$ 176,00
data da assinatura: 07/07/2022 Vigência: 07/07/2022 a 06/07/2023
orçamento:Unidade orçamentária: 58201, fonte do recurso: 0261, Pro-
grama: 1297 – Manutenção de Gestão, PTrES: 588338 - operacionaliza-
ção das ações administrativas, Natureza da despesa: 33.90.30 – Material 
de consumo
contratada: NEo BrS coMÉrcio dE ElETrodoMÉSTicoS lTda - cNPJ: 
07.041.480/0001-88
Endereço: Passagem Nossa Senhora aparecida, 164. cEP: 66.645-455 – 
castanheira – Belém/Pa
ordenador: fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente cEaSa/Pa

Protocolo: 836001
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coNtrato: 012/2022
Processo 2022/140975
objeto: contrato de pessoa jurídica especializada no fornecimento de Ma-
TErial dE EXPEdiENTE, para atender em todo território estadual, os ór-
gãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará, PrEGÃo ElETrÔ-
Nico SrP/SEPlad/dGl Nº 011/2021.
fundamento legal: lei federal nº 8.666, de 21 de junho de1993, da lei 
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da lei Estadual nº 6.474, de 06 
de agosto de 2002, do decreto Estadual nº 534, de 4 de fevereiro de 2020, 
lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016
Valor Total: r$ 270,00
data da assinatura: 06/06/2022 Vigência: 06/06/2022 a 05/09/2022
orçamento: Unidade orçamentária: 58201, fonte do recurso: 0261, Pro-
grama: 1297 – Manutenção de Gestão, PTrES: 588338 - operacionaliza-
ção das ações administrativas, Natureza da despesa: 33.90.30 – Material 
de consumo
contratada: rcN coMÉrcio E SErViÇoS lTda - cNPJ: 02.055.122/0001-00
Endereço: Trav. Primeiro de Março, 239. cEP: 66.015-051 – campina – 
Belém/Pa
ordenador: fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente cEaSa/Pa

Protocolo: 835999

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

reVoGar desiGNaÇÃo
PORTARIA Nº 01723/2022-GAB/SEMAS, DE 04.08.2022

i – rEVoGar, a contar de 27/07/2022, a Portaria n° 01310/2022-GaB/
SEMaS de 22/06/2022, publicada no doE n° 35.018 de 23/06/2022, que 
designou o servidor lUiZ EdiNElSoN cardoSo E cardoSo, matricula nº 
57234130/1, para responder pela Secretaria adjunta de Gestão e regula-
ridade ambiental – SaGra.
JoSÉ MaUro dE liMa o’dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 836378
PORTARIA Nº 1704/2022-GaB/seMas

o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso das atribuições, conferidas pelo decreto Estadual s/n, de 19 de fe-
vereiro de 2021, publicado no Diário Oficial n°. 34.497, de 19 de fevereiro 
de 2021;
coNSidEraNdo o Processo n° 2022/916356;
r E S o l V E:
I – CONCEDER, a contar de 08/08/2022, Gratificação por Tempo Inte-
gral, por permuta, no percentual de 60% (sessenta por cento), ao ser-
vidor GlaUBEr NoNaTo fErrEira oliVEira, matrícula nº 54194174/3, 
ocupante função de Técnico em Gestão Meio ambiente, em razão do encer-
ramento do contrato temporário, a contar de 19/07/2022, do ex-servido-
ra Maria ElcilaNE Prado dE aGUiar, matrícula nº 5935372/2, ocupan-
te da função de Técnico em Gestão de Meio ambiente.
ii – determinar à Secretaria adjunta de Gestão administrativa e Tecnologia 
– SaGaT que, através do setor competente, tome devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
Belém, 02 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias - SaGaT

Protocolo: 836208
PORTARIA Nº 1705/2022-GAB/SEMAS

o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso das atribuições, conferidas pelo decreto Estadual s/n, de 19 de fe-
vereiro de 2021, publicado no Diário Oficial n°. 34.497, de 19 de fevereiro 
de 2021;
coNSidEraNdo o Processo n° 2022/919595;
r E S o l V E:
I – CONCEDER, a contar de 09/08/2022, Gratificação por Tempo Inte-
gral, por permuta, no percentual de 60% (sessenta por cento), à ser-
vidora HEloYZE GaBriElla doS SaNToS coSTa XaViEr, matrícula nº 
57226927/3, ocupante função de assistente administrativo, em razão do 
encerramento do contrato temporário, a contar de 08/08/2022, do ex-ser-
vidor alaN WilliaM SilVa SoUZa, matrícula nº 5884047/3, ocupante da 
função de assistente administrativo.
ii – determinar à Secretaria adjunta de Gestão administrativa e Tecnologia 
– SaGaT que, através do setor competente, tome devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
Belém, 03 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias - SaGaT

Protocolo: 836230

PORTARIA Nº. 1678/2022-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 PaE Nº. 2022/924883, no qual o cole-
giado informa, em suma, que embora tenha envidado esforços para escla-
recer os fatos, ainda necessita executar outros procedimentos imprescindí-
veis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – reconduzir a comissão atualmente composta pelos servidores 
JaiME MarcElo ESTUMaNo GoNÇalVES cardoSo, Mat. n.º 57175443/2, 
Téc. em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário; TErEZa criSTiNa 
dE SoUZa frEiTaS da crUZ, Mat. nº. 54191363/2, Téc. em Gestão Pública 
e iSraEl PErEira doS SaNToS, Mat. nº. 57175266/1, Téc. em Gestão 
de agropecuária; para, sob a presidência do primeiro, dar continuidade, 
no prazo de 30 (trinta) dias, aos trabalhos de apuração em Sindicância 
acusatória instaurada através da PorTaria Nº. 0236/2022-GaB/corrEG, 
de 16/02/2022, publicada no doE nº. 34868 de 17/02/2022, e último ato, 
prorrogação pela PorTaria Nº. 1297/2022-GaB/corrEG, de 21/06/2022, 
publicada no doE nº. 35022 de 27/06/2022, referente aos fatos de que 
trata o PaE nº. 2021/1247280.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Protocolo: 834520
PORTARIA Nº 1697/2022-GAB/SEMAS

o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso das atribuições, conferidas pelo decreto Estadual s/n, de 19 de fe-
vereiro de 2021, publicado no Diário Oficial n°. 34.497, de 19 de fevereiro 
de 2021;
considerando o Processo n° 2022/925686;
r E S o l V E:
I – CONCEDER, a contar de 02/08/2022, Gratificação por Tempo Integral, 
por permuta, no percentual de 60% (sessenta por cento), ao servidor SÉr-
Gio da SilVa raiol, matrícula nº 57220089/3, ocupante função de Téc-
nico em Gestão de informática, em razão do encerramento do contrato 
temporário, a contar de 18.07.2022, do ex-servidor HaNdErSoN rafaEl 
BraGa rodriGUES, matrícula nº 5960919/1, ocupante da função de Téc-
nico em Gestão de informática.
ii – determinar à Secretaria adjunta de Gestão administrativa e Tecnologia 
– SaGaT que, através do setor competente, tome devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
Belém, 02 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias - SaGaT

Protocolo: 836093
PORTARIA Nº 1701/2022-GAB/SEMAS

o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso das atribuições, conferidas pelo decreto Estadual s/n, de 19 de fe-
vereiro de 2021, publicado no Diário Oficial n°. 34.497, de 19 de fevereiro 
de 2021;
considerando o Processo n° 2022/919381;
r E S o l V E:
I – CONCEDER, a contar de 02/08/2022, Gratificação por Tempo Integral, 
por permuta, no percentual de 60% (sessenta por cento), ao servidor lU-
PErciNio SErGio liMa dE oliVEira JUNior, matrícula nº 5942538/3, 
ocupante função de Técnico em Gestão Pública, em razão do encerramen-
to do contrato temporário, a contar de 19/07/2022, das ex-servidoras, 
HEliaNa lUcENa da SilVa matrícula nº 5933669/2 e GlEiSSY JESUS 
caSTro matrícula nº 57176457/3, ocupantes da função de auxiliar ope-
racional.
ii – determinar à Secretaria adjunta de Gestão administrativa e Tecnologia 
– SaGaT que, através do setor competente, tome devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
Belém, 02 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias - SaGaT

Protocolo: 836097
PORTARIA Nº 1703/2022-SAGAT/GAB/SEMAS

o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/nº de 19 de fevereiro 
de 2021, publicado no Diário Oficial nº 34.497, de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/922071;
r E S o l V E:
I – EXCLUIR, Gratificação por Tempo Integral, no percentual de 60% (ses-
senta por cento), dos servidores abaixo:

MatrÍcULa NoMe carGo/FUNÇÃo a coNtar
5943128/1 EliElSoN dE JESUS MEdEiroS SoUSa MoToriSTa 04/08/2022
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II – CONCEDER, Gratificação por Tempo Integral, no percentual de 60% 
(sessenta por cento), dos servidores abaixo:

MatrÍcULa NoMe carGo/FUNÇÃo a coNtar
 5964240/1 JoSilENE da SilVa BaraTa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 04/08/2022

iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão administrativa e financeira - 
DGAF que, através do setor competente, tome devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
Belém, 02 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 836115
PORTARIA Nº 1702/2022-GAB/SEMAS

o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso das atribuições, conferidas pelo decreto Estadual s/n, de 19 de fe-
vereiro de 2021, publicado no Diário Oficial n°. 34.497, de 19 de fevereiro 
de 2021;
considerando o Processo n° 2022/919648;
r E S o l V E:
I – CONCEDER, a contar de 09/08/2022, Gratificação por Tempo Integral, 
por permuta, no percentual de 60% (sessenta por cento), ao servidor 
alaN fErNaNdo PiNTo MaTTa, matrícula nº 5963645/1, ocupante função 
de Técnico em Gestão Pública, em razão do encerramento do contrato 
temporário, a contar de 08/08/2022, do ex-servidora MariSa BEcHara 
MElo, matrícula nº 7565521/2, ocupante da função de Técnico em Gestão 
Pública.
ii – determinar à Secretaria adjunta de Gestão administrativa e Tecnologia 
– SaGaT que, através do setor competente, tome devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
Belém, 02 de agosto de 2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias - SaGaT

Protocolo: 836103

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

 PORTARIA Nº 01674/2022 -DGAF/GAB/SEMAS, DE 28/07/2022
Nome: KarliNE alVES HolaNda SalES
Matrícula: 5963780/1
função: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade
Período: 23/07/2022 a 18/01/2023
Processo: 2022/948370
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 836084

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 1707/2022 - GAB/SEMAS 03 DE AGOSTO DE 2022.
objetivo: Participar de reuniões do fUNBio, c40 (cidades sustentáveis), 
cebri e iaS.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: rio de Janeiro/rJ e São Paulo/SP
Período: 08/08 a 17/08/2022 – 09 e ½ diárias
Servidora:
- 5958908/1 - caMillE BENdaHaN BEMErGUY – (diretora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 835400
PORTARIA Nº 1709/2022 - GAB/SEMAS 03 DE AGOSTO DE 2022.
objetivo: reuniões de planejamento do fao.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: rio de Janeiro/rJ
Período: 11/08 a 13/08/2022 – 02 e ½ diárias
Servidor:
- 5945727/1 - JoSE MaUro dE liMa o dE alMEida - (Secretário de Esta-
do de Meio ambiente e Sustentabilidade)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 835412
PORTARIA Nº 1717/2022 - GAB/SEMAS 03 DE AGOSTO DE 2022.
objetivo: Visita técnica e reunião do comitê gestor e representantes da 
sociedade civil sobre o plano de aplicação dos recursos do Tac da Hydro.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 11/08 a 11/08/2022 – ½ diária.
Servidor:
- 54197163/ 3 - MarcElo aUGUSTo MorENo da SilVa alVES – (diretor)
- 5936371/ 3 - roSa Maria da lUZ MENdES – (coordenadora)
- 5954829/ 2 - lariSSa roBErTa oliVEira caSTro SaNToS – (Técnico 
em Gestão de Meio ambiente)

- 5947074/ 1 - KaroliNE TElES da SilVEira dE SoUZa – (Secretária 
de diretoria)
- 5654807/ 1 - JESUS dE NaZarÉ cardoSo PalHETa – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 835644
PORTARIA Nº 1649/2022 - GAB/SEMAS 27 DE JULHO DE 2022.

objetivo: apoio para realização de pesquisa socioeconômica do projeto 
“Pesca para Sempre”, na rESEX cuiarana.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Magalhães Barata/Pa
Período: 16/08 a 26/08/2022 – 10 e ½ diárias
Servidora:
- 54190128/4 - NaTalia cYNTia cordEiro dE SoUZa -(Técnico em Ges-
tão Pública)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 832974
PORTARIA Nº 1652/2022 - GAB/SEMAS 27 DE JULHO DE 2022.

objetivo: realização de palestra em inscrição do car e sua importância e 
ambientação do módulo Sicar-Pa, no município de canaã dos carajás e para 
os técnicos das Secretarias de Meio ambiente dos municípios arredores.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: canaã dos carajás/Pa
Período: 16/08 a 21/08/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 8002804/ 2 – rafaEl MENdoNca MoUra dE SoUZa - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente
- 5938595/ 2 – SHEila PaTricia dalMacio BarBoSa- (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5654815/ 1 – JoÃo MarTiNHo coNdE alEiXo- (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 833028
PORTARIA Nº 1662/2022 - GAB/SEMAS 28 DE JULHO DE 2022.

Objetivo: Promover a Qualificação de Técnicos e Gestores das Secretarias 
Municipais de Meio ambiente dos Municípios da região dos carajás
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa e canaã dos carajás/Pa
Período: 15/08 a 21/08/2022 – 06 e ½ diárias
Servidores:
– 5954974/1 - aMaNda da coSTa MoUra - (Técnico em Gestão Meio ambiente)
– 5954937/1 - Maria odilENE MiraNda do carMo - (Técnico em Gestão 
Meio ambiente)
– 5954904/1 - roNald WHENdErSoN riBEiro da coSTa - (Técnico em 
Gestão Meio ambiente)
– 5888396/2 - PaTricK diNiZ alVES QUiNTEla - (Técnico em Gestão 
Meio ambiente)
– 57203213/2 - ElVES MarcElo BarrETo PErEira - (Técnico em Gestão 
Meio ambiente)
– 5912113/2 - aNdrÉa Maria dE araÚJo - (Técnico em Gestão Meio ambiente)
- 57193748/1 - JoSÉ lUciaNo SaNToS rodriGUES - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 833449
PORTARIA Nº 1675/2022 - GAB/SEMAS 01 DE AGOSTO DE 2022.
objetivo: organizar e coordenar a capacitação para os técnicos das secre-
tarias municipais de meio ambiente da região de carajás.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá e canaã dos carajás/Pa
Período: 14/08 a 21/08/2022 – 07 e ½ diárias
Servidores:
– 57201638/ 1 - SHEila MicHElla alBUQUErQUE dE SoUZa BoNifácio 
- (Gerente)
– 557175424/ 1 - Marli da coNcEiÇÃo dE SoUSa BorGES – (assistente 
administrativo)
– 5954954/ 1 - raYSSa caroliNE da coNcEiÇÃo riBEiro – (Técnico 
em Gestão Pública)
– 5907165/ 2 - Edira dE NaZarÉ fErrEira Vidal – (Gerente)
– 57211462/ 2 - iZaBElE dE araÚJo carValHo – (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 834326
PORTARIA Nº 1682/2022 - GAB/SEMAS 01 DE AGOSTO DE 2022.
objetivo: Proceder vistoria técnica para licenciamento de PMfS/Poa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa e Medicilandia/Pa
Período: 10/08 a 13/08/2022 – 03 e ½ diárias
Servidores:
– 57230161/ 1 - ZiVaNildo coSTa fErrEira - (TEcNico EM GESTao dE 
MEio aMBiENTE )
– 57194445/ 2 - alBaNiSE fErrEira SoUSa – (TÉcNico EM GESTÃo dE 
MEio aMBiENTE)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 834391
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PORTARIA Nº 1686/2022 - GAB/SEMAS 01 DE AGOSTO DE 2022.
objetivo: realizar vistoria para subsidiar à renovação de licenciamento 
ambiental e ampliação do plano de lavra.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá, canaã dos carajás E Parauapebas/Pa
Período: 16/08 a 19/08/2022 – 3 e ½ diária
Servidores:
– 5954969/ 1 - PaUlo roBErTo SoarES rodriGUES – (Técnico em ges-
tão de meio ambiente)
– 5900267/ 2 - diEGo lEiTE GUiMarÃES – (Técnico em gestão de meio 
ambiente)
– 57205979/ 3 - VálBEr dE alMEida PirES – (Técnico em gestão de meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 834456
PORTARIA Nº 1720/2022 - GAB/SEMAS 04 DE AGOSTO DE 2022.
objetivo: Participação em conjunto de reuniões de planejamento junto ao 
fUNBio envolvendo a estruturação do fundo da amazônia oriental (fao).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: rio de Janeiro/rJ
Período: 08/08 a 13/08/2022 – 5 e ½ diária.
Servidor:
- 5925078/ 5 - NaTalia NaGlE aZEVEdo SilVa – (chefe de Gabinete)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 836010
PORTARIA Nº 1721/2022 - GAB/SEMAS 04 DE AGOSTO DE 2022.
objetivo: realizar atividades informativas (reuniões) e atendimento sobre 
procedimento de regularização ambiental de imóveis rurais.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: redenção/Pa
destino: São félix do Xingu/Pa
Período: 07/08 a 12/08/2022 – 5 e ½ diária.
Servidor:
- 5960656/ 1 - adriaNa da SilVa SalES – (coordenadora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 836045

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

NOTIFICAÇÃO 159812 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2022
À
SocraTES rodriGUES alMEida
ENd: End: GlEBa arUri - lEiTE
cEP: 68.198-000 - TrairÃo - Pará
Pelo presente instrumento, notifica-se o senhor SÓCRATES RODRIGUES 
alMEida, cPf: 413.539.513-91, de acordo com o auto do Processo in-
fracional N° 2021/0000028935, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-08-00732/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 77,27 hectares de florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de 
espécies nativas plantadas,  objeto de especial preservação, sem autoriza-
ção ou licença da autoridade ambiental competente. contrariando  o art. 
50, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso 
Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da 
lei federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 20 dias a contar da data de ciência da presente 
Notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em 
atendimento ao disposto no art. 140 da lei Estadual No 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova Notificação.
NOTIFICAÇÃO 159810 GEFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
aNToNia dE SoUSa lUZ
ENd: rUa frEdErico caMPoS Nº 697 - aEroPorTo
cEP: 78530-000 - PEiXoTo dE aZEVEdo - MaTo GroSSo
Pelo presente instrumento, notifica-se a senhora ANTONIA DE SOUSA 
lUZ, cPf: 008.830.071-42, de acordo com o auto do Processo infra-
cional N° 2021/0000002734, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-12-00346/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 160,14 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico, sem autorização ou licença do órgão am-
biental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do 
decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, 
da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da 
lei federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 20 dias a contar da data de ciência da presente 
Notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em 
atendimento ao disposto no art. 140 da lei Estadual No 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova Notificação.

NOTIFICAÇÃO 159375 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2022
À
ValMir fErNaNdES
ENd: MarGEM dirEiTa da Br 163, KM 988 a 9 KM dE fUNdo, GlEBa 
GoroTirE, faZENda MErcEdES.
cEP: 68193-000 - NoVo ProGrESSo  - Pará
Pelo presente instrumento, notifica-se o senhor VALMIR FERNAN-
dES, cPf: 091.673.378-56, de acordo com o auto do Processo infra-
cional N° 2021/0000005145, no qual consta o auto de infração  aU-
T-2-S/21-01-00195/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por 
aUT-2-S/21-01-00195. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 20 dias a contar da data de ciência da presente 
Notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em 
atendimento ao disposto no art. 140 da lei Estadual No 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova Notificação.
NOTIFICAÇÃO 159378 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2022

À
Valdir PoNTES da SilVa
ENd: faZENda aliaNÇa, ZoNa rUral
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, notifica-se o senhor VALDIR PONTES DA 
SilVa, cPf: 700.578.522-35, de acordo com o auto do Processo infra-
cional N° 2021/0000012971, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-03-00386/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 498,5975 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preserva-
ção, dentro do Bioma amazônico, sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no  art. 118, inciso 
Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da 
lei federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 20 dias a contar da data de ciência da presente 
Notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em 
atendimento ao disposto no art. 140 da lei Estadual N° 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova Notificação.
NOTIFICAÇÃO 159379 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2022

À
ValdEcir aNToNio BaTiSTa
ENd: rUa lEo HEcK, Nº 552, cENTro.
cEP: 68379-200 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, notifica-se o senhor VALDECIR ANTONIO 
BaTiSTa, cPf: 878.736.641-04, de acordo com o auto do Processo in-
fracional N° 2021/0000001014, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-12-00241/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 73,40 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico, sem autorização ou licença do órgão am-
biental competente ou com ele em desacordo. contrariando o  art. 50, do 
decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, 
da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da 
lei federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 20 dias a contar da data de ciência da presente 
Notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em 
atendimento ao disposto no art. 140 da lei Estadual No 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova Notificação.
NOTIFICAÇÃO 159380 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2022

À
ValdEMar BaTiSTa da cUNHa
ENd: faZENda Vai QUEM PrEciSa ViciNal do iriri, KM 84 - rEGiÃo 
do calUMBi
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, notifica-se o senhor VALDEMAR BATISTA DA 
cUNHa, cPf: 377.393.011-91, de acordo com o auto do Processo in-
fracional N° 2021/0000011749, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-02-00186/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 49,55 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico, sem autorização ou licença do órgão am-
biental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do 
decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no  art. 118, inciso Vi, 
da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da/do 
lei federal n° 9.605/1998” - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 20 dias a contar da data de ciência da presente 
Notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em 
atendimento ao disposto no art. 140 da lei Estadual No 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova Notificação.
NOTIFICAÇÃO 159382 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2022

À
VaNdErlEi SilVa riBEiro
ENd: rEGiÃo TaNcrEdo NEVES
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, notifica-se o senhor VANDERLEI SILVA RI-
BEiro, cPf: 004.841.102-76, de acordo com o auto do Processo infra-
cional N° 2021/0000010367, no qual consta o auto de infração aUT-



54  diário oficial Nº 35.069 Sexta-feira, 05 DE AGOSTO DE 2022

2-S/21-03-00200/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 57,52 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico, sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/
do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 20 dias a contar da data de ciência da presente 
Notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em 
atendimento ao disposto no art. 140 da lei Estadual No 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova Notificação.
NOTIFICAÇÃO 159387 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2022

À
ValZENY alVES dE QUEiroZ
ENd: Pa 370, MK 40 PdS - SaNTa clara
cEP: 68.140-000 - UrUara - Pará
Pelo presente instrumento, notifica-se o senhor  VALZENY ALVES DE 
QUEiroZ, cPf: 442.425.812-20, de acordo com o auto do Processo in-
fracional N° 2021/0000015372, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-05-00548/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 0,4638 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico, sem autorização ou licença do órgão am-
biental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50 do 
decreto federal n. 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, 
da/do lei Estadual n° 5.887/1995, em consonância com art. 70, da/do lei 
federal n° 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 20 dias a contar da data de ciência da presente 
Notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em 
atendimento ao disposto no art. 140 da lei Estadual N° 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova Notificação.
NOTIFICAÇÃO 159388 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2022

À
VilSoN alVES dE oliVEira
ENd: rodoVia 163, KM 1072 Md adT 17 KM,ViciNal cUrUá 0,5 KM fdS.
cEP: 68.379-899 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, notifica-se o senhor VILSON ALVES DE OLI-
VEira, cPf: 004.056.232-83, de acordo com o auto do Processo infra-
cional N° 2021/0000002715, no qual consta o auto de infração  aUT-
2-S/20-12-00337/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 3,59 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico, sem autorização ou licença do órgão am-
biental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50 do 
decreto federal n. 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, 
da/do lei Estadual n° 5.887/1995, em consonância com art. 70, da/do lei 
federal n° 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 20 dias a contar da data de ciência da presente 
Notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em 
atendimento ao disposto no art. 140 da lei Estadual N° 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova Notificação.
NOTIFICAÇÃO 159395 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2022

À
ValdiViNo fErrEira aMaral
ENd: Br 230 Transamazônica, km 145 atm Mrb ViciNal 3 Barracas
cEP: 68485-000 - PacaJá - Pará
Pelo presente instrumento, notifica-se o senhor VALDIVINO FERREIRA 
aMaral, cPf: 036.360.111-20, de acordo com o auto do Processo in-
fracional N° 2021/0000014670, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-04-00427/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 9,74 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico, sem autorização ou licença do órgão am-
biental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50 do 
decreto federal n. 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, 
da/do lei Estadual n° 5.887/1995, em consonância com art. 70, da/do lei 
federal n° 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 20 dias a contar da data de ciência da presente 
Notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em 
atendimento ao disposto no art. 140 da lei Estadual N° 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova Notificação.
NOTIFICAÇÃO 159850 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2022

À
GilMar SilVa MaTToS
ENd: Vc do KM 85 SUl,80 Vila do KM 85 SUl
cEP: 68165-000 - rUrÓPoliS - Pará
Pelo presente instrumento, notifica-se o senhor GILMAR SILVA MAT-
ToS, cPf: 865.162.052-72, de acordo com o auto do Processo infra-
cional N° 2021/0000028880, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-08-00787/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 61,461 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utilizá-la com infringência das normas de proteção em área de reserva 
legal sem licença do órgão ambiental ou com ele em desacordo. contra-
riando o art. 50 do decreto federal n. 6.514/2008, enquadrando-se no art. 
118, inciso Vi, da/do lei Estadual n° 5.887/1995, em consonância com 
art. 70, da/do lei federal n° 9.605/1998.

o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 20 dias a contar da data de ciência da presente 
Notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em 
atendimento ao disposto no art. 140 da lei Estadual N° 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova Notificação.
NOTIFICAÇÃO 159854 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2022

À
adEraldo lEiTE aGUiar
ENd: aV. PioNEiro JoSÉ NElSoN coUTiNHo, Nº1395
cEP: 78520-000 - Guarantã do NorTE - Mato Grosso
Pelo presente instrumento, notifica-se o senhor ADERALDO LEITE 
aGUiar, cPf: 403.372.277-72, de acordo com o auto do Processo in-
fracional Nº 2021/0000031341, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-09-00700/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 35,125 hectares de vegetação nativa, dentro do Bioma amazônico, sem 
autorização ou licença da autoridade ambiental competente. contrariando 
o art. 50 do decreto federal n. 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
inciso Vi, da/do lei Estadual n° 5.887/1995, em consonância com art. 70, 
da/do lei federal n° 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 20 dias a contar da data de ciência da presente 
Notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em 
atendimento ao disposto no art. 140 da lei Estadual N° 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova Notificação.
NOTIFICAÇÃO 159855 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2022

À
GilBErTo SilVa MaTToS
ENd: rodoVia TraNSaMaZÔNica, ViciNal do KM 85, lado SUl, GlEBa 
23 loTE 68
cEP: 68.165-000 - rUrÓPoliS - Pará
Pelo presente instrumento, notifica-se o senhor GILBERTO SILVA MAT-
ToS, cPf: 864.191.612-15, de acordo com o auto do Processo infra-
cional Nº 2021/0000026803, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-08-00690/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
15,63 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação, sem 
autorização ou licença da autoridade ambiental competente. contrariando 
o art. 50 do decreto federal n. 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
inciso Vi, da/do lei Estadual n° 5.887/1995, em consonância com art. 70, 
da/do lei federal n° 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 20 dias a contar da data de ciência da presente 
Notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em 
atendimento ao disposto no art. 140 da lei Estadual N° 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova Notificação.
NOTIFICAÇÃO 159860 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2022

À
aNTÔNio PEiXoTo dE PaUla
ENd: rUa daS aVENcaS- QUadra d, loTE 4, Bairro: Vila SaNToS 
dUMoNT.
cEP: 74910-370 - aParEcida dE GoiaNia - GoiáS
Pelo presente instrumento, notifica-se o senhor ANTÔNIO PEIXOTO DE 
PaUla, cPf: 192.172.181-20, de acordo com o auto do Processo infra-
cional N° 2021/0000027841, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-08-00779/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 203,03 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utilizá-la com infringência das normas de proteção em área de reserva 
legal sem licença do órgão ambiental ou com ele em desacordo. contra-
riando o art. 50 do decreto federal n. 6.514/2008, enquadrando-se no art. 
118, inciso Vi, da/do lei Estadual n° 5.887/1995, em consonância com 
art. 70, da/do lei federal n° 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 20 dias a contar da data de ciência da presente 
Notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em 
atendimento ao disposto no art. 140 da lei Estadual N° 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova Notificação.
NOTIFICAÇÃO 159863 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2022

À
MarcEliNo dE SoUSa oliVEira
ENd: SaiNdo dE ParaGoMiNaS PEla rodoVia Pa 256, a aProXiMada-
MENTE 40 KM, ENTraNdo Na ViciNal ESTrada da V.
cEP: 68.630-899 - ParaGoMiNaS - Pará
Pelo presente instrumento, notifica-se o senhor MARCELINO DE SOUSA 
oliVEira, cPf: 872.072.732-15, de acordo com o auto do Processo in-
fracional N° 2021/0000031578, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-09-00841/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 4,573 hectares de vegetação nativa, dentro do Bioma amazônico, sem 
autorização ou licença da autoridade ambiental competente. contrariando 
o art. 50 do decreto federal n. 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
inciso Vi, da/do lei Estadual n° 5.887/1995, em consonância com art. 70, 
da/do lei federal n° 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 20 dias a contar da data de ciência da presente 
Notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em 
atendimento ao disposto no art. 140 da lei Estadual N° 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova Notificação.
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NOTIFICAÇÃO 159866 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2022
À
ENoQUE SaMUEl loPES fErrEira
ENd: TraV. dr. ENEaS PiNHEiro N.12, Bairro Marco.
cEP: 66.095-105 - BElÉM - Pará
Pelo presente instrumento, notifica-se o senhor  ENOQUE SAMUEL LOPES 
fErrEira, cPf: 101.413.528-17, de acordo com o auto do Processo in-
fracional N° 2021/0000011898, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-02-00248/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar  
52,11 hectares  de vegetação nativa , objeto de especial preservação den-
tro bioma amazônico, sem autorização ou licença da autoridade ambiental 
competente. contrariando o art. 50 do decreto federal n. 6.514/2008, 
enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do lei Estadual n° 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da/do lei federal n° 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 20 dias a contar da data de ciência da presente 
Notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em 
atendimento ao disposto no art. 140 da lei Estadual N° 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova Notificação.
NOTIFICAÇÃO 159870 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2022

À
WEdSoN dE SoUZa rESENdE
ENd: aPa Triunfo do Xingu, vicinal santa rosa km 39 entra a esquerda 
percorre mais 11 km ate a up - ZoNa rUral.
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, notifica-se o senhor WEDSON DE SOUZA 
rESENdE, cPf: 694.443-232-34, de acordo com o auto do Processo in-
fracional N° 2021/0000011888, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-03-00351/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar  
8,09 hectares  de vegetação nativa , objeto de especial preservação den-
tro bioma amazônico, sem autorização ou licença da autoridade ambiental 
competente. contrariando o art. 50 do decreto federal n. 6.514/2008, 
enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do lei Estadual n° 5.887/1995”, 
em consonância com art. 70, da/do lei federal n° 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 20 dias a contar da data de ciência da presente 
Notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em 
atendimento ao disposto no art. 140 da lei Estadual N° 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova Notificação.
NOTIFICAÇÃO 159947 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2022

À
PaUlo cESar PErEira ViEira
ENd: coMUNidadE SaNTa lUZia - rio XiNGÚ S/N - ZoNa rUral
cEP: 68.330-000 - PorTo dE MoZ - Pará
Pelo presente instrumento, notifica-se o senhor PAULO CESAR PEREIRA 
ViEira, cPf: 395.388.262-72, de acordo com o auto do Processo in-
fracional No 2021/0000027845, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-08-00801/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 315,98 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação, 
sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente. contra-
riando o art. 50 do decreto federal n. 6.514/2008, enquadrando-se no 
art. 118, inciso Vi, da/do lei Estadual n° 5.887/1995, em consonância 
com art. 70, da/do lei federal n° 9.605/1998 art. 225, da/do constituição 
federal 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 20 dias a contar da data de ciência da presente 
Notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em 
atendimento ao disposto no art. 140 da lei Estadual N° 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova Notificação.
NOTIFICAÇÃO 159955 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2022

À
aNdErSoN BriTo doS SaNToS
ENd: r. TiradENTES,127
cEP: 68.639-000 - GoiaNÉSia do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, notifica-se o senhor ANDERSON BRITO DOS 
SaNToS, cPf: 087872.812-01, de acordo com o auto do Processo in-
fracional N° 2021/0000034347, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-09-00950/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 62,38 hectares, de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utilizá-la com infringência das normas de proteção em área de reserva 
legal sem licença do órgão ambiental ou com ele em desacordo. contra-
riando o art. 50 do decreto federal n. 6.514/2008 - art. 225, Parágrafo 
4º, da/do constituição da república federativa do Brasil de 1998, enqua-
drando-se no art. 118, inciso Vi, da/do lei Estadual n° 5.887/1995, em 
consonância com art. 70, da/do lei federal n° 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 20 dias a contar da data de ciência da presente 
Notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em 
atendimento ao disposto no art. 140 da lei Estadual N° 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova Notificação.
NOTIFICAÇÃO 159960 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2022

À
lEoNildo alVES da SilVa
ENd: Sitio Terra Nova, SN - ZoNa rUral
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, notifica-se o senhor LEONILDO ALVES DA 
SilVa, cPf: 090.063.562-20, de acordo com o auto do Processo infra-
cional Nº 2021/0000031380, no qual consta o auto de infração aUT-

2-S/21-09-00808/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 15,97 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utilizá-la com infringência das normas de proteção em área de reserva 
legal sem licença do órgão ambiental ou com ele em desacordo. contra-
riando o art. 50 do decreto federal n. 6.514/2008, enquadrando-se no art. 
118, inciso Vi, da/do lei Estadual n° 5.887/1995, em consonância com 
art. 70, da/do lei federal n° 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 20 dias a contar da data de ciência da presente 
Notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em 
atendimento ao disposto no art. 140 da lei Estadual N° 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova Notificação.
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resoLUÇÃo Nº 001 – coGes-cLiMa, de 02 de aGosto de 2022
Torna público o regimento interno do comitê Gestor do Sistema Estadual 
sobre Mudanças climáticas do Pará – coGES-clima.
o PrESidENTE do coMiTÊ GESTor do SiSTEMa ESTadUal SoBrE MU-
daNÇaS cliMáTicaS do Pará – coGES-cliMa, no uso da competência 
que lhe é conferida pelo art. 9, §1º da lei Estadual nº 9.048, de 29 de 
abril de 2020,
coNSidEraNdo o dEcrETo Nº 1.942, de 21 de outubro de 2021 que 
regulamenta o § 5º do art. 9º da lei Estadual nº 9.048, de 29 de abril de 
2020, que dispõe sobre o comitê Gestor do Sistema Estadual sobre Mudan-
ças climáticas (coGES clima), e dá outras providências; e
coNSidEraNdo a aprovação do regimento interno do comitê Gestor do 
Sistema Estadual sobre Mudanças climáticas – coGES-clima durante sua 
2ª reunião ordinária do comitê, em 07 de junho de 2022,
rESolVE:
art. 1º Tornar público na forma de anexo Único o regimento interno do 
comitê Gestor do Sistema Estadual sobre Mudanças climáticas – coGES-
clima.
art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém-Pa, 02 de agosto de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
PrESidENTE do coMiTÊ GESTor do SiSTEMa ESTadUal SoBrE MU-
daNÇaS cliMáTicaS do Pará - coGES-cliMa

aNeXo ÚNico
reGiMeNto iNterNo do coMitÊ Gestor do sisteMa estadUaL 
DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS DO PARÁ - COGES-Clima
caPÍtULo i - oBJetiVo do reGiMeNto iNterNo
art.1º o presente regimento estabelece regras de funcionamento do co-
mitê Gestor do Sistema Estadual de Mudanças climáticas (coGES-clima) 
instituído pelo art. 7º da lei Estadual nº 9.048, de 29 de abril de 2020, 
com o propósito de implementar a Política Estadual sobre Mudanças cli-
máticas do Pará (PEMc), e dispõe sobre a composição, o funcionamento e 
as competências do coGES-clima, enquanto órgão colegiado consultivo, 
deliberativo e normativo, e que integra o Sistema Estadual sobre Mudanças 
climáticas (SEMUc).
caPÍtULo ii - PriNcÍPios e diretriZes do coGes-cLiMa
art.2º No exercício de suas funções, o comitê Gestor e seus membros 
deverão agir em estrita conformidade com os princípios, as diretrizes e 
os objetivos da PEMc, e conduzir seus trabalhos com base na legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, de acordo com os 
valores da administração Pública e demais normativas internas dos órgãos 
de origem de cada membro.
art.3º o coGES-clima reger-se-á por este instrumento, pela lei nº 
9.048/2020 e demais diplomas aplicáveis, subordinando-se e reportando 
suas atividades ao SEMUc.
caPÍtULo iii - das atriBUiÇÕes
art.4º São atribuições do coGES-clima em conformidade com o art. 8° da 
lei nº 9.048/2020:
i - acompanhar a execução dos instrumentos da Política Estadual sobre 
Mudanças climáticas do Pará e determinar providências necessárias para o 
cumprimento de suas metas;
ii - analisar e deliberar ‘sobre projetos e estudos referentes às mudanças 
climáticas;
iii - estabelecer diretrizes complementares para a implementação da Po-
lítica Estadual sobre Mudanças climáticas do Pará, aplicação dos seus ins-
trumentos e atuação do Sistema Estadual sobre Mudanças climáticas;
iV - exercer funções consultivas, normativas e deliberativas relativas aos 
instrumentos da Política Estadual sobre Mudanças climáticas do Pará; e
V - promover a articulação entre os integrantes do Sistema Estadual sobre 
Mudanças climáticas.
caPÍtULo iV - estrUtUra e da coMPosiÇÃo
art.5º o coGES-clima possui a seguinte estrutura:
i – Presidência;
ii – Secretaria Executiva;
iii – Plenário;
iV – câmaras Técnicas; e
V – Grupos de Trabalho.
§1º a Presidência do coGES-clima é exercida pelo/a Secretário(a) de Es-
tado de Meio ambiente e Sustentabilidade.
§2º o Plenário é o órgão superior de deliberação do coGES-clima.
§3º a função de Secretário(a) Executivo(a) do coGES-clima é exercida pe-
lo/a titular da Secretaria adjunta de Gestão de recursos Hídricos e clima.
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§4º a Secretaria-Executiva do coGES é exercida pela Secretaria adjunta de 
Gestão de recursos Hídricos e clima da Secretaria de Estado de Meio ambien-
te e Sustentabilidade (SEMaS), que prestará apoio logístico ao coGES-clima.
§5º cabe aos demais membros, no âmbito de suas competências, prestar 
apoio técnico e operacional ao comitê Gestor.
§6º o coGES-clima, mediante resolução, poderá instituir câmaras Técni-
cas e Grupos de Trabalho, em caráter permanente ou temporário.
art.6º o coGES-clima será composto por 10 (dez) membros, de acordo 
com as seguintes representações:
§1º 5 (cinco) representantes do Poder Público Estadual, indicados, propor-
cionalmente, pelos seguintes órgãos e entidades:
i - Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca (SE-
daP) - Titular;
instituto de Terras do Pará (iTErPa) - 1º suplente; e Empresa de assistên-
cia Técnica e Extensão rural do Estado do Pará (EMaTEr/Pa) - 2º suplente;
ii - Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e 
Energia (SEdEME) - Titular; companhia de desenvolvimento Econômico 
do Pará (codEc) – 1ª. Suplente;
iii - Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade (SEMaS) 
- Titular; instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do 
Estado do Pará (idEflor-Bio) - 1°. Suplente;
iV - Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia, Educação Superior, Pro-
fissional e Tecnológica (SECTET) - Titular; Fundação Amazônia de Amparo 
a Estudos e Pesquisas (faPESPa) - 1ª. Suplente; e
V - Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social (SEGUP) – 
Titular; corpo de Bombeiros Militar do Pará (cBMPa) – 1° Suplente
§2º Poderão ser indicados a participar do coGES-clima pelo Poder Público 
Estadual outras entidades do setor, na condição de membros ou ouvintes.
§3º os/as representantes indicado/a(s) pelo Poder Público Estadual e res-
pectivos suplentes, até o limite de duas, serão designados em ato da Se-
cretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.
§4º 5 (cinco) organizações representantes da sociedade civil, legalmente 
constituídos, com objetivos, interesses e/ou efetiva atuação na agenda 
climática, indicados conforme segue:
i – 2 (dois) representantes de organizações não governamentais com atu-
ação na área de mudanças climáticas;
ii – 1 (um) representante de organizações representantes de Povos indí-
genas, Quilombolas e comunidades Tradicionais - PiQcTS.
III – 1 (um) representante de instituições técnico-científicas; e
iV – 1 (um) representante do setor produtivo.
§5º Poderão participar do coGES-clima representando a sociedade civil, na 
condição de membros ou ouvintes, dentre outros, agricultores familiares.
§6º os membros do coGES-clima exercerão mandato de 1 (um) ano, 
sendo permitida uma recondução.
§8º Nos casos em que as vagas de titular e suplente forem exercidas por 
organizações diferentes do mesmo setor, será buscado o consenso entre 
os ocupantes da mesma vaga, e não sendo possível o voto se definirá pela 
maioria entre titular e respectivos suplentes.
§9º No caso das organizações representantes de povos e comunidades 
indígenas, tradicionais e quilombolas, o direito ao voto poderá ser exercido 
pela organização titular ou pela organização suplente conforme a matéria 
objeto da votação envolva de modo específico cada segmento social.
§8º Não havendo candidatura para alguma das representações dispostas 
no §4º, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade po-
derá convidar instituições de notória reputação com atuação na área de 
mudanças climáticas bem como na proteção dos direitos de povos e comu-
nidades indígenas, tradicionais e quilombolas para compor o coGES-clima.
§9º ocorrendo a vacância de um membro do comitê Gestor, o Presidente 
indicará o seu suplente na primeira reunião que ocorrer imediatamente 
após a respectiva vacância.
caPÍtULo V - coNFLitos e iMPediMeNtos
art.7º a função de membro do comitê deve ser exercida respeitando-se 
os deveres de lealdade e diligência, bem como evitando-se quaisquer si-
tuações de conflito de interesse que possam afetar os objetivos da Política 
Estadual sobre Mudanças climáticas.
art.8º os membros do comitê deverão atuar com a máxima independência 
e objetividade, visando ao melhor interesse do SEMUc, para que o comitê 
possa atingir a sua finalidade.
art.9º caso algum membro do coGES-clima, no exercício de suas atribui-
ções, esteja em potencial conflito de interesse deverá declarar-se conflita-
do e deixar de participar das deliberações.
Parágrafo único: Considera-se conflito interesse, entre outras, a existência 
de vínculo familiar até o terceiro grau; vínculo jurídico, empregatício ou 
contratual com pessoa física ou jurídica envolvidas direta ou indiretamente 
no projeto ou estudo sobre mudanças climáticas a ser analisado.
Art.10 Cumpre ao Plenário do COGES-Clima administrar conflitos de inte-
resses e determinar a abstenção dos seus membros, se houver membro 
que esteja conflitado.
caPÍtULo Vi - do FUNcioNaMeNto do coGes-cLiMa
sessão i
da Presidência
art.11 a Presidência do comitê Gestor do Sistema Estadual sobre Mudan-
ças climáticas é exercida pelo/a Secretário/a de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade, em caso de impossibilidade, exercerá essa função o/a 
titular da Secretaria adjunta de Gestão de recursos Hídricos e clima, da 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.
sessão ii
do Plenário
art. 12 o Plenário do comitê Gestor reunir-se-á ordinariamente trimestral-
mente e, extraordinariamente, sempre que necessário por convocação da 
Presidência, pela Secretaria Executiva ou por iniciativa própria, por meio da 
maioria simples de seus membros.

§1º as reuniões ordinárias do comitê Gestor serão convocadas pelo/a Pre-
sidente.
§2º o quórum para realização das reuniões do coGES-clima deverá ter a 
presença de, no mínimo, a maioria simples dos membros do governo e da 
maioria simples dos representantes da sociedade civil.
§3º As reuniões ordinárias terão seu calendário anual fixado na última 
reunião do ano anterior ou em cada reunião ordinária realizada, e será 
precedida pelo encaminhamento prévio, com antecedência mínima de 20 
(vinte) dias, da pauta e da documentação integral a ser debatida.
§4º as reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência mí-
nima de 10 (dez) dias, quando deverá ser encaminhada a pauta, o instru-
mento convocatório e a documentação integral da pauta a ser debatida.
§5º as reuniões do comitê Gestor poderão ser realizadas de forma presen-
cial; videoconferência e/ou de forma remota.
§6º caberá à Secretaria Executiva garantir a viabilização da participação 
dos representantes de povos indígenas, quilombolas, comunidades tradi-
cionais e da agricultura familiar, por meio do pagamento de passagens e 
diárias, ou outros meios logísticos necessários, em tempo hábil, conforme 
dotação orçamentária disponível, tanto nas reuniões ordinárias como nas 
extraordinárias sejam quais forem os meios de sua realização.
art.13 o comitê Gestor poderá convidar os demais integrantes do SEMUc 
para assistir às reuniões, prestar esclarecimentos ou informações sobre as 
matérias em apreciação, ou apoiar na condução das suas atividades cujo 
escopo tangencie matéria de competência ou expertise de um ou mais 
integrantes do Sistema convidados.
art.14 as deliberações do comitê Gestor constarão de atas lavradas pela 
Secretaria Executiva e suas decisões por meio de resoluções, as quais se-
rão encaminhadas previamente aos membros para sugestões e correções, 
e submetidas à aprovação na reunião subsequente.
§1º as resoluções aprovadas pelo coGES-clima, serão assinadas por seu 
Presidente que as enviará à Secretaria Executiva, para publicação no diário 
Oficial do Estado.
§2º as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias deverão informar o 
local e a data de sua realização, nomes dos membros presentes e demais 
participantes, resumo dos assuntos apresentados, debates ocorridos e as 
deliberações tomadas.
§3º as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias serão confecciona-
das preferencialmente em documento eletrônica e serão assinadas pelo 
responsável pela sua lavratura e pelo Secretário Executivo, por meio de 
certificação digital.
§4º os atos aprovados pelo Plenário serão publicados pela Secretaria Exe-
cutivas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da reunião.
Art.15 As datas e atas das reuniões serão divulgadas pela página oficial do 
coGES-clima e realizadas de forma pública.
art.16 as reuniões do coGES-clima observarão o seguinte rito:
i - abertura;
ii - apresentação de informes, discussão e votação da memória da reunião 
anterior, encaminhada com antecedência;
iii - apresentação dos requerimentos de urgência, de inversão de pauta e 
de inclusão ou retirada de matérias formalizadas por escrito ou verbalmen-
te pelos membros interessados;
iV - discussão e deliberação das matérias da ordem do dia; e
V - encerramento.
Parágrafo único. a inversão de pauta e os requerimentos de urgência, in-
clusão ou retirada de matérias serão submetidos à votação, sendo apro-
vados por maioria simples dos representantes dos membros presentes.
art.17 o Plenário do coGES-clima deliberará preferencialmente por con-
senso.
§1º Na impossibilidade de consenso, a matéria será posta em votação, 
ocasião em que efetuar-se-á a contabilização dos votos em separado.
§2º o quórum para deliberação deverá ser por maioria simples dos mem-
bros do coGES-clima presentes na reunião.
§3º Em caso de empate, a Presidência detém o voto de qualidade.
§4º cada membro que disponha de mais de um representante da institui-
ção na ocasião da reunião, somente terá direito a 1 (um) voto, de igual 
valor aos demais membros.
art.18 a deliberação das matérias da ordem do dia obedecerá aos seguin-
tes passos:
i – o/a Presidente ou a Secretaria Executiva apresentará o item da pauta;
ii - a matéria será posta em discussão; e
iii - far-se-á a votação, encaminhada pelo/a Presidente ou pela Secretaria 
Executiva.
Parágrafo único. realizada a votação, qualquer membro poderá apresentar 
declaração de voto, cujo teor deverá ser registrado em ata.
seção iii
da secretaria executiva
Art.19 A Secretaria Executiva do COGES-Clima fica sob a responsabilidade 
da Secretaria adjunta de Gestão de recursos Hídricos e clima da Secreta-
ria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, a qual deverá designar 
seus membros por meio de ato específico emitido pelo titular do Órgão.
art.20 compete à Secretaria Executiva:
i - arquivar e monitorar todos os documentos produzidos pelo coGES-clima;
ii - auxiliar a Presidência do coGES-clima;
iii - dar publicidade aos atos e debates promovidos no âmbito do coGES-
Clima, podendo inclusive, para esse fim, lançar mão de ferramenta eletrô-
nica específica na Rede Mundial de Computadores – Internet;
iV - promover a gravação e o registro das reuniões, e respectivas listas de 
presença para
participantes presenciais ou virtuais, preparando suas atas, que deverão 
ser redigidas de forma a retratar todas as discussões realizadas, bem como 
as decisões tomadas pelo Plenário e, ainda, quaisquer outras informações 
de relevância ao pleno desenvolvimento do coGES-clima;
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V - prover apoio técnico, administrativo e os meios necessários à execução 
dos trabalhos do coGES-clima;
Vi - providenciar a lavratura, o arquivamento e os encaminhamentos devi-
dos às atas das reuniões do coGES-clima;
VII – publicar as resoluções do COGES-Clima no Diário Oficial no prazo 
máximo de 30 dias a contar de sua aprovação.
art.21 Será de responsabilidade da Secretaria Executiva do coGES-clima 
efetuar os convites necessários às reuniões ordinárias e extraordinárias, 
bem como mobilizar os membros para participação em tais reuniões.
art.22 a Secretaria Executiva do coGES-clima deve tornar públicos data, 
hora e local das reuniões, por meio da página eletrônica da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a fim de estimular a partici-
pação da sociedade no âmbito do fórum, aplicando-se neste caso os mes-
mos prazos previstos no artigo 12, §4º do presente regimento.
seção iV
Das Câmaras Técnicas
art.23 o coGES-clima poderá deliberar pela formação de câmaras Técni-
cas, com o objetivo de:
i - analisar questões de alta relevância e correlação com os objetivos do 
coGES-clima; e
ii - subsidiar discussões promovidas no âmbito do coGES-clima, bem 
como as deliberações dele promovidas.
§1º Toda câmara Técnica deverá ser formalmente instituída por meio de 
ato específico, aprovado pelo Plenário do COGES-Clima.
§2º Toda câmara Técnica deverá ter um(a) coordenador(a) e um rela-
tor(a), os/as quais serão responsáveis por organizar, sistematizar e relatar, 
respectivamente, as ações da câmara enquanto esta existir e, ainda, apre-
sentar os resultados gerados pelos trabalhos desta instância.
§3º o/a coordenador(a) da câmara Técnica e o/a relator(a) serão eleito 
(a)s por maioria simples dos membros do Plenário do coGES.
§4º as câmaras Técnicas deverão comunicar à Secretaria Executiva os 
resultados das suas atividades, bem como encaminhar ao Plenário os do-
cumentos com os resultados, sob a responsabilidade da coordenação da 
câmara Técnica.
§5º as câmaras Técnicas poderão constituir Grupos de Trabalho, que deve-
rão operar sob a coordenação da câmara a partir das quais forem criados 
e terão como finalidade reunir informações e dados, elaborar diagnósticos 
e propostas técnicas, além de propor e acompanhar ações relacionadas às 
matérias e aos temas que lhes forem delegados.
§6º o Plenário do coGES deverá deliberar sobre a criação de Grupos de 
Trabalho, na reunião imediatamente consecutiva à proposta de criação do 
Grupo de Trabalho, tendo por base a data da manifestação da coordenação 
da câmara Técnica, apreciando no mínimo:
i - composição;
ii - metodologia de funcionamento do Grupo de Trabalho;
iii - objeto; e
iV - prazo de conclusão dos trabalhos.
§7° aplica-se o disposto neste artigo à câmara Técnica Permanente de 
desenvolvimento rural Sustentável e à câmara Técnica de Permanente de 
ordenamento ambiental e fundiário, previstas pelo artigo 5°, parágrafo 
único do decreto nº 1942, de 21 de outubro de 2021.
seção V
Dos Grupos de Trabalho
art.24 os Grupos de Trabalho serão compostos por representantes titula-
res, suplentes dos membros do COGES-Clima e convidados a serem defini-
dos pela câmara Técnica que os coordenará.
art.25 São atribuições dos membros dos Grupos de Trabalho, quando ne-
cessários e definidos pela Câmara Técnica:
i - avaliar os resultados da implementação das proposições e deliberações 
do GT e efetuar os ajustes pertinentes, por intermédio do monitoramento 
da execução do Plano de Trabalho;
ii - elaborar Plano de Trabalho contendo metas e prazos de execução das 
proposições decorrentes do objeto para quais foram criados; e
iii - participar e acompanhar as reuniões.
art.26 a coordenação dos Grupos de Trabalho poderá convidar terceiros, 
na qualidade de especialistas ad hoc, para contribuir com o desenvolvi-
mento das atividades relacionadas ao objeto para as quais foram criados.
caPÍtULo Vii - VioLaÇÕes e PeNaLidades
art.27 - Violações aos termos deste regimento ou aos objetivos e valores 
do SEMUc implicarão infração e serão discutidas em reunião específica do 
comitê Gestor, bem como serão encaminhadas à Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade para ciência e eventuais providências 
adicionais.
Parágrafo único – a deliberação do coGES-clima acerca do disposto no 
caput deste artigo deverá ser lavrada em ata e, se restar decidida a exclu-
são de membro, esta deverá estar acompanhada de proposta à Secretaria 
de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.
caPÍtULo Viii - disPosiÇÕes Gerais
art. 28 - compete ao Plenário a aprovação do presente regimento e de-
mais normas internas de organização e funcionamento, bem como suas 
respectivas atualizações, por meio de resolução.
Parágrafo único – o regimento interno e suas alterações serão aprovados 
por maioria absoluta dos membros do coGES-clima.
art. 29 - a participação dos membros do coGES-clima e/ou de convidados 
a que ser refere o artigo 26 do presente regimento, é considerada serviço 
público de natureza relevante, não remunerado.
art. 30 - os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente 
regimento interno serão deliberados pelo Plenário.
art. 31 - Este regimento tem vigência por prazo indeterminado.
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eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 18986/2016
NoME do iNfraTor: GilMar BaU-faZENda faBiaN
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605//1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3802/2016/GEflor, ante a incidência da prescrição executória, nos 
termos da sumula n° 467 do Superior Tribunal de Justiça inobservada opor-
tunamente por esta SEMaS, o que torna o auto incapaz de produzir efeitos. 
Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 21463/2016
NoME do iNfraTor: dEYVid oliVEira cUNHa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso i, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 44 §1° da iN do iBaMa N° 
10/11 n° art. 32 da lei federal n° 9605/98, em consonância com o art. 29 
do decreto federal 6514/2008 e art. 225 da constituição da federal 1988 
lei de crimes ambientais.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 7978/2016/GEfaU, ante a incidência da prescrição, o que torna o auto 
incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 29499/2013
NoME do iNfraTor: SUPErPraTico aliMENToS iNd. coM. E SErViÇoS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso iV, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: inciso iii do art. 81 da lei Estadual 
6321/2001, em consonancia com o art. 70 da lei n° 9605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
2241/2013/GErad, ante a incidência da prescrição o que torna o auto incapaz 
de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 17568/2015
NoME do iNfraTor: ccM MadEiraS iNd. E coM. lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e iV, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual 5887/1995, 
e art. 66 do decreto federal 6514/2008, em consonância com o art. 70, da 
lei federal 9.605/1998 e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, dETErMiNoU o arQUiVaMENTo 
doS aUToS referente ao auto de infração n° 3005/2015/GEflor com 
fundamento no art. 112, § 2° da lei Estadual 8972/2020 o que torna o 
auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 208107/2008
NoME do iNfraTor: coMErcio E iNdUSTria dE MadEiraS do Pará
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 e 94 da lei Estadual de n° 
5887/95, em consonância com o art. 60 e 70 da lei federal 9605/1998 e 
art. 18° §4° da resolução do coNaMa 237/97.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
1279/2007/difaU, ante a incidência da prescrição intercorrente, o que tor-
na o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando 
as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 305453/2008
NoME do iNfraTor: PETroPEÇaS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 18 inciso iii, Paragrafo 4° da 
resolução coNaMa N°237/97 do decreto federal 6514/2008.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - 
SEMaS, através de seu titular, tornou NUlo o auto de infração n° 1385/2008/
dirad ante a incidência da prescrição QUiNQUENal nos termos do art. 21 do 
decreto federal n° 6.514/2008 o que torna o auto incapaz de produzir efeitos. 
Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 14769/2013
NoME do iNfraTor: SidNEY rodriGUES dE SoUZa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 3° inciso ii Vii e art. 50 do 
decreto federal 6514/2008, em consonância com o art. 70 e 72 incisos ii 
E Vii da lei federal 9605/98 art. 225 da constituição da federal 1988 lei 
de crimes ambientais.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
4480/2013/GEflor, ante a incidência da prescrição QUiNQUENal nos ter-
mos do, § 1° e caput do art. 21 do decreto federal 6514/2008 o que torna 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 29209/2016
NoME do iNfraTor: adolfo BarBoSa aZEVEdo
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 paragrafo 1° da lei federal 
9605/1998, e art. 225 da constituição da federal 1988.
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PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 8897/2016/GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente nos 
termos do § 2° do art. 21 do decreto federal 6514/2008, o que torna o 
auto incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 34538/2016
NoME do iNfraTor: Maria ZUlEidE araUJo da SilVa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal n° 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal n° 9605/98 e o 
art. 225 da constituição federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou NUlo o auto de infração 
n° 3820/2016/GEflor ante a incidência da prescrição intercorrente nos 
termos do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que torna o auto 
incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 1205/2014
NoME do iNfraTor: iVaN B. PESSoa E cia lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 118 incisos i e Vi, 47 do Pa-
ragrafo 1° do decreto federal 6514/2008, em consonancia com o art. 70 
da lei 9605/1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou NUlo o auto de infração 
n° 6769/2013/GEflor ante a incidência da prescrição QUiNQUENal nos 
termos do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que torna o auto 
incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo de Portaria
ERRATA DA PORTARIA Nº 381 DE 10/06/2022, PUBLICADA 

NO DOE Nº 35.007 NO DIA 14/06/2022, PROTOCOLO 
Nº 813608.

oNde se LÊ: “...associação das comunidades remanescente de Quilombo 
do Município de oriximiná...” 
Leia-se: “...associação das comunidades remanescentes de Quilombo 
do Município de oriximiná/Território Quilombola ariramba...”
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
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.

.

diÁria
.

Portaria nº 551 de 04 de agosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Senador José Porfirio-PA, de 01 a 05/08/2022:

servidor Objetivo
andressa Julia Santos Vasconcelos, matrícula nº 

5923512, ocupante do cargo de Técnico em Gestão  
ambiental.

Atividade de monitoramento de Sistemas Agroflorestais-SAFs 
implantados, tratos culturais de mudas e revitalização de 

viveiro agroflorestal na Associação APRAT.
cleison dos Santos Vieira,  matrícula nº 900265, ocupan-

te do  cargo de Motorista.
Condução de veículo oficial para locomoção da servidora em 

atividade institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/954601 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 836637
PORTARIA Nº. 541 DE 03 DE AGOSTO DE 2022

i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de Bragança-Pa, de 04 a 11/08/2022:

Servidor objetivo

Marco antônio alves Benevides, matrícula nº 
5939589, ocupante do cargo de Motorista.

conduzir equipe técnica da dGBio para realizar a Mobilização e orga-
nização junto aos representantes dos Poderes Públicos federais, Esta-
duais e Municipais, assim como das organizações Não Governamentais 
e Comunidades envolvidas, com fins de realização de Consulta Pública 
para a criação de Unidade de conservação da Natureza na ilha chaú e 

recategorização da Unidade de conservação ilha canela.

ii - conceder 7,5 (sete e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/910394 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

PORTARIA Nº. 542 DE 03 DE AGOSTO DE 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Bragança-Pa, de 04 a 11/08/2022:

servidor Objetivo
Nívia Gláucia Pinto Pereira, matrícula nº 

57175336, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão de Meio ambiente. criação de Unidades de conservação da Natureza e recategorização da 

Unidade de conservação da ilha canela.reginaldo fernandes da Silva, matrícula nº 
5094445, ocupante do cargo de Programador 

de computador.

ii - conceder 7,5 (sete e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/910370 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

PORTARIA Nº. 543 DE 03 DE AGOSTO DE 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de Jaramacaru e Óbidos-Pa, de 28/07 a 01/08/2022:

servidor Objetivo
ronaldison antonio de oliveira farias, matrícula 

nº 5965237, ocupante do cargo de Gerente. Monitoramento na floTa de Trombetas.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, ao servidor acima, confor-
me o processo nº 2022/928386 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

PORTARIA Nº. 544 DE 03 DE AGOSTO DE 2022
i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para a cidade 
de Goiânia-Go, de 23 a 27/08/2022:

servidor Objetivo
Nilce de Nazaré Nabiça Pereira Maestri, matrícu-
la nº 5947257, ocupante do cargo de chefe de 

controle interno.

Participar como agente Público de controle interno, no congresso de 
Excelência em licitações e contratações Públicas.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a servidora acima, confor-
me o processo nº 2022/953618 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

PORTARIA Nº. 546 DE 04 DE AGOSTO DE 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Tucuruí, Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, 
Jacundá, Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa, de 07 a 28/08/2022:

servidor Objetivo
Mário carlos Penna Mourão Júnior, matrícula 
nº 716340, ocupante do cargo de assistente 

administrativo.

realizar atividades de educação ambiental relacionadas a divulgação do 
Plano de Manejo nos municípios de abrangência da região administrati-

va do Mosaico lago de Tucuruí.

ii - conceder 21,5 (vinte e uma e meia) diárias, ao servidor acima, con-
forme o processo nº 2022/914702 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

PORTARIA Nº. 547 DE 04 DE AGOSTO DE 2022
i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa, de 08 a 20/08/2022:

servidor Objetivo
Josiane amanda Miranda raposo, matrícula nº 
5934577, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão ambiental.

realizar atividades de educação ambiental relacionadas a divulgação do 
Plano de Manejo nos municípios de abrangência da região administrati-

va do Mosaico lago de Tucuruí.

ii - conceder 12,5 (doze e meia) diárias, a servidora acima, confor-
me o processo nº 2022/910554 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

PORTARIA Nº. 548 DE 04 DE AGOSTO DE 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os muni-
cípios de Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa, de 08 a 28/08/2022:

servidor Objetivo

Elison Melonio da costa, matrícula nº 14856, 
ocupante do cargo de agente de Endemias ii.

realizar atividades de educação ambiental relacionadas a divulgação do 
Plano de Manejo nos municípios de abrangência da região administrati-

va do Mosaico lago de Tucuruí.

ii - conceder 20,5 (vinte e meia) diárias, ao servidor acima, confor-
me o processo nº 2022/914853 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

PORTARIA Nº. 549 DE 04 DE AGOSTO DE 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os muni-
cípios de Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa, de 08 a 28/08/2022:
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servidor Objetivo

leonel Silva Sousa, matrícula nº 9018, ocupante 
do cargo de Técnico em Saneamento ambiental.

realizar atividades de educação ambiental relacionadas a divulgação do 
Plano de Manejo nos municípios de abrangência da região administrati-

va do Mosaico lago de Tucuruí.

ii - conceder 20,5 (vinte e meia) diárias, ao servidor acima, confor-
me o processo nº 2022/914744 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

PORTARIA Nº. 550 DE 04 DE AGOSTO DE 2022
i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Tucuruí, Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, 
Jacundá, Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa, de 22 a 28/08/2022:

servidor Objetivo

Jossandra carvalho da rocha Pinheiro, matrícula 
nº 55585772, ocupante do cargo de Gerente.

realizar atividades de Educação ambiental relacionadas a divulgação do 
Plano de Manejo nos municípios de abrangência da região administrati-

va do Mosaico lago de Tucuruí.

ii - conceder 6,5 (seis e meia) diárias, a servidora acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/910515 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 836178

.

.

FÉrias
.

PORTARIA Nº. 540 DE 03 DE AGOSTO DE 2022
art.1º conceder, 30 (trinta) dias consecutivos de férias regulamentares aos 
servidores abaixo:

Nome Matrícula Período aquisitivo Período de Gozo

criSoMar raiMUNdo da SilVa loBaTo 3253570 03/10/2020 a 
02/10/2021

01/09/2022 a 
30/09/2022

daNiEl da coSTa fraNcEZ 57204718 17/09/2021 a 
16/09/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

dilSoN NaZarENo faVacHo loPES 5894692 06/10/2020 a 
05/10/2021

01/09/2022 a 
30/09/2022

EliETi ESTUMaNo dE liMa 57215921 05/07/2020 a 
04/07/2021

01/09/2022 a 
30/09/2022

ESTEr MiriaN PiMENTEl dE oliVEira 307610 02/06/2021 a 
01/06/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

iSraEl alVES dE oliVEira 57207773 01/04/2021 a 
31/03/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

iVaN JoSE doS SaNToS 5949038 15/04/2021 a 
14/04/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

JoBErT aBraHao da coNcEiÇÃo 57214625 01/04/2021 a 
31/03/2022

12/09/2022 a 
11/10/2022

lUcia iVoNE MESQUiTa PErEiTa 5843847 01/01/2021 a 
31/12/2022

08/09/2022 a 
07/10/2022

roSiGrEdE liMa da SilVa 5939761 16/11/2020 a 
15/11/2021

08/09/2022 a 
07/10/2022

Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

PORTARIA Nº. 539 DE 03 DE AGOSTO DE 2022
art.1º - conceder o fracionamento das férias regulamentares aos servido-
res abaixo:

Nome Matrícula Período aqui-
sitivo 1º Período  de Gozo 2º Período de 

Gozo
ElEN MESQUiTa dE MoUra do NaS-

ciMENTo 5903000 17/10/2020 a 
16/10/2021

16/09/2022 a 
25/09/2022

01/12/2022 a 
20/12/2022

WEdEN JoSE MoTa da SilVa 5958152 14/01/2021 a 
13/01/2022

26/09/2022 a 
10/10/2022

16/11/2022 a 
30/11/2022

Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 836018
..

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA N.º 1452/2022 – CCC/GAB.SAGA/SEGUP
BeLÉM/Pa, 04 de aGosto de 2022.

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, 
no uso de suas atribuições legais, e;

Dispõe sobre a designação de Membros da Comissão fiscalizadora, desig-
nada para acompanhar e fiscalizar a execução de instrumento contratual;
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Portaria n° 102/2021- GaB/SEGUP de 23 de setembro de 
2021 (doE nº 34.771 de 27 de setembro de 2021), e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNSidEraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal no 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGE; e
coNSidEraNdo a celebração do coNTraTo n° 172/2022 – SEGUP/Pa, 
celebrado com a empresa  TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a, decorrente da 
ata de registro de Preços n° 09/2022 - SEPlad/dGl/SrP, oriundo do Pre-
gão Eletrônico n° 024/2021 - SEPlad/dGl/SrP, Processo Eletrônico n° 
2022/27743.
RESOLVE: Nomear os servidores abaixo, para acompanharem e fiscaliza-
rem a execução do contrato n° 172/2022 - SEGUP/Pa:
- roaldE GUalBErTo NEVES riBEiro filHo, Mf nº 5787360, Presidente 
de comissão;
- dElSoN BaSToS da SilVa, Mf n° 5738474, Membro de comissão;
- Elcio doS SaNToS aMaral, Mf n° 5428491, Membro de comissão;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 836550

coNtrato

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 175/2022-SEGUP
Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 141/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente da disciplina Gestão Estratégica de 
operações integradas, na modalidade presencial, nas Turmas a e B, para o 
curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar - cSPBM/2022, aprovado pela 
resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 419/2022-coNJUr
data de assinatura: 02 de agosto de 2022
Valor Global: r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
Vigência: 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias, com início em 
08/08/2022 e término dia 30/12/2022
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; fonte: 0101.
contratado: Mário alfrEdo SoUZa SolaNo
cPf: 134.383.282-91
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 836395
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 174/2022-SEGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 140/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente da disciplina Metodologia da Pes-
quisa Científica II, na modalidade presencial, nas Turmas A e B, para o 
curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar - cSPBM/2022, aprovado pela 
resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 418/2022-coNJUr
data de assinatura: 02 de agosto de 2022
Valor Global: r$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
Vigência: 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias, com início em 
08/08/2022 e término dia 30/12/2022.
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; fonte: 0101.
contratado: SÔNia da coSTa PaSSoS
cPf: 562.870.702-34
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 836393
CONTRATO: 18-2022-FisP - eXercÍcio: 2022

objeto aquisição de 400 equipamentos de informática do tipo NoBrEaK 
700Va / 350W Bivolt automático: Entrada 115V / 127V / 220V e tensão 
de saída 115V para atender as necessidades da Polícia civil do Estado do 
Pará. Valor Total: r$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), data 
da assinatura:03/08/2022,Vigência: 03/08/2022 à 02/08/2023, Processo 
nº 2022/301647, Edital do P.E. nº 04/2022 - cPl fiSP. funcional Progra-
mática: 44.101.06.181.1502.7559, Natureza da despesa: 449052, fonte: 
0141 e 0341. contratada: iNTEGraTEK coMÉrcio dE ElETroElETrÔ-
NicoS lTda, com sede na rua cláudio Soares, 72-cJ 115, Pinheiros, cEP 
05422-030, devidamente inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 08.469.635/0001-
44. rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES, diretora e ordenadora de despe-
sas do fiSP. iaNa TaMara loPES EVaNGEliSTa, EMPrESa iNTEGraTEK 
coMÉrcio dE ElETroElETrÔNicoS lTda.

Protocolo: 836458
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aViso de resULtado de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 01/2020-FisP
a comissão Permanente de licitações do fundo de investimento de Segu-
rança Pública-fiSP/SEGUP após reunião no dia três de agosto de dois mil e 
vinte e dois, analisou a documentação pertinente ao processo da empresa 
coNSTrUMaZ, onde consta, o mandado de segurança impetrada pela empre-
sa coNSTrUMaZ no dia 07/12/2020, mandado cível da 2ª Vara da fazenda 
da comarca da capital no dia 13/01/2021, parecer da coNJUr/SEGUP de 
05/05/2022, decisão do Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa 
Social datado de 09/05/2022, carta de desistência da empresa coNSNEo 
XiS coNSTrUTora lTda de 19/04/2022, sentença do poder judiciário da 2ª 
vara da fazenda da comarca da capital, processo que define o real vencedor 
do certame TOMADA DE PREÇO 01/2020 – FISP/SEGUP, ratificando como 
vencedora a empresa coNSTrUMaZ coNSTrUTora lTda – EPP, cNPJ sob o 
nº 18.409.353/0001-05, diante, a comissão permanente de licitação resolve 
tornar público o resultado do referido processo dEcidiNdo considerar ven-
cedor do certame a empresa coNSTrUMaZ coNSTrUTora lTda - EPP, que 
praticará para execução da oBra o valor de r$ 1.375.529,71 (Um milhão 
trezentos e setenta e cinco mil quinhentos e vinte e nove reais e setenta e um 
centavo), valor este atualizado, considerando o desconto concedido de 35% 
concedido pela contrata na ocasião do certame TP 01/2020-fiSP/SEGUP. Per-
manecem os autos franqueados para vistas aos interessados.
No prazo legal a contar desta publicação, querendo, poderão apresentar 
recurso administrativo, correndo igual prazo para eventuais contrarrazões.
a comissão
Belém, 04 de agosto de 2022

Protocolo: 836650

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 153/2022 – 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 Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, re-
sidente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, 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 insti-
tuto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do 
senhor WilliaMS SoUZa da SilVa, Titulação Especialista, inscrita no cPf 
sob o nº 636.676.222-87, rG nº 2919277, PiS/Pasep nº 1902611253-2, 
residente e domiciliado(a) à rua da Mata, nº 264, casa G, Bairro: Maram-
baia, cEP: 66623-710, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente da disciplina Estatística aplicada a 
Segurança Pública, para o curso de Especialização em docência do Ensino 
Superior em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 417/2022 - 
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; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 04 de agosto de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 836387
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 152/2022 – SEGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, repre-
sentado 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 SaN-
ToS 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 iNEXi-
GiBilidadE 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 con-
selho Superior do instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP 
para contratação da senhora alESSaNdra dE fáTiMa VaScoNcEloS, Titu-
lação Mestre, inscrita no cPf sob o nº 575.309.472-49, rG nº 2790486, PiS/
Pasep nº 1705361845-3, residente e domiciliada à cJ augusto Montenegro, 
200 Bl 8 202, cond. Planet, Bairro: Mangueirão, cEP: 66640-675, Belém/Pa, 
cujo objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais es-
pecializados para execução de atividades educacionais como docente da dis-
ciplina desenvolvimento interpessoal, para o curso de Especialização em do-
cência do Ensino Superior em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 
417/2022 - coNSUP, cujo valor total é r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 
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, 04 de agosto de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 836383

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 152/2022-SEGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 152/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 04 de agosto de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 836384
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 153/2022-SEGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 153/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 04 de agosto de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 836389

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 16/2022-seGUP/Pa

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/237961
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social do Pará, no uso de suas atribuições le-
gais resolve HoMoloGar o Pregão Eletrônico nº 16/2022- SEGUP/Pa, cujo 
objeto é a aquisição de 20 (vinte) Equinos a serem empregados nas diver-
sas variáveis do policiamento montado, para atender a Polícia Militar do 
Pará, com recurso oriundo do Convênio nº 921532/2021 firmados entre a 
SEGUP/PA e SEGEN-MJ, de acordo com as condições e especificações cons-
tantes no Termo de referência, anexo i do Edital, pelo critério de menor 
preço a Empresa: liciTao coNSUlToria ProJEToS E SErVicoS lTda 
EPP, c.N.P.J.: 11.157.097/0001-67
Quantidade: 20 unidades
Valor Unitário: r$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)
Valor Total: r$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais)
Belém, 04 de agosto de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa SEGUP/Pa

Protocolo: 836222
eXtrato da HoMoLoGaÇÃo Nº 014/2021 – terMo de 

receBiMeNto e eXaMe de MateriaL
o Secretário Executivo do fundo Estadual de Segurança Pública e defesa 
Social - fESPdS, no exercício de suas atribuições, resolve coNcordar com o 
parecer da comissão de fiscalização do referido TrEM, no sentido de que os 
materiais constantes no documento auxiliar da Nota fiscal Eletrônica – daN-
fE de número: 1188, série: 1 se encontram em estado de novo, em perfeitas 
condições de serem utilizados no serviço da corporação e atendem às con-
dições estabelecidas nos termos das Notas de Empenho Nº 2022NE00012.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém, 04 de agosto de 2022.
WaGNEr lUiZ dE aViZ carNEiro – TEN cEl QoPM
Secretário Executivo do fESPdS

Protocolo: 836275
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria

Portaria de sUBstitUiÇÃO DE FISCAL Nº 150/2022 – CCC: NoMEar o 
TEN cEl QoPM rG 30329 MaiQUEl da SilVEira rodriGUES, em substituição 
ao TEN CEL QOPM RG 29173 RODRIGO TANNER GUIMARÃES NUNES, como fis-
cal do contrato administrativo n° 039/2022-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa 
e a Empresa PUriNorTE lTda; cujo objeto é “aquisição de ração equina – Be-
lém e castanhal/Pa”; MaNTEr o MaJ QoPM rG 35512 GilBErTo rEiNaldo dE 
OLIVEIRA como fiscal interino; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 
04 de agosto de 2022;ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 
29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 836341
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 151/2022 – CCC: NoMEar 
o TEN cEl QoPM rG 27292 SÉrVio TÚlio GoNÇalVES ESTácio, como 
fiscal do Contrato Administrativo nº 037/2022 – CCC/ PMPA, celebrado 
entre a PMPa e a Empresa dEX VEÍcUloS iMPorTaÇÃo, coMÉrcio E 
locaÇÃo dE lTda.; cujo objeto é a “contratação de Empresa Especializa-
da na locação de diciclo elétrico de autoequilíbrio com guidão, sinalizador 
visual, carenagem de identificação e caixas laterais para a PMPA”; NOMEAR 
o MAJ QOPM RG 35492 KAYDSON FERNANDO DOS REIS CUNHA, como fis-
cal interino; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 04 de agosto 
de 2022; ricardo do NaSciMENTo raMoS; TEN cEl QoPM rG 29213; 
chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 836357
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Portaria Nº 2393/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006; considerando os termos do Memorando 
nº 1027/2022-coNJUr/3, de 25 de julho de 2022, que anexa o ofício nº 
001766/2022-PGE/GaB/PcTa, de 19 de julho de 2022, no qual a Srª ana 
carolina lobo Gluck Paúl – Procuradora Geral adjunta do contencioso, enca-
minha e recomenda o cumprimento da decisão Judicial proferida nos autos do 
Mandado de Segurança Processo nº 0877666-18.2021.8.14.0301, ajuizado 
por WElYToN doUGlaS da SilVa liMa (cPf Nº 033.279.791-03) em face 
do comandante Geral da PMPa e do instituto americano de desenvolvimento 
– iadES. No feito, o Juízo dEfEriU a liMiNar, determinando á autoridade 
coatora que suspenda o ato de inabilitação do impetrante referente a etapa 
de investigação Social, devendo o mesmo prosseguir para a próxima etapa na 
condição de sub judice. dessa decisão, o Estado interpôs recurso de agravo 
de instrumento, processo nº 0800008-11.2022.8.14.0000, ao qual foi coN-
cEdido PElo TriBUNal dE JUSTiÇa, o PEdido dE EfEiTo SUSPENSiVo 
ao rEcUrSo, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau. Posterior-
mente sobreveio sentença, onde foi coNcEdida a SEGUraNÇa pleiteada, 
confirmando a Decisão que deferiu o provimento liminar, cassando os efeitos 
do ato coator. Em consequência, foi declarada da insubsistência da Portaria nº 
0605/2022-dGP/SP/SccMP, de 22 fEV 2022, publicada no Boletim Geral nº 
038/2022, de 23 fEV 2022. (PaE Nº 2022/86354);
rESolVE:
art. 1º TorNar SEM EfEiTo a Portaria nº 0605/2022-dGP/SP/SccMP, publi-
cada no Boletim Geral nº 038 de 23 fEVErEiro 2022, a qual EXclUiU Por 
dEciSÃo JUdicial da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM WElYToN doU-
GlaS da SilVa liMa (cPf Nº 033.279.791-03) pertencente ao Polo itaituba/
Pa, nos termos dos autos do Processo nº 0800008-11.2022.8.14.0000.
art. 2º rEiNTEGrar na Polícia Militar do Pará, o al cfP PM WElYToN doU-
GlaS da SilVa liMa (cPf Nº 033.279.791-03) pertencente ao Polo itaituba/
Pa, nos termos dos autos do Processo nº 0877666-18.2021.8.14.0301.
art. 3º Providencie o departamento Geral de Educação e cultura da PMPa, a 
Portaria de Matrícula por decisão Judicial, no curso de formação de Praças 
da PMPa do al cfP PM WElYToN doUGlaS da SilVa liMa, Polo itaituba/Pa.
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 05 de julho de 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 04 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 836184
Portaria Nº 2410/2022 – dGP/sP/sccMP

o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006; considerando os termos do Memorando 
nº 1007/2022-coNJUr/3, de 28 de julho de 2022, que anexa o ofício nº 
001783/2022-PGE/GaB/PcTa, de 21 de julho de 2022, no qual a Srª ana 
carolina lobo Gluck Paúl – Procuradora Geral adjunta do contencioso, enca-
minha e recomenda o cumprimento da decisão Judicial proferida nos autos da 
ação ordinária Processo nº 0801707-78.2022.8.14.0051, ajuizada por iaN-
dErSoN SilVa carValHo (cPf Nº 024.386.772-79) em face do Estado do 
Pará e do instituto americano de desenvolvimento – iadES. No feito, o Juízo 
dEfEriU a TUTEla ProViSÓria dE UrGÊNcia, determinando á autoridade 
coatora que suspenda o ato de inabilitação do impetrante referente a etapa 
de investigação Social, bem como para determinar a admissão do requerente 
no curso de formação de Praças, até o deslinde do caso. Nesse contexto, o 
Estado interpôs recurso de agravo de instrumento, processo nº 0806047-
24.2022.8.14.0000, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Pará dEfEriU 
O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, sustando a eficácia da Decisão retro-
mencionada, até o julgamento do mérito do recurso (PaE Nº 2022/241536);
rESolVE:
art. 1º EXclUir Por dEciSÃo JUdicial da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM 
iaNdErSoN SilVa carValHo (cPf Nº 024.386.772-79), pertencente ao Polo 
Belém, nos termos dos autos do Processo nº 0806047-24.2022.8.14.0000.
art. 2º EXclUir o al cfP PM iaNdErSoN SilVa carValHo, da folha de 
pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa..
art. 3º Providencie o departamento Geral de Educação e cultura da PMPa, 
a Portaria de desligamento por decisão Judicial do curso de formação de 
Praças da PMPa do al cfP PM iaNdErSoN SilVa carValHo, Polo Belém/Pa.
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 04 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 836185

errata
.

Errata da Portaria Nº 825/22/di/dF, contida no doE nº 35.053 do 
dia 21/07/2022; onde Lê-se: diEGo rodriGUES doS SaNToS, 2° TEN 
PM, Mf: 64018391, do efetivo do (a) 28° BPM: 60(sessenta) dias; Pra-
zo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$3.000,00 (três mil 
reias); Elemento de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE 
coNSUMo. Leia-se: diEGo rodriGUES doS SaNToS, 2° TEN PM, Mf: 
64018391, do efetivo do (a) 28° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Pres-
tação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$1.500,00 (Mil e quinhentos 
reias); Elemento de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE 
coNSUMo. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 836300

coNtrato

cONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 037/2022-CCC/PMPA; EXErcÍ-
cio: 2022; oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de 
empresa especializada na locação de diciclo elétrico de autoequilíbrio com 
guidão, sinalizador visual, carenagem de identificação e caixas laterais para 
a Polícia militar do Pará; com a empresa dEX VEÍcUloS iMPorTaÇÃo, co-
MÉrcio E locaÇÃo lTda.; Valor Global: r$ 457.920,00 (quatrocentos e cin-
quenta e sete mil novecentos e vinte reais); data da assinatura: 04/08/2022; 
Vigência: 04/08/2022 a 03/08/2023. a despesa com este contrato ocorrerá 
da seguinte forma: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação (projeto/ati-
vidade): 26/8259 –realização de Policiamento ostensivo; Natureza da des-
pesa: 33.90.33.03 – Passagem e despesa com locomoção=locação de Meios 
de transportes; Plano interno: 1050008259c; fonte do recurso: 0101 e ou 
0301 (recursos ordinários). Empresa: dEX VEÍcUloS iMPorTaÇÃo, coMÉr-
cio E locaÇÃo lTda; cNPJ: 20.413.574/0001-07; ordENador: JoSÉ dil-
SoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 836284

aViso de LicitaÇÃo

aViso de editaL
Pregão eletrônico nº 023/2022 – dL/PMPa. Órgão: PolÍcia MiliTar 
do Pará. objeto: “Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição 
de EQUiPaMENTo BloQUEador dE GraVaÇÕES aMBiENTaiS, visando 
atender às demandas desta força militar estadual, conforme quantidades, 
especificações e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
data e hora de abertura: 18/08/2022, às 09h30 (horário de Brasília). lo-
cal: www.gov.br/compras. informações: (91) 98421-0841. Edital se encontra 
disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras .
Belém-Pa, 04 de agosto de 2022.
MarcElo aMaro da GaMa – TEN cEl QoPM rG 29201 - PrEGoEiro

Protocolo: 836559

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 46/2022/dL/PMPa

PAE 2022/395364
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001-42, e a contratada, coNSUlTrE – coNSUlToria E 
TrEiNaMENTo lTda, inscrita sob o cNPJ nº 36.003.671/0001-53.
do oBJETo: contratação de pessoa jurídica com notória especialização na reali-
zação do “cUrSo dE coNTaBilidadE PÚBlica dE acordo coM o NoVo Ma-
NUal dE coNTaBilidadE aPlicada ao SETor PÚBlico – McaSP, 9ª EdiÇÃo”.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, ii c/c o art. 
13, Vi, da lei nº 8.666/93, considerando a natureza singular dos serviços 
que serão prestados.
Valor ESTiMado: r$ 10.773,00 (dez mil, setecentos e setenta e três reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 8832 - capacitação dos agentes de segurança pública; 
Elemento de despesa: 3.3.90.39.22 – Exposições, congressos e confe-
rência; Plano interno: 1050008832c; fonte de recurso: 0106 (recursos 
Provenientes de Transferência - convênios e outros) e/ou 0306.
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE – GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 04 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 836313

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

O Comandante - Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibi-
lidade de Licitação nº 46/2022/cPL/PMPa, PaE nº 2022/395364, visan-
do à contratação de pessoa jurídica com notória especialização na realização 
do “cUrSo dE coNTaBilidadE PÚBlica dE acordo coM o NoVo MaNUal 
dE coNTaBilidadE aPlicada ao SETor PÚBlico – McaSP, 9ª EdiÇÃo”.
Valor: r$ 10.773,00 (dez mil, setecentos e setenta e três reais).
Belém - Pa, 04 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 836316

aPostiLaMeNto

1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 039/2022 
– CCC/PMPA; Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 
039/2022-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa PUriNorTE 
lTda, cujo objeto é a “aquisição de ração equina, decorrente do processo 
Nº 2021/1146865”, conforme tabela abaixo:

iteM
iNcLUsÕes descritas aBaiXo:

cod. siMas VL. UNIT. POR SACA (25KG)
01 077324-7 r$ 112,50
02 077324-7 r$ 112,50
03 077324-7 r$ 114,25

Belém/Pa, 04 de agosto de 2022;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
– cEl QoPM;rG 18044;comandante Geral da PMPa

Protocolo: 836520
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sUPriMeNto de FUNdo

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria nº 805/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido ildEfoNSo GoN-
ÇalVES HaNNEMaNN, MaJ PM, Mf 5887410/1, do efetivo do (a) PM1/ 
EMG: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
Valor: r$ 700,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE Ma-
TErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 835/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido KáTia SiMoNE Pi-
MENTEl lUZ, 2° TEN QoaPM. Mf 5418801-1, do efetivo do (a) dl: 60(ses-
senta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 
700,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE 
coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 809/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido carloS adriaNo 
BENTES HorTa, TEN cEl PM, Mf: 57972841, do efetivo do (a) cfaP/USa: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 1.300,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – SErV. TErc PESS JUridi-
ca – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 836/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido GaBriEla loUrEiro 
da crUZ carValHo, caP QoPM, Mf: 57233895/2, do efetivo do (a) USa: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 1.500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 836368

diÁria

PORTARIA Nº4247/22/DI/DF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
castanhal-Pa; Período: 20/07/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimen-
tação; Servidores: TEN PM adriane lilian de oliveira liberal Sousa; cPf: 
897.057.262-72; Valor: r$116,05. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4248/22/DI/DF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
castanhal-Pa; Período: 21/07/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimen-
tação; Servidores: TEN PM adriane lilian de oliveira liberal Sousa; cPf: 
897.057.262-72; Valor: r$116,05. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4249/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
castanhal-Pa; Período: 26/07/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimen-
tação; Servidores: TEN PM adriane lilian de oliveira liberal Sousa; cPf: 
897.057.262-72; Valor: r$116,05. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4250/22/DI/DF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Bragança-Pa; Período: 15/06/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimen-
tação; Servidores: TEN cEl PM lindiany Patrícia Batista campos Baia; cPf: 
659.216.582-00; Valor: r$158,26. cB PM leonardo Machado Santos; cPf: 
870.771.082-87; Valor: r$126,60. cB PM Taiane figueiredo de andrade; 
cPf: 110.361.346-44; Valor: r$126,60. Sd PM renata Pereira da Silva 
costa; cPf: 019.102.532-19; Valor: r$126,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4251/22/DI/DF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; destino: altamira-
Pa; Período: 12 a 22/07/2022; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de 
pousada; Servidores: SGT PM luiz claudio da Silva coêlho; cPf: 402.851.892-04; 
Valor: r$2.637,60. SGT PM cleverton ricelli Santos Moura; cPf: 754.947.792-
20; Valor: r$2.637,60. SGT PM andré Sobrinho Brito; cPf: 771.233.442-00; 
Valor: r$2.637,60. SGT PM José ivan Juvenal Sousa; cPf: 637.391.942-00; Va-
lor: r$2.637,60. SGT PM cleudimar de Melo Portela; cPf: 703.663.572-04; Va-
lor: r$2.637,60. cB PM Jarlison Monteiro Santos; cPf: 955.460.142-53; Va-
lor: r$2.532,00. cB PM iuri luis costa da rocha; cPf: 002.931.452-61; Valor: 
r$2.532,00. cB PM antonio Janderson aguiar Soares; cPf: 842.710.002-72; Valor: 
r$2.532,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4252/22/DI/DF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-
Pa; Período: 26/07/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação; Servidores: 
TEN PM carolina Passos Pereira daibes de amorim; cPf: 779.367.442-15; Valor: 
r$141,11. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4253/22/DI/DF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; des-
tino: afuá-Pa; Período: 26/07 a 03/08/2022; Quantidade de diárias: 08 
de alimentação e 08 de pousada; Servidores: cB PM Paulo diego de Brito 
Nascimento; cPf: 923.251.902-00; 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 Nº4254/22/DI/DF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: afuá-Pa; Período: 26/07 a 03/08/2022; Quantidade de diárias: 08 de 
alimentação e 08 de pousada; Servidores: cB PM Hellen cristina Pinto dos 

Passos; cPf: 890.129.842-20; Valor: r$2.025,60. Sd PM leonardo Silva 
de freitas; cPf: 013.525.602-08; 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 Nº4255/22/DI/DF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; des-
tino: altamira-Pa; Período: 20/06 a 12/07/2022; Quantidade de diárias: 
23 de alimentação e 23 de pousada; Servidores: cB PM Tiago freitas da 
Silva; cPf: 015.211.232-41; Valor: r$5.823,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4256/22/DI/DF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
capanema-Pa; Período: 27/07/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimen-
tação ; Servidores: TEN PM adriane lilian de oliveira liberal Sousa; cPf: 
897.057.262-72; Valor: r$141,11. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4257/22/DI/DF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; 
destino: afuá-Pa; Período: 26/07 a 03/08/2022; Quantidade de diárias: 08 
de alimentação e 08 de pousada; Servidores: SGT PM Manoel de Nazareno 
carvalho Santos; cPf: 463.186.582-20; Valor: r$2.110,08. cB PM José 
Tiago das chagas Monteiro; cPf: 998.230.472-00; Valor: r$2.025,60. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 836404
PORTARIA Nº3753/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Marabá-Pa; destino: São Geraldo do araguaia-Pa; Período: 21/07 
a 01/08/2022; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; 
Servidores: cB PM Thiago Estevan Sousa Bastos; cPf: 001.577.512-79 
; Valor: r$2.785,20. cB PM ronald anderson Pompeu Nascimento; cPf: 
989.000.642-15; Valor: r$2.785,20. Sd PM Phelipe francisco Gomes dos 
Santos; cPf: 114.833.664-80; Valor: r$2.785,20. Sd PM rafael Batista 
amancio; cPf: 984.138.302-06; Valor: r$2.785,20. Sd PM Bruno luso Viei-
ra da cruz; cPf: 029.080.292-00; Valor: r$2.785,20. Sd PM arthur Gui-
lherme Pimentel lindoso; cPf: 040.182.503-55; Valor: r$2.785,20. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4244/22/di/dF – objetivo: a Serviço da Pmpa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; 
destino: Viseu-Pa; Período: 01 a 06/08/2022; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN cEl PM Jorge augusto la-
ranjeira Melo,; cPf: 585.188.432-00; Valor: r$1.582,60. MaJ PM alcicley 
carvalho Modesto; cPf: 731.996.212-87; Valor: r$1.582,60. TEN PM João 
Hailton araujo de Brito; cPf: 847.618.062-49; Valor: r$1.411,10. SGT PM 
João Paulo Soares Barbosa; cPf: 679.036.652-00; Valor: r$1.318,80. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4245/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 21/07 a 01/08/2022; Quantidade 
de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: Sd PM oziel 
do Espirito Santo Vilhena; cPf: 003.188.142-42; Valor: r$2.785,20. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4246/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 21/07 a 01/08/2022; Quantidade 
de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Mar-
cus Vinicius cruz Monteiro; cPf: 329.477.982-87; Valor: r$1.914,88. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 836175
PORTARIA Nº4258/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Mãe do rio-Pa; Período: 29/07 a 01/08/2022; Quantida-
de de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM diego 
ricardo Souza da cruz; cPf: 029.820.001-56; Valor: r$ 759,60. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 836490
GoVerNo do estado do ParÁ

PoLÍcia MiLitar do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
coNcUrso PÚBLico N.º 001/PMPa/2016

coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 
ForMaÇÃo de PraÇas da PoLÍcia MiLitar do estado do 

ParÁ – cFP/PM/2016
EDITAL Nº 153/CFP/PMPA, DE 04 DE AGOSTO DE 2022

a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará e a SEcrETaria dE ESTado dE 
PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, em cumprimento à decisão judicial 
proferida nos autos da ação ordinária n° 0830474-89.2021.8.14.0301, 
tornam público o rESUlTado da ETaPa dE iNVESTiGaÇÃo dE 
aNTEcEdENTES PESSoaiS da candidata sub judice Sara loPES da SilVa 
MoUra, inscrição 077472, no qual foi considerada aPTa. 
Belém/Pa, 04 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante Geral da Policia Militar do Estado do Pará
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
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GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do estado do ParÁ

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo

coNcUrso PÚBLico N.º 001/PMPa/2016
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de PraÇas da PoLÍcia MiLitar do estado do 
ParÁ – cFP/PM/2016

EDITAL Nº 154/CFP/PMPA, DE 04 DE AGOSTO DE 2022
a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará e a SEcrETaria dE ESTado dE 
PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, visando dar cumprimento à decisão 
judicial proferida nos autos da ação ordinária n° 0830474-89.2021.8.14.0301, 
tornam público o resultado final e homologação do concurso para a candidata 
sub judice Sara loPES da SilVa MoUra, no concurso Público para admissão 
ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, mediante 
as condições estabelecidas no Edital n.º 01/cfP/PMPa, de 19 de maio de 
2016, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nº 33.132, de 20 de maio 
de 2016, conforme a seguir especificado.
candidata aprovada, com a inscrição, nome, pontuação total e colocação.
cUrSo: cUrSo dE forMacao dE PracaS (fEMiNiNo)
077472, Sara loPES da SilVa MoUra (SUB JUdicE), 78.00 Pontos, 345° 
colocação final.
Homologar o resultado final do concurso para a candidata sub judice 
constante deste edital.
o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 04 de agosto de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante Geral da Policia Militar do Estado do Pará
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 836676
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°101/2022-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 a servidora faBrÍcio SoUZa dE oliVEira, cB PM 
rG 39300, cPf 937.922.042-15, Mf 42188561, BPcHoQUE, a utili-
zar o adiantamento no valor total de r$ 3.500,00 (Três Mil Quinhentos 
reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 3.500,00 (Três Mil Quinhentos reais) 
na 339030 (Mat. consumo).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 04 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 836233

diÁria
.

PORTARIA Nº 137/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por haver 
necessidade de deslocamento, para realizar a condução em segurança dos 
artigos militares, correlatos e Kit fraldas para abastecimento dos Municípios 
da região do Marajó. - faSPM. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Breves-Pa; destino: Belém-Pa; Período de 06 a 08 
de agosto de 2022; Quantidade de diárias: 03 diárias de alimentação e 02 
diárias de Pousada; Na categoria “B”; Servidor: Sd PM rG 42421 Kar-
la NaYaNa SalES PaES; cPf:000.727.822-50, no Valor: r$ 633,00; Sd 
Mara cardoSo doS PaSSoS; cPf: 947.260.192-87, no Valor: 633,00. 
ordENador: raUl ZÊNio GENTil SilVa; PraZo Para PrESTaÇÃo dE 
coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 836337
PORTARIA Nº 138/2022/Gab. Diretor/FASPM- objetivo realizar ven-
das de artigos militares aos contribuintes residentes no município de Tai-
lândia e municípios adjacentes, e ainda atender as demandas que decorre-
ram do pedido de policiais militares, em especial os alunos do cfP, que re-
ceberam auxílio fardamento interessados em adquirir uniformes. fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84: origem: Belém/Pa destino: Tailândia/Pa; 
Período: nos dias 03 a 06 de agosto de 2022; Quantidade de diárias: 04 
diárias de alimentação e 03 diárias de pousada na categoria “B”; Servido-
res: SGT PM rG 15657 NilSoN cardoSo BaHia; cPf: 379.851.322-87, 
no Valor r$ 923,16; cB PM rG 14303 SaNdra dE JESUS SaNToS PiNTo; 
cPf: 736.133.802-00, no Valor r$ 886,20; cB PM rG 14286 adalEia do 
aMaral PiNTo, cPf: 332.419.962-04, no Valor r$ 886,20;ordENador: 
raUl ZENio GENTil SilVa; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 
(ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 836654

Portaria Nº 136/2022/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 perí-
odo de 29 de junho e 05, 06, 07, 12, 13 e 20 de julho de 2022; Quantidade 
de diárias: 07 diárias de alimentação; Na categoria “B”; Servidor: SGT 
clEYSoN da SilVa coSTa; cPf: 621.760.212-15, no Valor: r$ 923,16. 
ordENador: raUl ZÊNio GENTil SilVa; PraZo Para PrESTaÇÃo dE 
coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 836086

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 277 DE 28 DE JULHO DE 2022
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dE-
fESa ciVil, no uso da competência que lhe confere os art. 4°, e art. 10 da 
lei n° 5.731 de 15 de dezembro de 1992;
considerando o disposto no artigo 98, inciso Viii e 127, da lei Estadual 
n° 5.251/1985;
considerando o falecimento do 2° SGT BM MarcElo carNEiro loPES, 
Mf: 5124409/1, ocorrido no dia 12 de junho de 2022, conforme cópia da 
certidão de Óbito n° 065755 01 55 2022 4 00006 004 0002318 78, expe-
dida pelo cartório de registro civil das Pessoas Naturais, da comarca de 
curralhinho, de 20 de junho de 2022.
considerando a solicitação gerada através do Processo administrativo Ele-
trônico nº 2022/794345.
art. 1º Excluir do serviço ativo do cBMPa o 2° SGT BM MarcElo carNEi-
ro loPES, Mf: 5124409/1, a contar de 12 de junho de 2022, em conse-
quencia de seu falecimento.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus 
efeitos a contar de 12 de junho de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 836068

.

.

errata
.

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DE PROTOCOLO Nº 825515 DATA: 08/07/2022
EXTRATO DO 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 360/2017

onde se lê:
Vigência: 02/07/2022 até 30/09/2023
Leia-se:
Vigência: 02/07/2022 até 30/09/2022

Protocolo: 836283

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 40/2022-acadePoL
MARITUBA-PA, QUARTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2022.

a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, fErNaNda 
MaUÉS dE SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
coNSidEraNdo o concurso Público c-207/2020-SEPlad/PcPa, Edital nº 
01/2020-SEPlad/PcPa, de 12.11.2020, publicado no doE nº 34.405, de 
13.11.2020, para provimento de cargos de nível superior das carreiras 
policiais de investigador de Polícia civil – iPc, de Escrivão de Polícia civil – 
EPc e Papiloscopista de Polícia civil – PPc, ainda, o que dispõe o regimento 
interno da academia de Polícia civil do Estado do Pará – acadEPol;
coNSidEraNdo que a academia de Polícia civil é responsável pela Se-
gunda Etapa do certame, com a realização do curso de formação de Po-
licial Civil, de caráter classificatório e eliminatório, respaldado no Projeto 
Pedagógico do curso, que tem por fundamento as normas editalícias e 
regimento interno da acadEPol, aprovado pela resolução nº 413/2022, 
de 15.12.2021, do conselho Superior do instituto de Ensino de Segurança 
do Pará – coNSUP/iESP, publicada no doE nº 34.804, de 21.12.2021;
coNSidEraNdo a Portaria nº 19/2022-acadEPol, de 09.03.2022, publi-
cada no doE nº 34.887, de 10.03.2022, que instituiu o cUrSo dE forMa-
ÇÃo dE Policial ciVil – categorias: investigador de Polícia civil – iPc, 
Escrivão de Polícia civil – EPc, Papiloscopista de Polícia civil – PPc/2022, 
Segunda Etapa do concurso Público c-207/2020-SEPlad-PcPa, iniciado 
em 21.03.2022;
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coNSidEraNdo os termos da Portaria nº 33/2022-acadEPol, de 
14.06.2022, publicada no doE nº 35.008, de 14.06.2022, que reprovou 
e eliminou o aluno/candidato/iPc, MaX laNiEl MiraNda da cUNHa, Tur-
ma iPc-12, do cUrSo dE forMaÇÃo dE Policial ciVil – categorias: 
investigador de Polícia civil – iPc, Escrivão de Polícia civil – EPc, Papilos-
copista de Polícia civil – PPc / 2022, Segunda Etapa do concurso Público 
c-207/2020-SEPlad-PcPa, por não ter realizado a avaliação da disciplina 
dirEÇÃo VEicUlar dEfENSiVa, ofENSiVa E EVaSiVa, motivo pelo qual 
lhe fora atribuído a nota 0 (zero), com fundamento no item 18.7 do Edital 
nº 01/2020-SEPlad/PcPa, bem como, no artigo 82, inciso ii, do regimen-
to interno da acadEPol;
coNSidEraNdo a liminar deferida em sede de agravo de instrumento, 
Processo nº 0809289-88.2022.8.14.0000, interposto pelo candidato, que 
garantiu o retorno do mesmo ao Curso de Formação, a fim de realizar a 
prova prática da disciplina dirEÇÃo VEicUlar dEfENSiVa, ofENSiVa E 
EVaSiVa, para conclusão do curso de formação, sendo viável a exigência 
da cNH apenas no ato de sua posse, caso venha a ser aprovado no curso.
rESolVE:
i – TorNar SEM EfEiTo Portaria nº 33/2022-acadEPol, que reprovou e 
eliminou o aluno/candidato/iPc, MaX laNiEl MiraNda da cUNHa, Tur-
ma iPc-12, do cUrSo dE forMaÇÃo dE Policial ciVil – categorias: 
investigador de Polícia civil – iPc, Escrivão de Polícia civil – EPc, Papilos-
copista de Polícia civil – PPc / 2022, Segunda Etapa do concurso Público 
c-207/2020-SEPlad-PcPa.
ii – coNVocar o aluno/candidato/iPc, MaX laNiEl MiraNda da cUNHa, 
para comparecer nesta academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, no 
dia e hora abaixo citados, a fim de realizar a prova prática da disciplina 
dirEÇÃo VEicUlar dEfENSiVa, ofENSiVa E EVaSiVa.
a. dia: 12 de agosto de 2022
b. Hora: às 10h
II. ENCAMINHAR a presente Portaria à Chefia de Gabinete do Delegado 
Geral para publicação no Diário Oficial do Estado e Boletim Interno da 
instituição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegada fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/ PcPa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 836041

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de sUsPeNsÃo de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - 24/2022

objeto: “rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTE-
rial dE liNHa BraNca E MÓVEiS Para aTENdEr oS SETorES da PolÍ-
cia ciVil do ESTado do Pará ”
o Pregoeiro da Polícia civil do Estado do Pará, alexandre José leite cruz, 
comunica a todos que a abertura do pregão 024/2022, que a principio es-
tava marcada para o dia 05/08/2022, será suspensa para ajustes no termo 
de referência.
Posteriormente, comunicaremos a nova data de abertura.
Belém, 04 de agosto de 2022.
Pregoeiro:alexandre José leite cruz

Protocolo: 836008
eXtrato de acordo

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 049/2022-Pc/Pa-PMM
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de Marapanim cNPJ nº 05.171.681/0001-74.
Classificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar 
apoio às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para 
emissão de carteira de identidade aos cidadãos residentes no município 
de Marapanim.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação.
foro: Belém-Pa.
data da assinatura: 04/08/2022.
Processo nº 2021/61872.
Prefeito: cleiton anderson ferreira dias. Prefeito do Município de Marapanim.
Endereço: av. floriano Peixoto, s/nº, Bairro: centro, cEP: 68.760-000, Ma-
rapanim/Pa.
ordenador: Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.

eXtrato de acordo
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 050/2022-PC/PA-PMBGA

Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a Pre-
feitura Municipal de Brejo Grande do araguaia cNPJ nº 22.938.773/0001-56.
Classificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar 
apoio às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para 
emissão de carteira de identidade aos cidadãos residentes no município de 
Brejo Grande do araguaia.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação.
foro: Belém-Pa.
data da assinatura: 04/08/2022.
Processo nº 2022/660411.
Prefeito: Jesualdo Nunes Gomes. Prefeito do Município de Brejo Grande 
do araguaia
Endereço: avenida 13 de Maio, nº 272, Bairro: centro, cEP: 68.521-000, 
Brejo Grande do araguaia/Pa.
ordenador: Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 836152

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

PORTARIA Nº 196 DE 25/07/2022-DAF
SErVidor: adEMiSoN rodriGUES liSBoa filHo
carGo: auxiliar Técnico de Perícias, MaTrÍcUla: 57234597/1
PErÍodo:01.09.2022 à 30.09.2022.
TriÊNio: 01.12.2013 à 30.11.2016

PORTARIA Nº 197 DE 25/07/2022-DAF
SErVidora: KadYJa daYSE cÂMara BorGES dE caMPoS
carGo:farmacêutica Bioquímica, MaTrÍcUla: 54188041/2
PErÍodo:01.09.2022 à 30.09.2022.
TriÉNioS: 20.04.2014 à 19.04.2017

Protocolo: 836072

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

PORTARIA Nº 228/2022 DE 03 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 o servidor MARCOS PAULO UCHOA DA SILVA, Gerente 
do Núcleo de Serviços, matrícula nº 5914930/2, e como suplente o ser-
vidor aNToNio carloS SilVa dE frEiTaS, coordenador da coMaP, ma-
trícula nº 57229910/2, do contrato administrativo nº 030/2022 – PcEPa, 
celebrado com a empresa MorEira GodoY coMÉrcio E SErViÇoS lTda, 
o qual tem por objeto o serviço de plotagem para as viaturas de proprie-
dade do órgão, para atender as necessidades da Polícia Científica do Pará , 
conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 03 de agosto de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 836488

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022 – PCEPA - PAE Nº 2022/753056
objeto: aquisição de equipamento permanente (fechadura digital smart 
biométrica), para atender as necessidades desta Polícia Científica do 
Pará (PcEPa).
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.
policiacientifica.pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 
925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 19 de agosto de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 836141

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PAE Nº 2022/825947 / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022
comunicamos aos interessados, que a licitação em epigrafe, cujo obje-
to versa sobre Aquisição de material de consumo específico para Perícia 
Veicular, a fim de atender as necessidades da sede (Belém), Unidades Re-
gionais e Núcleos Avançados da Polícia Científica do Pará (PCEPA), restou 
fracassada.
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro da Silva de Almeida

Protocolo: 836402

.

.

diÁria
.

PORTARIA N°. 1510/ 2022 
aNToNio ErcilEi dE aNdradE 
MaTrÍcUla: 55590320/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
carloS fErNaNdo dE MElo loPES 
MaTrÍcUla: 5689376/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: S.doMiNGoS do caPiM - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 11/07/2022 a 15/07/2022 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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PORTARIA N°. 1509/ 2022
cHarlEilaN dE oliVEira SaNToS
MaTrÍcUla: 5908453 
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 07/07/2022 
oBJETiVo: TraNSlado dE MaTErial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1430/ 2022 
iSaBEla NaZarÉ doS SaNToS BarrETo 
MaTrÍcUla: 57215572 
carGo: Perito criminal
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 01/07/2022 a 02/07/2022 
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErÃo.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

PORTARIA N°. 1500/ 2022 
THiaGo dE oliVEira alEXaNdriNo
MaTrÍcUla: 5963383 
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 10/07/2021 a 10/07/2022 
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 836287
Portaria N°. 1406/ 2022 

carloS aNToNio dE SoUSa 
MaTrÍcUla: 5941880-1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 02/07/2022 
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1409/ 2022 
EricK coElHo SilVa 
MaTrÍcUla: 5958588/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: caSTElo doS SoNHoS - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 13/06/2022 a 14/06/2022 
oBJETiVo: oPEraÇÃo aMaZoNia ViVa.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1433/ 2022 
aNToNio carloS SilVa dE frEiTaS 
MaTrÍcUla: 57229910/2
carGo: coordenador
GErSoN alMEida da SilVa
MaTrÍcUla: 57200316/1
carGo: Técnico de administração e finanças
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 30/06/2022 a 01/07/2022 
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa E iNSTalaÇÃo dE MaTErial.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

PORTARIA N°. 1512/ 2022 
ádSoN WENdEr dE JESUS SoUSa TErTUliNo 
MaTrÍcUla: 54187218/4
carGo: Perito criminal
alaN JUNio SalGado dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 57216516 
carGo: Motorista
VailSoN TEiXEira da SilVa 
MaTrÍcUla: 5895912/1 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: JUrUTÍ - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 07/07/2022 a 11/07/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PErÍciaS diVErSaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 836282
PORTARIA N°. 1454/ 2022 

aNToNio lUiZ da SilVa SaNToS 
MaTrÍcUla: 5963398/1 
carGo: Motorista
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 12/07/2022 
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

PORTARIA N°. 1478/ 2022
JoaQUiM BaTiSTa frEiTaS dE araÚJo 
MaTrÍcUla: 5156823/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 01/06/2022 a 03/06/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

PORTARIA N°. 1473/ 2022 
aNdrÉ lEaNdro dE MElo 
MaTrÍcUla: 5848156/1 
carGo: Perito criminal
BrUNo rodriGUES da SilVa
MaTrÍcUla: 57192600/3
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: S.caETaNo odiVElaS - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 29/06/2022 a 01/07/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

PORTARIA N°. 1472/ 2022
JEffErSoN BaSToS dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 54188046/1
carGo: Perito criminal
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 28/05/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia TEcNica.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 836274
PORTARIA N°. 1471/ 2022 

cHarlEilaN dE oliVEira SaNToS
MaTrÍcUla: 5908453 
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 31/05/2022 
oBJETiVo: TraNSlado dE MaTErial.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

PORTARIA N°. 1468/ 2022 
aYrToN alEXaNdrE aNdradE folHa 
MaTrÍcUla: 5958507/1 
carGo: Perito criminal
oZiEl PiNHEiro alVES 
MaTrÍcUla: 5963361/1 
carGo: Motorista
cidadE: S.GEraldo araGUaia - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 30/06/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1469/ 2022
aNTÔNio Marcio fEliX liNo 
MaTrÍcUla: 5908827 
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 30/06/2022 a 01/07/2022 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

PORTARIA N°. 1408/ 2022
carloS aNToNio dE SoUSa 
MaTrÍcUla: 5941880-1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 30/06/2022 
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 836279
Portaria N°. 1360/ 2022 

alBErTo NUNES NETo 
MaTrÍcUla: 57207439/1
carGo: agente administrativo
aMaNda NUNES dE SoUZa doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 5891705 
carGo: assistente administrativo
cidadE: caSTaNHal - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 15/07/2022 
oBJETiVo: rEaliZar oriENTaÇÃo dE ProcEdiMENToS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 1208/ 2022 
EliZaBETH Maria PErEira fErrEira
MaTrÍcUla: 5463645/3 
carGo: Psiquiatra
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 24/07/2022 a 25/07/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PEricia JUdicial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 836295
PORTARIA N°. 1481/ 2022 

fraNciSco JoSÉ SoUZa SaNToS
MaTrÍcUla: 5832500/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 26/07/2022 a 29/07/2022 
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TEcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 836289
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 3318/2022-DG/CGP, 
GABINETE DA DIRETORIA GERAL, EM 03/08/2022.

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação de vacância pelo servidor fáBio PErEira dE 
FREITAS, constante do Requerimento datado de 14/06/2022, às fls. 01 do 
Processo nº 2022/747665;
coNSidEraNdo o deferimento do pedido de vacância através do Parecer 
535/2022-Nc/ProJUr, por três anos a contar de 30/06/2022, emitido pela 
Procuradoria Jurídica deste departamento;
r E S o l V E:
EXoNErar, a pedido, o servidor fáBio PErEira dE frEiTaS, matrícula 
57200292/1, do cargo Efetivo de Vistoriador, em virtude de posse em ou-
tro cargo inacumulável, nos termos do art. 37, inciso XVi, da constituição 
federal, e art. 58, caput, Parágrafo Único, inciso ii, da lei 5.810/94-rJU, 
c/c art. 33, Viii, da lei 8.112/90.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 30/06/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 836379
PORTARIA Nº 3250/2022-DG/CGP, 

GABINETE DA DIRETORIA GERAL, EM 28 /07/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação do coordenador de controle de Penalida-
des, constante do Memº 129/2022-ccPENal-dETraN, de 22/06/2022 e 
requerimento do servidor,  datado de 22/06/2022, e demais despachos no 
Processo 2022/782837,
r E S o l V E:
rEMoVEr o servidor Ewaldo George Pinho da Silva, agente de fiscalização 
de Trânsito, matrícula 57190514/2, da coordenadoria de controle de Pe-
nalidades para a coordenadoria operação e fiscalização de Trânsito deste
departamento.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/07/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 836373
PORTARIA Nº 2641/2022 – DG/CCCLIN, 28 DE JUNHO DE 2022.
a diretora-Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da lei 9.503 
de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro.
considerando o teor da Portaria nº011/2020 do dETraN/Pa que regula-
menta o credenciamento de clínicas Médicas e Psicológicas para realização 
de Exames de aptidão física e Mental e avaliação Psicológicas em candi-
datos à obtenção de carteira Nacional de Habilitação – cNH, bem como as 
resoluções dos conselhos federais de Medicina e Psicologia.
considerando que o requerimento foi autuado e processado consoante os 
preceitos da portaria nº011/2020-dG, e que a requerente – cENTro dE 
EXaMES MÉdico PSicolÓGicoS – EirEli – EPP - caSTaNHal compro-
vando o cumprimento dos requisitos legais para renovação de seu cre-
denciamento conforme Parecer Técnico da coordenadoria do Núcleo de 
controle interno deste departamento.
r E S o l V E:
i – rENoVar o credenciamento pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, a contar de 02/08/2022 a 01/08/2024, da cENTro dE EXaMES 
MÉdico PSicolÓGicoS EirEli–EPP – caSTaNHal/Pa (cEMPS), cNPJ 
19.958.419/0001-89, localizada na avenida Barão do rio Branco, n° 2711, 
Bairro centro, cEP:68.743-050– castanhal/Pa, sob a responsabilidade ad-
ministrativa de Edno José cardoso lopes, responsabilidade Técnica Médica 
de rivaldo araújo diniz e responsabilidade Técnica Psicológica de carmen 
lucia Martins Barbosa.
ii - À comissão de credenciamento de clínicas/cccliN, para que adotem 
as providencias para o pleno cumprimento do Presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
renata Mirella freitas Guimarães de Sousa coelho
diretora-Geral/dETraN-Pa

Protocolo: 836137
Portaria Nº 3343/2022-daF/cGP, de 04 de aGosto de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do E-mail, datado de 27/06/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor TaYNaN MoNTEiro PErEira, analista de Suporte, 
matrícula 55587609 /1, lotado na Gerência de Suporte Tecnológico, dez 
(10) dias de fÉriaS, no período de 04.01 a 13.01.2023, referentes ao 
exercício 01.03.2021/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas

Portaria Nº 3342/2022-daF/cGP, de 04 de aGosto de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do E-mail, datado de 27/06/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor TaYNaN MoNTEiro PErEira, analista de Suporte, 
matrícula 55587609 /1, lotado na Gerência de Suporte Tecnológico, vinte 
(20) dias de fÉriaS, no período de 11.07 a 30.07.2022, referentes ao 
exercício 01.03.2021/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 3341/2022-daF/cGP, de 04 de aGosto de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do E-mail, datado de 27/06/2022,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo as férias concedidas pela Portaria 1535/2022-daf/
cGP, ao servidor TaYNaN MoNTEiro PErEira, analista de Suporte, matrí-
cula 55587609 /1, lotado na Gerência de Suporte Tecnológico, trinta (30) 
dias de fÉriaS, no período de 27.06 a 26.07.2022, referentes ao exercício 
01.03.2021/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas
PORTARIA Nº 3335/2022-DAF/CGP, DE 04 DE AGOSTO DE 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados neste departa-
mento de Trânsito, trinta (30) dias de férias no mês de aGoSTo/2022, nos 
períodos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula exercício concessão LotaÇÃo
Elaine alves Pereira 54196282 /2 29.04.2021/2022 01.08 a 30.08.2022 dHcrV/crV/GViV

Ernandes lima de Sousa 8003319 /1 13.08.2021/2022 16.08 a 14.09.2022 dHcrV/crV/GViV
Janilson oliveira da Silva 5945807 /1 16.01.2020/2021 01.08 a 30.08.2022 cUrioNoPoliS

Kamila augusta fernandes Soriano 
de Melo 6403744/1 11.06.2021/2022 01.08 a 30.08.2022 ProJUr

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3334/2022-daF/cGP, de 04 de aGosto de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 478/2022-Gof-
Tc”a”, datado de 22/07/2022, protocolado sob o n° 2022/929692,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados neste departa-
mento de Trânsito, trinta (30) dias de férias no mês de JUlHo/2022, nos 
períodos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula exercício concessão LotaÇÃo
Eduardo Pepe larrat 5932796 /2 04.02.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 BrEVES

oclênio fernandes de lima 57227329 /1 09.04.2021/2022 20.07 a 18.08.2022 iTaiTUBa

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3333/2022-daF/cGP, de 04 de aGosto de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 102/2022, da 
Gerência da cirETraN “B” de curionópolis e requerimento do servidor 
datados de 22/06/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor Elenilson oliveira Gabriel, Vistoriador, matrícu-
la 5720131/1, lotado na cirETraN “B” de curionópolis, trinta (30) dias 
de fÉriaS, no período de 02/08 a 31/08/2022, referentes ao exercício 
28.07.2018/2019.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 02/08/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria N° 3263/2022-daF/cGP, de 01 de aGosto de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados nas cirETraN’s 
deste departamento, trinta (30) dias de férias no mês de SETEMBro/2022, 
nos períodos conforme especificados a seguir.
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nome Matrícula exercício concessão lotação
carlos alberto Paulino da costa 3268195 /8 15.02.2021/2022 16.09 a 15.10.2022 cap. poço

charles da Silva carvalho 57228793 /1 07.05.2020/2021 01.09 a 30.09.2022 ParaGoMiNaS
denilson Eder Gonçalves 57202649 /1 24.07.2021/2022 01.09 a 30.09.2022 conc.araguaia
douglas Galvão da Silva 57202084 /1 18.08.2020/2021 08.09 a 07.10.2022 caSTaNHal
Edimilson Silva Sousa 57227294 /1 22.04.2021/2022 16.09 a 15.10.2022 castanhal

Eldevan cardoso de freitas 5958956 /1 01.03.2021/2022 01.09 a 30.09.2022 breves
Elenilson oliveira Gabriel 57201316 /1 28.07.2019/2020 01.09 a 30.09.2022 curionopolis

flávio anísio Gonçalves Borges 5738989 /5 05.02.2019/2020 01.09 a 30.09.2022 itupiranga
Gelbson costa ferreira 57202652 /1 25.08.2021/2022 01.09 a 30.09.2022 capanema 
Gilmar ramos da costa 57201691/1 01.08.2021/2022 05.09 a 04.10.2022 Maraba 

Gilvandro cezar Sousa alves 57201206 /1 01.08.2020/2021 01.09 a 30.09.2022 ParaGoMiNaS
Hamilton dos Santos carneiro 12688 /1 01.09.2019/2020 01.09 a 30.09.2022 santarem

Janilson oliveira da Silva 5945807/1 16.01.2021/2022 01.09 a 30.09.2022 cUrioNoPoliS
Jocenilson da Silva Gonçalves 57196022 /1 22.04.2019/2020 01.09 a 30.09.2022 ParaGoMiNaS
José cardoso da costa Júnior 57201712 /1 24.06.2020/2021 01.09 a 30.09.2022 maraba

José fernandes Brandão 57196808 /1 28.04.2021/2022 01.09 a 30.09.2021 santarem
José Santos de Moraes 3280616 /1 07.02 .2021/2022 01.09 a 30.09.2022 alTaMira

Marcos aurélio castro feitosa 57201534 /1 28.07.2021/2022 06.09 a 05.10.2022 iTaiTUBa
Marcos divino da Silva Silva 57201715 /1 01.08.2021/2022 12.09 a 11.10.2022 MaraBa
Nelcivan de oliveira Viana 57199211 /2 01.08.2019/2020 05.09 a 04.10.2022 santarem

oliveiros Gonçalves da Silva 3268071 /1 01.11.2019/2020 01.09 a 30.09.2022 santarem
rodrigo Serra dos Santos 4220010 /2 10.03.2021/2022 05.09 a 04.10.2022 maraba

Sebastião Vandi lima 3267768 /1 30.07.2021/2022 12.09 a 11.10.2022 capanema 
Valdir amadeu da Silva 5827485 /2 28.07.2020/2021 04.09 a 03.10.2022 itaituba
Willian cândido félix 57224024 /1 05.02.2021/2022 01.09 a 30.09.2022 itaituba

Winicius Pereira da Silva 5956982/1 10.09.2021/2022 10.09 a 09.10.2022 SaNTaNa do 
araGUaia

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria N° 3262/2022-daF/cGP, de 01 de aGosto de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados na SEdE deste de-
partamento, trinta (30) dias de férias no mês de SETEMBro/2022, nos 
períodos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula exercício concessão lotação

airson Gonçalves de almeida 5954395/1 19.02.2021/2022 01.09 a 30.09.2022 daf/cdiNf/GPa

aldalita corrêa de Jesus 3264971/1 19.09.2021/2022 19.09 a 18.10.2022 dhcrv/chc/gcdhc

alessandra da Silva azevedo 80845421/1 01.02.2021/2022 26.09 a 25.10.2022 cNcir/GofTc”a”

Benedito Gonçalves reis 3264238 /1 14.07.2021.2022 05.09 a 04.10.2022 dhcrv/chc/getp

Bruno cesar Gemaque da 
fonseca Santos 55587708/1 08.03.2020/2021 08.09 a 06.10.2022 dTi/cST/iNfra

carlanda alves de Souza 80845197 /2 03.04.2021/2022 01.09 a 30.09.2022 ProJUr/PENalidadES

carlos cardoso Pinho 3264262 /1 15.07.2021/2022 12.09 a 11.10.2022 daf/cGof/Ga

carlos Magno Trindade 
ferradais 57188923 /1 03.09.2021/2022 05.09 a 04.10.2022 dto/ced/geptran

celso luis dos Santos Matos 57200270 /1 21.07.2020/2021 01.09 a 30.09.2022 dTo/cofT/GofTc

daniel Batista corrêa 57176473/1 15.01.2019/2020 01.09 a 30.09.2022 dhcrv/crv/renavam

daniel figueiredo Guerreiro 57198721 /1 08.07.2020/2021 01.09 a 30.09.2022 dTo/cofT/GofTc

Eliane cardoso de Souza 54191376 /2 09.06.2019/2020 01.09 a 30.09.2022 dhcrv/crv

Eliene carvalho Moura 80845577 /1 01.02.2020/2021 01.09 a 30.09.2022 dhcrv/chc/gccfc

Ellen Monteiro Barros 57232978 /1 23.08.2021/2022 01.09 a 30.09.2022 dTo/cofT/GofTc

Elvis ricardo coelho costa 5960342 /1 26.05.2021/2022 05.09 a 04.10.2022 dhcrv/chc/getp

Hiran costa Mesquita 5805201 /3 26.04.2021/2022 01.09 a 30.08.2022 dTo/cofT/GofTc

itaí augusto figueira de 
Sousa 57196684 /1 19.05.2021/2022 19.09 a 18.10.2022 daf/cim

izelda cristina Soares 
Martins 5952227/1 05.12.2021/2022 01.09 a 30.09.2022 daf/cGof

Jaime farias Brown 57189532 /1 04.09.2021/2022 12.09 a 11.10.2022 dhcrv/crv/gcdrv

Joliany Mendonça da Silva 57222964 /2 09.04.2021/2022 05.09 a 04.10.2022 dhcrv

José Maria Valente 3165760/1 13.07.2021/2022 05.09 a 04.10.2022 cNciNT

José ribamar Silva Nery 57176488 /1 15.01.2021/2022 19.09 a 18.10.2022 daf/cdiNf/GB

Juliana da Silva Matos 5946568 /3 02.09.2021/2022 02.09 a 01.10.2022 dhcrv

Kleverson oeiras de almeida 57205255 /1 15.10.2019/2020 01.09 a 30.09.2022 dTo/cofT/GofTc

leandro Nascimento 
rodrigues 57189810 /1 01.10.2019/2020 08.09 a 07.10.2022 ProJUr/coNTENcioSo

leidemar Barros oliveira 5947169/2 12.08.2021/2022 05.09 a 04.10.2022 aSdEcoM

luan Gomes ribeiro 5927414 /3 03.06.2021/2022 01.09 a 30.09.2022 dg/gabinete

luci Ene Xavier abdon 3265790 /1 12.07.2021/2022 08.09 a 07.10.2022 dhcrv/crv/patio belem

luis antonio Pinheiro 
cardoso 57230582 /1 29.06.2020/2021 01.09 a 30.09.2022 dTo/cofT/GofTc

luiza Silvana Pinheiro 
Meireles 57227614 /1 30.04.2020/2021 01.09 a 30.09.2022 dTo/cofT/GofTc

Marcelo fadoul Saraiva 57194159 /1 25.02.2021/2022 05.09 a 04.10.2022 dto/cet

Márcio Pinto coelho 57201346 /1 01.08.2021/2022 08.09 a 07.10.2022 dto/coft/gprvc

Marcus Vinícius ramillo filho 5945733/3 03.09.2021/2022 03.09 a 02.10.2022 daf/ciM

Maria rosimeire Medeiros 
de deus 55588879 /1 01.06.2021/2022 01.09 a 30.09.2022 cncir

Nazaré de fátima Matos 
oliveira 3156630 /1 10.09.2021/2022 26.09 a 05.10.2022 daf/cGP

Nelson Horacio Salgado 
rego 57232981 /1 02.08.2019/2020 01.09 a 30.09.2022 dTo/cofT/GofTc

Norma cordeiro Wilson 3263800 /1 17.06.2021/2022 08.09 a 07.10.2022 dhcrv/chc/getp

Paula cristiane Viana da 
costa 57197141/1 02.06.2020/2021 05.09 a 04.10.2022 dHcrV/crV/GarV

raimunda Vera corrêa 
araújo 57196173/1 28.04.2021/2022 01.09 a 30.09.2022 cNciNT

raimundo da costa cunha 57198617 /1 04.07.2019/2020 01.09 a 30.09.2022 dTo/cofT/GofTc

raul Braga da costa 57217498 /2 04.07.2020/2021 01.09 a 30.09.2022 dTo/cofT/GofTc

ricardo lucio domont costa 5955425 /1 02.06.2021/2022 01.09 a 30.09.2022 dto/ced/gppped

rodolfo rannieri Pacheco 
Bastos 57196573 /2 01.07.2021/2022 01.09 a 30.09.2022 dTo/cofT/GofTc

rosemar flávio Marques 
franco Junior 57226823 /1 24.04.2020/2021 01.09 a 30.09.2022 dTo/cofT/GofTc

Sérgio Batista imbeloni 3265552/1 01.12.2020/2021 01.09 a 30.09.2022 daf/cGof/GEf

Valdecy Barros almeida 3262154/1 14.07.2020/2021 01.09 a 30.09.2022 dHcrV/crV/GViV

Vanilce da Paixão Medeiros 57197390 /1 06.06.2021/2022 05.09 a 04.10.2022 dto/coft/renainf

Victor Johnathan de Souza 
oliveira 54194854 /2 01.06.2021/2022 05.09 a 04.10.2022 dhcrv/crv/gcdrv

Waldemir Silva 57196025 / 17.04.2021/2022 12.09 a 11.10.2022 cNcir

Waleska Teixeira dos Santos 57194028 /1 18.02.2021/2022 12.09 a 11.10.2022 ProJUr/PENalidadE

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 836590

.

.

adMissÃo de serVidor
.

PortARIA Nº 3347/2022-DG/CGP, DE 04/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, 
r E S o l V E:
EXoNErar a servidora aNa roSa TEiXEira cardoSo, auxiliar Técnico, 
matrícula 26808/1, do cargo em comissão, daS-04, de chefe de Gabinete, 
deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 05/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

PORTARIA Nº 3348/2022-DG/CGP, DE 04/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, 
r E S o l V E:
EXoNErar o senhor lUaN GoMES riBEiro, do cargo em comissão, daS-
02, de Secretário de Gabinete, deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 05/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

PortARIA Nº 3349/2022-DG/CGP, DE 04/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
EXoNErar a servidora JUcirENE SilVa dE araÚJo, Técnica em Gestão 
Pública, matrícula 55585884/2, do cargo em comissão, daS-04, de coor-
denadora do Núcleo de controle interno deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 05/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral
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PORTARIA Nº 3350/2022-DG/CGP, DE 04/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
EXoNErar o servidor MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda, Procura-
dor autárquico, matrícula 57190699/1, do cargo em comissão, daS-05, 
de corregedor chefe deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 05/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

PORTARIA Nº 3351/2022-DG/CGP, DE 04/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, 
r E S o l V E:
NoMEar o senhor lUaN GoMES riBEiro, para exercer o cargo em comis-
são, daS-04, de chefe de Gabinete, deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 05/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

PORTARIA Nº 3352/2022-DG/CGP, DE 04/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar a servidora aNa roSa TEiXEira cardoSo, auxiliar Técnico, ma-
trícula 26808/1, para exercer o cargo em comissão, daS-04, de coorde-
nadora do Núcleo de controle interno deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 05/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

PORTARIA Nº 3353/2022-DG/CGP, DE 04/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar a servidora JUcirENE Silva de araújo, Técnica em Gestão Pública, 
matrícula 55585884/2, para exercer o cargo em comissão, daS-05, de 
corregedora chefe deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 05/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 836434

diÁria

PORTARIA Nº 3268/2022-DAF/CGP, BELÉM, 01/08/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/931525;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de PIÇARRA – 26/08 a 31/08/2022, a fim de prestar suporte 
de informática na banca itinerante de 1ª fase de cNH no referido município.

nome matricula
amélia rodrigues Bispo 57196680 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3270/2022-DAF/CGP, BELÉM, 01/08/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/931508;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de BAGRE – 26/08 a 31/08/2022, a fim de prestar atendimento 
de cNH durante a banca itinerante de 1º fase no referido município.

nome matricula
Sandra Terezinha Braga Teixeira 54184444 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 836365
PORTARIA Nº 3266/2022-DAF/CGP, BELÉM, 01/08/2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/933933;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para os 
municípios de IRITUIA – 05/08 a 10/08/2022, a fim de coordenar os trabalhos da 
equipe da banca itinerante de 1ª fase que ocorrerá no referido município.

nome matricula
fernando Simões costa 80845616 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3269/2022-DAF/CGP, BELÉM, 01/08/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/931505;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de ITUPIRANGA – 11/08 a 16/08/2022, a fim de 
prestar atendimento de cNH durante a banca itinerante de 2º e 3º fase no 
referido município.

nome matricula
Sandra Terezinha Braga Teixeira 54184444 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3264/2022-DAF/CGP, BELÉM, 01/08/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/950879;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de oNZE E MEia (11 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de BrEVES – 26/08 a 31/08/2022, SoUrE – 01/09 a 
06/09/2022, a fim de realizar estudo de reclassificação e/ou implantação 
de cirETraN’s/Postos avançados nas regiões de integração do Estado, nos 
referidos municípios.

nome matricula
clístenes de alencar ribeiro 5757932 /4

Emerson almeida lima 57175957 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 836568
PORTARIA Nº 3274/2022-DAF/CGP, BELÉM, 02/08/2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/713873;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de São Miguel do Guamá no período de 22/08 à 
29/08/2022 a fim de efetuar ações de educação voltadas para o trânsito 
mais segur, as quais são realizadas nas vias municipais e estaduais que 
cortam o municipio de São Miguel do Guamá, além de instituições de ensi-
no e população em geral conforme disposto no Oficio 084/2022-DMUTRAN.

nome matricula

ricardo lucio domont costa 5955425 /1

ailton Maia Trindade 5965333 /1

david de oliveira lauzid 5965190 /1

Generosa Nazaré almeida Viana de M. Barros 3154491 /1

Nayane Mendes da Silva Maues 5965217 /1

Patrick Soares correa 5965197/1

ruth Suely carvalho da rocha 327220 /1

Thiago Vieira Brito 5903907/2

Wesley Monteiro de oliveira 5965213/1

José de Sousa ramos 6120040 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3271/2022-DAF/CGP, BELÉM, 01/08/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/931484;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrÊS E MEia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de CAMETÁ – 19/08 a 22/08/2022, a fim de prestar atendimen-
to de cNH durante a banca itinerante de 3º fase no referido município.

nome matricula
Sandra Terezinha Braga Teixeira 54184444 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 836578
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA N°2281/2022/DGP/SEAP/PA
BeLÉM, 04 de aGosto de 2022.

EXclUir da servidora ariaNa ValENTE fErrEira, matrícula funcional nº 
54188629/1, ocupante da função de Assistente administrativo, a Gratifica-
ção de Tempo integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão 
do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/08/2022.
coNcEdEr à servidora ocilENE TEiXEira do NaSciMENTo, matrícula 
funcional nº 5943147/1, ocupante da função de assistente administrativo, 
a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente sobre 
o padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/08/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836635
PORTARIA Nº 1017/2022-CGP/SEAP 
BeLÉM (Pa), 01 de aGosto de 2022.

Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES, Secretário de Estado 
de administração Penitenciária, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diS-
ciPliNar nº 7088/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servidor J.S.S. (M.f.: 
5830699), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e funcio-
nal referente à suposto fornecimento indevido de celular para o interno 
Wescley Silva
Sousa(iNfoPEN 99217), nas dependências do Hospital Geral Penitenciá-
rio-HGP no dia 26/07/2022, conforme relatório de diligências n°35/2022. 
o servidor incorreu, em tese, em falta grave, com fulcro nos arts. 177, 
inciso Vi c/c art. 189, caput, art. 190, inciso i, Xi, XiX, da lei Estadual nº 
5.810/1994;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, M.f.: 54196889 – Presidente; adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS (M.f.: 57201800)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, M.f.: 57218644 – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, assim 
como, deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apu-
ração;
art. 5º – dETErMiNar o afaSTaMENTo PrEVENTiVo em um prazo de 60 
(sessenta) dias, com fulcro no art. 203 da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 6º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES,
Secretário de administração Penitenciária.

Protocolo: 836587
PORTARIA N° 2276/2022/DGP/SEAP/PA

BeLÉM-Pa, 04 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 1716/2021/dGP/SEaP/Pa de 28/07/2021, 
publicada no doE n° 34.653 de 29/07/2021, NaZarENo oliVEira 
MariNHEiro, matrícula funcional n° 57210813/2, da Função Gratificada 
de Supervisor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação na central de 
Triagem Metropolitana ii (cTM ii), em virtude de solicitação, a contar de 
03 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836536
Portaria N° 2279/2022/DGP/SEAP/PA

BeLÉM-Pa, 04 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 740/2022/dGP/SEaP/Pa de 24/03/2022, 
publicada no doE n° 34.909 de 28/03/2022, MicHEl cESar da foNSEca 
CAVALERO, matrícula funcional n° 5923837/2, 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: 836540

PORTARIA N° 2280/2022/DGP/SEAP/PA
BeLÉM-Pa, 04 de aGosto de 2022.

o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 1079/2019/GaB/SUSiPE/Pa de 08/10/2019, 
publicada no doE n° 34.013 de 17/10/2019, fraNciNEi afoNSo caMarao 
CARDOSO, matrícula funcional n° 5798248/1, da Função Gratificada de 
Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de Manutenção Predial 
(GSTP), da lotação na central de Triagem Metropolitana ii (cTM ii), em 
virtude de solicitação, a contar de 04 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836543
PORTARIA N° 2267/2022/DGP/SEAP/PA

BeLÉM-Pa, 04 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar a servidora SaMara carValHo BaTiSTa, matrícula funcional 
n° 5957800/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária (GSEP), com lotação no centro de recuperação feminino de 
Santarém (crfSTM), em substituição à servidora MoNica PESSoa Ma-
cHado, matrícula funcional n° 8400868/2, em virtude de remoção para 
outra lotação, a contar de 25 de julho 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836517
PORTARIA N° 2274/2022/DGP/SEAP/PA

BeLÉM-Pa, 04 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar o servidor roGErio TraVaSSoS da SilVa, matrícula funcional 
n° 5946454/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação de Mosqueiro 
(crMo), no período de 01/08/2022 a 30/08/2022, em substituição ao ti-
tular aBEl MiraNda TEiXEira NETo, matrícula funcional n° 57211935/1, 
que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836522
PORTARIA N° 2275/2022/DGP/SEAP/PA

BeLÉM-Pa, 04 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 73/2020/GaB/SEaP/Pa de 16/01/2020, 
publicada no doE n° 34.098 de 27/01/2020, EVEraldo TaVarES corrEa, 
matrícula funcional n° 57202906/1, da Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação na central de Triagem da 
Marambaia (cTMaB), em virtude de solicitação, a contar de 01 de agosto 
de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836527

.

.

LiceNÇa Para cUrso
.

PORTARIA N° 2183/2022 – DGP/SEAP/PA
BELÉM-PA, 27 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. lUcaS lEÃo VaNZElEr, Matricula nº. 5918095;
2. aBNEr da SilVa caBral NETo, Matricula nº. 5905002;
3. liliaNE dE carValHo MarTiNS, Matricula nº. 5957818;
4. JoÃo VicTor oliVEira SErra, Matricula nº. 5939050;
5. doUGlaS TriNdadE VaScoNcEloS, Matricula nº. 5935209;
6. JaNdErSoN BarBoSa doS SaNToS, Matricula nº. 80015453;
7. lUciEl GoNÇalVES BarBoSa, Matricula nº. 5946764;
8. JoEldEr fraNciSco VENcESlaU dE SoUSa, Matricula nº. 54194912;
9. faBiaNo MEdEiroS fErrEira, Matricula nº. 57220699;
10. aliaNdro ricEllY da SilVa SoUZa, Matricula nº. 54188807;
11. ElENiSE PiNHEiro raMoS, Matricula nº 5952480;
12. roSElaiNE da SilVa riBEiro, Matricula nº 54188648.
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: 836190
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desiGNar FiscaL de coNtrato

Portaria N° 216/2022 – GaB/seaP
BeLÉM/Pa, 03  de aGosto de 2022

o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor Emerson Silva Barral - Matrícula funcional 
nº 5582342 como fiscal titular e a servidora Ana Maria Chada da Silva 
- Matrícula Funcional nº 54181465, como fiscal suplente do Contrato Ad-
ministrativo n° 083/2022/SEaP – Processo: 2022/952245, celebrado en-
tre a empresa GTMEd diSTriBUidora dE MaTEriaiS HoSPiTalarES E 
odoNTolÓGicoS lTda e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo 
PENiTENciaria – SEaP, cujo objetivo é a aquisição de materiais técnicos 
de consumo médicos e de enfermagem, para atendimento de ações de 
combate e controle da coVid 19 nas 49 unidades prisionais da Secretaria 
de Estado de administração Penitenciária – SEaP/Pa.
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: 836005
Portaria N° 213/2022 – GaB/seaP
BeLÉM/Pa, 03  de aGosto de 2022.

o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora fádua Jorbelha caldas ferreira antonio - Ma-
trícula Funcional nº 57209700 como fiscal titular e o servidor Luanderson 
Sardinha Vieira - Matrícula Funcional nº 5946895, como fiscal suplente do 
contrato administrativo n° 087/2022/SEaP – Processo: 447345, celebrado 
entre a empresa cEaPa – cENTro dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará S/S 
lTda. e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciaria 
– SEaP, cujo objetivo é a locação de espaço físico (sala de aula) para ser 
utilizada pela coordenação do curso para atividades administrativas refe-
rentes ao curso de formação.
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: 836007

errata

errata de Portaria Nº 1192/2022, PUBLicada No diÁrio 
OFICIAL Nº 35.048 DE 15 DE JULHO DE 2022,

oNde se LÊ:
Servidor (es): 57220156 – NilToN cESar carNEiro do caNTo – coor-
dENador dE SEGUraNÇa; 5950055 – lUiS carloS PaZ da SilVa – Po-
licial ciVil; 5950016 – rafaEl da SilVa daMaScENo – Policial PENal.
Período: 26/6 a 11/7/2022 - diária(s): 15 e ½ (quinze e meia)
Leia-se:
Servidor (es): 57220156 – NilToN cESar carNEiro do caNTo – coor-
dENador dE SEGUraNÇa; 5950055 – lUiS carloS PaZ da SilVa – Po-
licial ciVil; 5950016 – rafaEl da SilVa daMaScENo – Policial PENal.
Período: 26/6 a 24/7/2022 - diária(s): 28 e ½ (vinte e oito e meia)
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, interinamente.

Protocolo: 836166
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: Nubia leticia Maia Barbosa – Gozo: 05.08.22 a 03.09.22.
Leia-se: Nubia leticia Maia Barbosa – Gozo: 11.08.22 a 09.09.22.

Protocolo: 836505

terMo aditiVo a coNtrato
.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 038/2022
Termo aditivo: 1
data da assinatura: 03/08/2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: do Preço e da forma de Pagamento.
Justificativa: O contrato sofrerá acréscimo de aproximadamente 8,2251% 
ao valor global do contrato, equivalente a r$ 1.476.847,19, passan-
do o valor total do instrumento contratual de r$ 17.955.186,19 para r$ 
19.432.033,38.

doTaÇÃo orÇaMENTária
os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decor-
rentes deste Termo aditivo são: atendimento aos internos (Kit de Hi-
giene Pessoal e Utensílios destinado ao Preso): Programa de trabalho 
03.421.1500.8228, natureza de despesa 339030, fonte 0101, plano inter-
no: 1050008228c. atendimento as Necessidades das Unidades Prisionais: 
Programa de trabalho 03.421.1500.8283, natureza de despesa 339030, 
fonte 0101, plano interno: 1050008283c.
Processo: 2021/245911
contrato: 038/2022
Exercício: 2022
contratado: irMÃoS aNJoS lTda-EPP
cNPJ: 01.552.709/0001-62
Endereço: Travessa Mauriti, 734, cEP 66.083-000, Pedreira, Belém/ Pa.
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES - Secretá-
rio de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 836113
CONTRATO: 089/2022/SEAP

EXErcÍcio: 2022
oBJETo: o objeto do contrato é a aquisição de insumos para a fabrica-
ção de sandálias onde o principal objetivo é capacitar profissionalmente 
pessoas privadas de liberdade no estado do Pará na área de produção de 
sandálias, conforme as condições e especificações contidas no Termo de 
referência, anexo i do Edital do Pregão Eletrônico Nº 021/2022/SEaP/Pa.
O Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâm-
bulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Valor ToTal: r$ 1.018.400,00 (um milhão, dezoito mil e quatrocentos 
reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de trabalho 97.101 
03.421.1500.8228, natureza de despesa 339030, fonte 0101 – r$ 
924.526,70.
Programa de trabalho 97.101 03.421.1500.8228, natureza de despesa 
339030, fonte 0370 – r$ 93.873,30.
daTa da aSSiNaTUra: 04/08/2022
ViGÊNcia: 04/08/2022 a 04/08/2023
coNTraTado: J V coMÉrcio E SErViÇoS lTda
cNPJ: 34.489.637/0001-05
ENdErEÇo: Travessa lomas Valentina, 2034, Bairro Marco, Belém/ Pa.
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES Secre-
tário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 836116

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo ao coNVÊNio 003/2019
Nº: 03

data de assinatura: 28/07/2022
Vigência: 01/08/2022 a 31/10/2022
Justificativa: O objeto do presente termo aditivo tem como propósito pror-
rogar a vigência do instrumento para conclusões de processos orçamentá-
rios e financeiros.
convênio: 003
Exercício: 2019
Partes:
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária - SEaP
concedente: c2a Serviços em Tecnologia da informática EirEli
Nome do ordenador: Marco antônio Sirotheau corrêa rodrigues.

Protocolo: 836044

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 2200/2022 – 773165 - CRMV
objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: ViToria do XiNGU
destino: SaNTarÉM
Servidor (es): dário alVES da SilVa JUNior-Policial PENal; MaNoEl 
MESSiaS liMa BarBoZa-aG. PENiTENciário; faBio SaNToS da Sil-
Va-Policial PENal; WaNdSoN ViTor MENEZES dE SoUSa-Policial 
PENal.
Período: 16 a 17/06/2022 – diária (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 836363
PORTARIA Nº 2021//2022 – 800345 - MARABA

objetivo: rEaliZar ENTrEGa dE VTr Na cTraNS.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá
destino: BElÉM
Servidor (es): aNToNio aNiSio GoNÇalVES araUJo-MoToriSTa.
Período: 24 a 25/06/2022 – diária (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 836358
PORTARIA Nº 2199/2022 – 843930 CTMS

objetivo: EScolTar PPl Para EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTarÉM
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destino: iTaiTUBa
Servidor (es): MarcElo PiNHEiro dE aNdradE-GEr. dE SEGUraNÇa; 
alEX SaNdro dE SoUZa GoNÇalVES-aG. PENiTENciário; claUdio cE-
lio araUJo da SilVa-aG. PENiTENciário; fraNciSco SolaNo SoarES 
NETo-coord. adMiNiSTraTiVo; Jairo coSTa alVES-aG. PENiTENciário.
Período: 30/06 a 03/07/2022 – diária (s): 3 1/2 (três e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 836360
PORTARIA Nº 2017/2022 – 707524 - CRMV

objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: ViToria do XiNGU
destino: alTaMira/SaNTarÉM
Servidor (es): GEVErSoN SoUSa da SilVa-Policial PENal; ciNTHia 
araUJo da SilVa SoUSa-aG. PENiTENciário; aliNE NaSciMENTo 
araUJo-aG. PENiTEciário; MaNoEl MESSiaS liMa BarBoZa-aG. PE-
NiTENciário.
Período: 04 a 05/06/2022 – diária (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 836361
diÁria

PORTARIA N. 2191/2022 - 867005 - CRF
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParaTiciPar dE aUdiENcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE caMETa /Pa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa
destino: caMETa
Servidor (es):JESSica caroliNE GalENdE cUrY,  MaT.5928133,aGENTE 
PriSioNal ,Marcio dE QUEiroS PaES, MaT.5419499, aGENTE PriSio-
Nal, HErMESSoN ENriQUE liMa doS SaNToS, MaT.5949887, Policial 
PENal.
Período: 20/07/22  - diária (S) 01 (UMa)
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, interinamente.

Protocolo: 836307
PORTARIA Nº.2196/2022- 873334 - CPASI

objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParaTiciPar dE aUdiENcia do 
TriBUNal do JÚri  Na coMarca dE TUcUri/Pa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino:TUcUrUi
Servidor (es):clairToN coNTENTE corrEia,  MaT.5954288, Policial 
PENal ,GErSoN BraGa dE SENa, MaT.57200964,Policial PENal,GEr-
SoN da SilVa TriNdadE, MaT.5947640, aGENTE PriSioNal.
Período:14 a 16/07/2022  - diária (S) 2 1/2  (dUaS  E MEia)
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, interinamente.

Protocolo: 836308
PORTARIA Nº.2192/2022 - 881502 - CRF

objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParaTiciPar dE aUdiENcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo  Na coMarca dE caSTaNHal/Pa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa
destino: caSTaNHal
Servidor (es) Jair fEliPE SilVa doS SaNToS,  MaT.5798280,Policial 
PENal,  SUiraNa PorTEla dE araUJo,  MaT.5914918,aGENTE PriSio-
Nal.
Período; 21/07/2022  - diária (S) 1/2  ( MEia)
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, interinamente.

Protocolo: 836310
PORTARIA Nº 2014/2022 – 711071 - CPM

objetivo: EScolTar PPl Para aPrESENTar EM aUdiÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá
destino: S. doMiNGoS do araGUia
Servidor (es): fErNaNdo alMEida GUiMarÃES-aG. PENiTENciário; 
aNToNio ariSfraN MaGalHÃES ViaNa-aG. PENiTENciário; JoSE 
EVaNdro liMa-MoToriSTa; MarcElo fraNciSco da SilVa-aG. PENi-
TENciário.
Período: 01/06/2022 – diária (s): 1 (uma)
ordenador arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 836343
PORTARIA Nº 2024/2022 – 789944 - CRRT

objetivo: EScolTar PPl Para coNSUlTa PSiQUiaTrica No iMl rENaTo 
cHaVES.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: TUcUrUi
destino: BElÉM
Servidor (es): JoÃo NETo coSTa dE oliVEira-aG. PENiTENciário; odi-
lENo raYol alMEida-aG. PENiTENciário; JoSE doS SaNToS TocaN-
TiNS dE MoraES-MoToriSTa.
Período: 28 a 29/06/2022 – diária (s): 1 ½ (uma e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 836345

PORTARIA Nº 2023/2022 – 764873 CTMS
objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTarÉM
destino: oriXiMiNá
Servidor (es): SaMara carValHo BaTiSTa-aG. PENiTENciário; clEaN-
do SoUZa SilVa-aG. PENiTENciário; EdiValBEr dE oliVEira SaNToS
-aG. PENiTENciário; JaNdErSoN liMa SaNToS-aG. PENiTENciário; 
laUrilENE PiNTo BraSil-aG. PENiTENciário; alEX SaNdro dE SoUZa 
GoNÇalVES-aG. PENiTENciário; rEGiaNE rodriGUES SoarES-aG. PE-
NiTENciário.
Período: 21 a 23/06/2022 – diária (s): 2 1/2 (duas e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 836347
PORTARIA Nº 2197/2022 – 791427 - CTMM

objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBa
destino: TUcUrUi
Servidor (es): JoSE aNToNio fUrTado doS SaNToS-aG. PENiTENciário; 
orTEMBEcK MENdES lacErda-aG. PENiTENciário; PEdro lEaNdro da 
SilVa NETo-aG. PENiTENciário; JoSE EVaNdro liMa-MoToriSTa.
Período: 24/06/2022 – diária (s): 1 (uma)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 836349
PORTARIA Nº 2015/2022 – 658426 - CTMM

objetivo: EScolTar PPl Para SEr aPrESENTado EM aUdiÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá
destino: roNdoN do Pará
Servidor (es): orTEMBEcK MENdES lacErda-aG. PENiTENciário; PE-
dro lEaNdro da SilVa NETo-aG. PENiTENciário; UriEl MENdES 
MarQUES-aG. PENiTENciário; clEilToN NUNES do NaSciMENTo-Mo-
ToriSTa.
Período: 02/06/2022 – diária (s): 1 (uma)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 836352
PORTARIA Nº 2025/2022 – 756387 CTMM

objetivo: EScolTar PPl Para aPrESENTar EM aUdiÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá
destino: roNdoN do Pará
Servidor (es): fErNaNdo GoNÇalVES dE alMEida-aG. PENiTENciário; 
fraNciSco EriVElToN ViEEira da SilVa-aG. PENiTENciário; JoSE aN-
ToNio fUrTado doS SaNToS-aG. PENiTENciário; JoSiMar MariNHo 
dE SoUSa-MoToriSTa.
Período: 15/06/2022 – diária (s): 1 (uma)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 836354
PORTARIA Nº 2026/2022 – 721145 CTMM

objetivo: EScolTar PPl Para SEr aPrESENTado EM aUdiÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá
destino: roNdoN do Pará
Servidor (es): claUdio NaSciMENTo carValHo-aG. PENiTENciário; 
fErNaNdo GoNÇalVES dE alMEida-aG. PENiTENciário; UaNdEr ro-
driGUES doS SaNToS-aG. PENiTENciário; aNToNio aNiSio GoNÇal-
VES araUJo-MoToriSTa; WalNEi dE NaZarE alVES dE araUJo-Mo-
ToriSTa; fraNciSco EriVElToN ViEira da SilVa-aG. PENiTENciário; 
MoiSES dE SalES aMaral-aG. PENiTENciário; UriEl MENdES Mar-
QUES-aG. PENiTENciário.
Período: 14/06/2022 – diária (s): 1 (uma)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 836356
diÁria

PORTARIA Nº: 00082/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
objetivo: ENTrEGar docUMENToS Na SEdE.
origem: BrEVES
destino: BElÉM
Servidor(es):
4220589 - ocir adaM liMa da SilVa - Policia MiliTar
Período: 03/08/2022 a 05/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 836633
diÁria

PORTARIA Nº: 00075/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo do Tri-
BUNal do JUri.
origem: MariTUBa
destino: alTaMira
Servidor(es):
57201913 - JoSE dE riBaMar MEirElES Garcia - MoToriSTa
Período: 02/08/2022 a 06/08/2022
diária(s): 4 e ½ (quatro diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 836627
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diÁria
PORTARIA Nº: 00077/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA

objetivo: ProrroGaÇÃo dE ESTadia Para aPoio dE GESTÃo dE SaÚdE 
Na UNidadE.
origem: rEdENÇÃo
destino: SÃo fÉliX do XiNGU
Servidor(es):
5952324 - MilENE doS SaNToS coSTa - TÉcNico EM ENfErMaGEM
Período: 09/07/2022 a 12/07/2022
diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 836628
Portaria Nº 2194/2022

objetivo: rEaliZar iNSPEÇÃo GEral No SiSTEMa ElÉTrico dE UNida-
dE PENal, Para aliMENTar MaQUiNário QUE SErÃo UTiliZadoS No 
cUrSo dE faBricaÇÃo dE arTEfaToS dE coNcrETo.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/cEar
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 55208333 – SEBaSTiÃo loBaTo dE SoUSa – TÉc. EM 
GESTÃo dE iNfraESTrUTUra – ENG. ElETriciSTa; 55208449 – dEYVid 
SoUZa da SilVa – ElETriciSTa; 5892581 – JoÃo BaTiSTa liMa NETo 
– GErENTE; 5842328 – BrUNo NEPoMUcENo dE araÚJo – aGENTE PE-
NiTENciário.
Período: 12 a 16/7/2022 - diária(s): 4 e ½ (quatro e meia)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 836161
PORTARIA Nº 2195/2022

objetivo: rEaliZar SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE ar coNdicioNado 
E rEViTaliZaÇÃo EM UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/GSG
destino: SaliNoPoliS/Pa
Servidor (es): 54193741 – iriSValdo da SilVa NoNaTo – GErENTE; 
57221095 – JoElSoN aNToNio cHaVES da coSTa – aGENTE PriSioNal; 
2839106 – JoSÉ dE riBaMar coSTa – MoToriSTa.
Período: 19 a 22/7/2022 - diária(s): 3 e ½ (tres e meia)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 836162
diÁria

Portaria Nº 2201/2022
objetivo: rEaliZar SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo doS aParElHoS dE ar 
coNdicioNado.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/GSG
destino: MocaJUBa/Pa
Servidor (es): 57221095 – JoElSoN aNToNio cHaVES da coSTa – 
aGENTE PriSioNal; 5940709 – HEVaNdErSoN araUJo dE MiraNda – 
aGENTE PENiTENciário.
Período: 1º a 5/8/2022 - diária(s): 4 e ½ (quatro e meia)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 836494
Portaria Nº 2202/2022

objetivo: dar aPoio Na oPEraÇÃo VEraNEio / 2022.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/Noc
destino: SaliNoPoliS/Pa
Servidor (es): 5960860 – JoaVaN dE oliVEira fErrEira – GUarda 
MUNiciPal; 5950017 – rafaEl BrUNo rodriGUES – Policial PENal; 
5891539 – JoSÉ criSTiaNo fErrEira dE QUEiroZ – Policial PENal; 
8090266 – aNToNio BaraTaPiNTo JUNior.
Período: 28/7 a 1º/8/2022 - diária(s): 4 e ½ (quatro e meia)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 836500

.

.

FÉrias
.

FÉrias
PORTARIA Nº 2278/22/DGP/SEAP, DE 04/08/22.

coNcEdEr 30 (TriNTa) dias de fÉriaS, de acordo com o art. 74 da lei nº 
5.810/94, à servidora JUcElia caSTro SaraiVa, Matrícula n.º 5942427, 
no período de 01/09/22 a 30/09/22, referente ao exercício de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836495

t.
.

torNar seM eFeito
.

PORTARIA N° 2273/2022 – DGP/SEAP/PA
BeLÉM-Pa, 03 de aGosto de 2022

o diretor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições legais;
rESolVE:
art. 1º - TorNar SEM EfEiTo as Portarias nº 2132 e 2133/2022/dGP/
SEaP, publicadas em 21 de julho de 2022, doE nº. 35.053; a Portarias 
nº 2136/2022/dGP/SEaP, publicadas em 22 de julho de 2022, doE nº. 
35.054; as Portarias nº 2168 e 2173/2022/dGP/SEaP, publicadas em 27 de 
julho de 2022, doE nº. 35.058; a Portaria nº 2181/2022/dGP/SEaP, publi-
cada em 28 de julho de 2022, doE nº. 35.060; a Portarias nº 2223/2022/

dGP/SEaP, publicada em 29 de julho de 2022, doE nº. 35.062; as Porta-
rias nº 2185, 2186 e 2239/2022/dGP/SEaP, publicadas em 03 de agosto 
de 2022, doE nº. 35.066; a Portaria nº 2235/2022/dGP/SEaP, publicadas 
em 02 de agosto de 2022, doE nº. 35.064dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE 
E cUMPra-SE.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836025

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

FÉrias
.

PORTARIA Nº 554 DE 29 DE JULHO DE 2022
o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810 de 24.01.94, 30 
(trinta) dias de férias consecutivos aos servidores abaixo relacionados, re-
ferente ao mês de SETEMBro/2022.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo
aQUisitiVo PerÍodo  de GoZo

57200635/1 any Suelem andrade ferreira 01.03.2021 a 
28.02.2022

08.09.2022 a 
07.10.2022

57174354/2 cilene das Meces Barreto Nabiça 06.11.2020 a 
05.11.2021

01.09.2022 a 
30.09.2022

55589213/2 Edgar farias da Silva 20.06.2021 a 
19.06.2022

06.09.2022 a 
05.10.2022

55589256/3 ilsa de Nazaré do couto lima 21.06.2021 a 
20.06.2022

01.09.2022 a 
30.09.2022

32522/1 João Batista da costa Pinheiro 01.02.2020 a 
31.01.2021

01.09.2022 a 
30.09.2022

5944316/2 Josiele freire Soeiro 13.01.2021 a 
12.01.2022

04.09.2022 a 
03.10.2022

54185767/3 luciana cristina akim da Vitória 24.11.2020 a 
23.11.2021

06.09.2022 a 
05.10.2022

57191633/1 Marcus reynaldo dos anjos 13.12.2019 a 
12.12.2020

29.09.2022 a 
13.10.2022

e
09.12.2022 a 
23.12.2022

80845885/1 Nidia de cássia Moraes da Silva 13.06.2021 a 
12.06.2022

12.06.2022 a 
11.10.2022

80845894/1 ronald  araújo da costa 17.06.2021 a 
16.06.2022

15.09.2022 a 
14.10.2022

5957410/1 Shirley Simone do carmo azevedo 01.11.2020 a 
31.10.2021

01.09.2022 a 
30.09.2022

3220494/1 Silvia Helena da cruz Moreira 07.05.2021 a
06.05.2022

19.09.2022 a 
18.10.2022

57200918/1 Solange cassundé  ferreira 05.08.2021 a 
04.08.2022

06.09.2022 a 
05.10.2022

57193082/1 Tarcisio Silva Tomaz 24.01.2021 a 
23.01.2022

12.09.2022 a 
11.10.2022

coNTiNUaÇÃo da PorTaria Nº554 dE 29 dE JUlHo dE 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 29 de julho de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 836177
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

errata
.

ERRATA da Portaria 1642 de 03/08/2022, publicada no doE 35.068 
de 04/08/2022, a qual concede licença-Prêmio à servidora YaNdra cari-
NE GalUPPo, matrícula nº 55586926/ 2.
onde se lê: no período de 03/08/2022;
Leia-se: no período de 03/08/2022 a 01/09/2022.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 836364
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FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

FÉrias
.

RESUMO DA PORTARIA Nº. 166/2022 - FCG DE 04.08.2022.
conceder férias aos servidores da fcG, relacionados abaixo:
Base legal: art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2020/2021
Período: 08/09/2022 a 07/10/2022
antonio Junior da costa castro - if: nº. 5906273/1 - coordenador de li-
citações e contratos
PErÍodo aQUiSiTiVo 2021/2022
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
aline de oliveira corrêa Mendes - if: nº. 5906143/1 - coordenadora de 
recursos Humanos
osmarina Maria dos Santos dantas - if: nº. 5906271/1 - Téc. adm. e fin. 
Pedagogia
Período: 05/09/2022 a 19/09/2022 (residual)
Jonathan Brito rocha if: nº. 5958347/1 - assessor
Período: 05/09/2022 a 04/10/2022
ronaldo Eugênio cardoso da rocha - if: nº. 5924428/2 - assessor
Período: 08/09/2022 a 07/10/2022
desirée d’anzicourt do Nascimento alves - if: nº. 7565485/3 - assessora 
de controle interno
autorização: Processo nº. 2022/976200
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo- Superintendente da fcG

Protocolo: 836396

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 722 DE 03 DE AGOSTO DE 2022.
orieNtaÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/977308/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária) que se deslocará para 
o município de Santa Bárbara no dia 03 de agosto de 2022, para conduzir 
equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: carlos adriano rezende da Silva
MaTrÍcUla: 5966919/1
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 836640

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

Portaria N.º 201/2022, de 04 de aGosto 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 67/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 02/08/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/970245, de
02/08/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 2 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor ValdETE BarroS 
daMaScENo, ocupante do cargo de aSSiSTENTE l, Matrícula funcional n.º
54197248/4, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de Ja-
cundá, no período de 10 a 12/08/2022, com o objetivo de manutenção do 
transmissor que se encontra fora do ar e revisão do sistema irradiante.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 836525

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 102/2022 - GaB/saeN
 a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições le-
gais e;
coNSidEraNdo a PorTaria nº 008 de 21 de janeiro de 2022, que dispõe 
sobre a descentralização e desburocratização dos procedimentos adminis-
trativos, a fim de dar mais agilidade às demandas desta Secretaria de 
Estado de Educação – SEdUc;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870, de 04 de outu-
bro de 2013 que dispõe sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamen-
to da execução dos contratos, convênios e termos de cooperação firma-
dos pelos órgãos e entidades do Poder executivo do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de conduzir a gestão da Secretaria de Es-
tado de Educação – SEDUC  com  celeridade, eficiência, todavia, com res-
ponsabilidade e transparência;
coNSidEraNdo que a Portaria retrocitada delega aos Secretários adjun-
tos da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc competência para a prá-
tica, revogação e anulação de ofício do ato de assinatura de porta-
ria para designação de servidor, lotado na sua respectiva Secretaria ad-
junta, para as funções de fiscal, suplente de fiscal e gestor de contratos e 
convênios, e de acordo com os termos do processo PaE nº 2022/573800.
rESolVE:
art. 1º. designar o servidor fElliPY fErNaNdo fErrEira SoarES- ma-
trícula nº 55589395-3, fiscal Titular e o servidor ENoS SilVa MoNTEi-
RO, matrícula nº 57209115-1, Fiscal Suplente para acompanhar e fisca-
lizar o processo que tem como objeto a “contratação de empresa de 
rádio difusão de conteúdo e/ou entidades de direito privado que integrem 
conglomerado que detenha tais direitos, para retransmissão televisiva, no 
sistema de multiprogramação em canal secundário, de conteúdos educa-
cionais produzidos pela SEcrETaria ESTadUal dE EdUcaÇÃo - SEdUc, 
por meio do SiSTEMa EdUcacioNal iNTEraTiVo-SEi”.
 art. 2º.  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.
dÊ- SE ciÊNcia, rEGiSTrE- SE, PUBliQUE- SE E cUMPra- SE.
Belém, 03.08.2022.
rEGiNa cElli SaNToS alVES
Secretária adjunta de Ensino, em exercício

Protocolo: 836179
PORTARIA Nº 766/2022-GAB/PAD BELÉM, 03 DE AGOSTO 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 2022/838034 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação : 1159/2022,exarada pela 
consultora jurídica 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 ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar em desfavor do servidor J.E.W.S., matrícula nº 5712766-2, pelo 
cometimento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi, 
178, V, c/c art. 190, iV, V e Xiii, da lei Estadual nº. 5.810/94
ii – afaSTar como medida preventiva o servidor o.a.S., matrícula nº 
57203077, de suas atividades funcionais desta Secretaria de Estado de 
Educação nos termos do art. 203, da lei nº 5.810/94;
iii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores rENaTa SaNToS 
da foNSEca, mat. 57176254-2, Maria daS GraÇaS dE oliVEira,. 
745510-1 e GilVaNdro da cUNHa oliVEira, mat. 406910-1., para sob 
a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) dias, 
o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniência e necessi-
dade da administração Pública;
iV – 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;
V – 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: 836186
PorTaria Nº 769/2022-GaB/SiNd. Belém, 04 de agosto 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 2021/290001 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;



74  diário oficial Nº 35.069 Sexta-feira, 05 DE AGOSTO DE 2022

coNSidEraNdo os termos da Manifestação exarada pelo consultor juridi-
co - 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 iZaBEl BarroS 
BraGa 772135-1; e TElMa lUcia da SilVa MorEira, mat. 5890577-1., 
para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 30 (trin-
ta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniência e 
necessidade da administração 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
PorTaria Nº 770/2022-GaB/SiNd. Belém, 04 de agosto 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 2021/740406 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação nº 2055/2021 exarada pelo 
Procurador 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 TElMa lUcia da 
SilVa MorEira, mat. 5890577-1 e iZaBEl BarroS BraGa, mat.nº 
772135-1, 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 administração 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

Protocolo: 836182

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ATO: PORTARIA Nº 165/2022-CPSP
Término de vínculo: 19/07/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: aNa lUcia oliVEira SaNToS
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

ato: Portaria Nº 166/2022-cPsP
Término de vínculo: 01/05/2022
Motivo: distrato
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: Eric faBricio SaNToS MoraES
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

ATO: PORTARIA Nº 167/2022-CPSP
Término de vínculo: 27/02/2022
Motivo: distrato
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: TaYaNa dE JESUS aNdradE da SilVa
cargo: assistente administrativo
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

Protocolo: 836060

.

.

coNtrato
.

CONTRATO: 195/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios, perecíveis e não 
perecíveis, a fim de suprir as necessidades de de Alimentação Escolar de 
alunos da Educação Básica da rede Estadual de Ensino, atendidos pelo 
Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE, no âmbito da Secre-
tária de Estado de Educação - SEdUc/Pa, de acordo com as exigências, 
especificações e condições constantes no Termo de Referência e no Edital 
de Pregão Eletrônico SrP Nº004/2021-Nlic/SEdUc.
o valor Global para contratação: é de r$ 1.581.808,63 (um milhão, qui-
nhentos e oitenta e um mil, oitocentos e oito reais e sessenta e três cen-
tavos)

fonte:0106001671, 0106001672, 0106001995, 0106002139, 
0106002324, 0106002326, 0106002613, 0106002614, 0106002882, 
0106003317, 0106006782, 0106003296, 0306001617, 0306007672, 
0306001995, 0306002139, 0306002324, 0306002326, 0306002613, 
0306002614, 0306002882, 0306003317, 0306006782, 0306003296, Pro-
duto: 227 ação: 232.131 função Programática: 16101.12 306.1509 Proje-
to/atividade: 8477 Natureza de despesa: 3390.30
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: Santa Marta distribuidora e Transportes de cargas ltda, 
cNPJ:03.267.120/0001-48, com sede na Estrada da Vila Nova, 236,cEP: 
67.160-600.
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 836153

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 9
coNtrato: 011/2014

objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da Erc centro 
Educacional XV de outubro ananindeua/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Sétima – do prazo de Vigência, pror-
rogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 011/2014 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 231789 funcional Programáti-
ca: 16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 
339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locadora: raimunda da Silva cunha, cPf n° 121.901.872-49, residente e 
domiciliada no conjunto cidade Nova iV, SN 17, residencial araçari, Bl a, 
aptº 104, bairro coqueiro, ananindeua/Pa. cEP: 67.133-465
data de assinatura: 02/08/2022
Vigência: 25/08/2022 a 24/08/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 836160
terMo aditiVo: 9

coNtrato: 026/2013
objeto do contrato: locação de imóvel situado na localidade rio ajuaí, 
para moradia de professores do Sistema de organização Modular de Ensi-
no/SoME, abaetetuba/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Sétima – do prazo de Vigência, pror-
rogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 034/2013 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 232326 funcional Programáti-
ca: 16101.12.362.1509 Projeto/atividade: 8906 Natureza da despesa: 
339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: Valdelina cavalcante Pinheiro, cPf n° 658.321.832/15, residente 
na rua Yamada, nº09, bairro Bengui, Belém/Pa.
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 13/08/2022 a 12/08/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 836163
terMo aditiVo: 1

coNtrato: 061/2021
objeto do contrato: locação de parte de imóvel situado na rua cônego 
inácio Magalhães, nº106, Bairro: São Pio X, capanema-Pa, para funciona-
mento da EEEf São Pio X.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava – da vigência e da prorroga-
ção, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 016/2021- Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 231789 funcional Programática: 
16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 339039.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: congregação do Preciosíssimo Sangue, cNPJ: 04.825.543/0003-
60 com Sede na rua cônego inácio Magalhães nº235, bairro interior:, 
cEP: 68.701-290, capanema/Pa.
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 22/10/2022 a 21/10/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 836164
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terMo aditiVo: 13
coNtrato: 003/2009

objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da 17º UrE/
capitão Poço/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava – da Vigência e da prorroga-
ção, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 0008/2009 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0102. Produto: 2795. ação: 232093 funcional Programáti-
ca: 16101.12.122.1297 Projeto/atividade: 8338 Natureza da despesa: 
339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: João Mendes de oliveira, cPf n° 033.841.522-04, residente e do-
miciliado na av. 29 de dezembro, nº1819, no município de capitão Poço/Pa.
data de assinatura: 15/06/2022
Vigência: 20/06/2022 a 19/06/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 836156

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto 2022
coNtrato: 032/2019– srª eLiZaNGeLa costa dias.

dispensa de licitação nº 003/2019-Nlic/SEdUc
objeto do contrato: locação do imóvel situado na Trav. onesinho rodri-
gues, s/n, para funcionamento da EEEM Professor João ludovico, no mu-
nicípio de limoeiro do ajaru/Pa.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 6.419,40 (seis mil, quatrocentos e dezenove reais e 
quarenta centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 77.032,80 (setenta e sete mil, trin-
tae dois reais e oitenta e dois centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326. funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 02/08/2022
Vigência: a partir de 17/06/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 836171
terMo de aPostiLaMeNto 2022

CONTRATO: 015/2021– SRª ASSOCIAÇÃO OBRAS SOICAIS 
da diocese de aBaetetUBa

dispensa de licitação nº 004/2021-Nlic/SEdUc
objeto do contrato: locação do imóvel localizado na rodovia João Pedro 
Miranda km 02, bairro: cristo redentor, no município de abaetetuba/Pa, 
para funcionamento da E.E.E.f.M cristo Trabalhador, da Secretaria de Es-
tado de Educação/SEdUc.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 14.082,31 (catorze mil, oitenta e dois reais e trinta 
e um centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 168.987,72 (cento e sessenta e oito 
mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326. funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339039.
assinatura: 02/08/2022
Vigência: a partir de 14/05/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 836172

.

.

diÁria
.

PORTARIA DE DIARIAS NO. 53981/2022
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 / caPiTao Poco / 22/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 4
caPiTao Poco / BElEM / 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria HElENa BarBoSa MoraES 
MaTrÍcUla: 57214266
cPf: 04174348200
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 836411

PORTARIA DE DIARIAS NO. 54405/2022
OBJETIVO: Visita técnica para levantamento dos serviços finais visando 
conclusão da obra na EEEfM acy de Jesus de Barros, localizada no Muni-
cípio de Marabá. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 16/08/2022 - 16/08/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 16/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: EdUardo dioNiSio PaMPloNa da SilVa JUNior 
MaTrÍcUla: 57211250
cPf: 38117762234
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 836353
PORTARIA DE DIARIAS NO. 54409/2022

oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo, ToMBaMENTo aSSiNaTUra No 
TErMo dE MoViMENTaÇÃo dE BENS MÓVEiS E rEcEBiMENTo ElETrÔ-
Nico No SiSTEMa dE PaTriMÔNio -SiSPaT/WEB da iNSTalaÇÃo dE 
loUSaS dE Vidro rEfErENTE ao coNTraTo 123/2021-ffN forNaZa-
ri E ToMBaMENTo dE MaTEriaiS PErMaNENTES ENTrEGUES Na EEEM 
Profa. SErafiM fErNaNdES da SilVa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 08/08/2022 - 12/08/2022 Nº diárias: 4
ParaUaPEBaS / BElEM / 12/08/2022 - 12/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio JoSE dE SoUZa rodriGUES 
MaTrÍcUla: 57212349
cPf: 60843721200
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 836351
PORTARIA DE DIARIAS NO. 54404/2022

OBJETIVO: Visita técnica para levantamento dos serviços finais visando conclu-
são da obra na EEEfM acy de Jesus de Barros, localizada no Município de Marabá. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 16/08/2022 - 16/08/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 16/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: roNaldo lUiS PaNToJa MariZ 
MaTrÍcUla: 5907718
cPf: 18668305204
carGo/fUNÇÃo:
coordENador / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 836348
PORTARIA DE DIARIAS NO. 54410/2022

oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar fiScaliZaÇÃo, 
ToMBaMENTo aSSiNaTUra No TErMo dE MoViMENTaÇÃo dE BENS MÓ-
VEiS E rEcEBiMENTo ElETrÔNico No SiSTEMa dE PaTriMÔNio -SiS-
PaT/WEB da iNSTalaÇÃo dE loUSaS dE Vidro rEfErENTE ao coN-
TraTo 123/2021-ffN forNaZari E ToMBaMENTo dE MaTEriaiS PEr-
MaNENTES ENTrEGUES Na EEEM Profa. SErafiM fErNaNdES da SilVa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 08/08/2022 - 12/08/2022 Nº diárias: 4
ParaUaPEBaS / BElEM / 12/08/2022 - 12/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdrEY coSTa aBoiM 
MaTrÍcUla: 5897140
cPf: 62580825215
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 836346
PORTARIA DE DIARIAS NO. 54419/2022

oBJETiVo: fiscalização de obra de creches referente ao contrato 016/2022 
e convenio 046/2022 no Município de Tailândia, construção de creche con-
trato nº 030/2022 no Município de Novo repartimento e construção de 
creche contrato nº 024/2022 no Município de Breu Branco. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TailaNdia / 16/08/2022 - 16/08/2022 Nº diárias: 0
TailaNdia / NoVo rEParTiMENTo / 16/08/2022 - 17/08/2022 Nº diárias: 1
NoVo rEParTiMENTo / BrEU BraNco / 17/08/2022 - 18/08/2022 Nº 
diárias: 1
BrEU BraNco / BElEM / 18/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: TElMa riTa dE oliVEira caBral 
MaTrÍcUla: 55587288
cPf: 27860116200
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 836344
PORTARIA DE DIARIAS NO. 54393/2022

oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 05/08/2022 - 07/08/2022 Nº diárias: 2
caNaa doS caraJaS / BElEM / 07/08/2022 - 07/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo aNdrE alVES fiGUEirEdo
MaTrÍcUla: 5289432
cPf: 29359813249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 836117
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PORTARIA DE DIARIAS NO. 54370/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BENEVidES / 06/08/2022 - 06/08/2022 Nº diárias: 0
BENEVidES / BElEM / 06/08/2022 - 06/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElESBao da SilVa dUarTE
MaTrÍcUla: 5889764
cPf: 61857947304
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 836118
PORTARIA DE DIARIAS NO. 54394/2022

oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 05/08/2022 - 07/08/2022 Nº diárias: 2
caNaa doS caraJaS / BElEM / 07/08/2022 - 07/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iVaNilSoN SaNTaNa faVacHo
MaTrÍcUla: 55585780
cPf: 59782102253
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 836125
PORTARIA DE DIARIAS NO. 54396/2022

oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 05/08/2022 - 06/08/2022 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS / BElEM / 06/08/2022 - 06/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: GEorGE cHriST caraVEo da SilVa
MaTrÍcUla: 5438284
cPf: 30225477220
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 836126
PORTARIA DE DIARIAS NO. 54369/2022

oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BENEVidES / 06/08/2022 - 06/08/2022 Nº diárias: 0
BENEVidES / BElEM / 06/08/2022 - 06/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EdiValdo PErEira caldaS
MaTrÍcUla: 57217585
cPf: 68580940249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 836109
PORTARIA DE DIARIAS NO. 54397/2022

oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 05/08/2022 - 06/08/2022 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS / BElEM / 06/08/2022 - 06/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MaNoEl fraNciSco dE arGolo corrEa
MaTrÍcUla: 57210752
cPf: 23556420287
carGo/fUNÇÃo:
VicE-dir.dE UNid.EScolar / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 836134
PORTARIA DE DIARIAS NO. 54372/2022

oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BENEVidES / 06/08/2022 - 06/08/2022 Nº diárias: 0
BENEVidES / BElEM / 06/08/2022 - 06/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roGErio SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57219973
cPf: 95240624291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 836120
PORTARIA DE DIARIAS NO. 54406/2022

oBJETiVo: realização do Seminário Novo Ensino Médio e a Educação para 
as relações Étnico raciais no município de Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 16/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 3
BraGaNca / BElEM / 19/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aMilToN GoNcalVES Sa BarrETTo
MaTrÍcUla: 558214
cPf: 21908486520
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 836140

PORTARIA DE DIARIAS NO. 54398/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 05/08/2022 - 06/08/2022 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS / BElEM / 06/08/2022 - 06/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HUGo MoNTEiro PENa
MaTrÍcUla: 57205572
cPf: 85584134287
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 836136
PORTARIA DE DIARIAS NO. 54371/2022

oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BENEVidES / 06/08/2022 - 06/08/2022 Nº diárias: 0
BENEVidES / BElEM / 06/08/2022 - 06/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ricardo aUGUSTo dE SoUZa riBEiro
MaTrÍcUla: 57203554
cPf: 59802588253
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 836107

oUtras MatÉrias
.

coMissÃo de toMada de coNtas esPeciaL
editaL de coNVocaÇÃo N° 12

a Secretaria de Estado de Educação/SEdUc/Pa, com sede nesta cidade, 
cito à rodovia augusto Montenegro S/Nº, KM 10/icoaraci, no uso de 
suas atribuições legais e em atendimento as resoluções 18.784/2016, 
18.585/16/TcE/Pa, art. 7° das leis PETE 8846/2019 e PEaE 8847/2019 de 
9/05/2019 e o art. 13 do decreto Estadual n° 173 de 17/06/2019.
convoca, sua Excelência, carlos alberto Gomes, Prefeito Municipal de Sal-
vaterra/Pa, a comparecer perante a comissão de Tomada de contas Es-
pecial desta SEdUc, nomeada através da Portaria 498/2021/GaB/SEdUc 
de 24/06/2021, no prazo de 10 (dez) dias úteis, para tratar de assuntos 
referente a ausência de Prestação de contas dos programas acima citados, 
dos exercícios 2019 e 2020.
claudia T. Sadala dos S. aragão
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 836648
editaL de iNdiciaÇÃo e citaÇÃo

a nova comissão de Processo administrativo disciplinar nº 92/19 de 
10/06/19, publicada no doE nº 33.893 de 11.06/19, prorrogado pela por-
taria nº 231/19 de 01/10/19, publicada no doE nº 33.998 de 02/10/19 
coNVoca na forma do art. 219, parágrafo único da lei nº 5.810/1994-
rJU, o servidor rafaEl WESlEN da Sila caSTro, matrícula 57212234-1, 
que achando-se em local incerto e não sabido, deve apresentar-se perante 
a comissão Processante, que 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 iNdiciado em razão das imputações contidas no 
Processo nº 57212234-1, pelo cometimento, 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.
fica ainda o servidor iNdiciado E ciTado pelo presente edital, para apre-
sentar dEfESa EScriTa no prazo de 15 (quinze) dias úteis , a partir desta 
publicação e, se não comparecer será considerada revel, prosseguindo os 
trabalhos da comissão.
Belém/Pa, 04 de agosto de 2022.
renata Santos da fonseca
Presidente
Maria das Graças de oliveira
Membro
Gilvaldo da cunha oliveira
Membro/secretário

Protocolo: 836621
desiGNar

PortARIA Nº.:6930/2022 DE 03/08/2022
de acordo com o Processo Nº 903895/2022
designar alTair caMPoS dE MElo, Matrícula nº 568880/1,Professor as-
sistente, para responder interinamente pela função de diretor (GEd-4) da 
EEEM leopoldina Guerreiro /sede/afua, a contar de 02/08/2022 .

PORTARIA Nº.:6931/2022 DE 03/08/2022
de acordo com o Processo nº 903930/2022
designar JacilEia dE MElo PErEira, Matrícula nº 569224/1, Escre-
vente datilografo, para responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEEM leopoldina Guerreiro /sede/afua, a contar de 
04/08/2022 .

PORTARIA Nº.:6902/2022 DE 02/08/2022
de acordo com o Processo nº 756600/2022
designar riSolaNdia do Socorro da SilVa GUErrEiro, Matrícula nº 
57213599/1,assistente administrativo, para responder interinamente pela 
função de Secretaria (GEd-1) da EEEM Guilherme Gabriel/Paragominas, a 
contar de 04/08/2022.
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PORTARIA Nº.:6921/2022 DE 02/08/2022
de acordo com o Processo nº 695535/2022
designar claUdia fErrEira ToBiaS, Matrícula nº 396630/3, orientador 
Educacional, para responder interinamente pela função de Vice-diretor 
(GEd-2) da EEEM Edgar Pinheiro Porto/Belém, a contar de 04/08/2022.

PORTARIA Nº.:7004/2022 DE 03/08/2022
de acordo com o Processo nº 962424/2022
designar EliENaY fErNaNdES MENdES, Matrícula nº 5721557/1, auxiliar 
operacional, para exercer, ate ulterior deliberação, a função de chefe de 
Grupo i – fG-4/codoE, a coNTar dE 01/08/2022.

PORTARIA Nº.:7006/2022 DE 03/08/2022
de acordo com o Processo nº 723748/2022
designar criSTiNa do Socorro loBo MoNTEiro, Matrícula nº 
57208089/1, Especialista em Educação, para responder interinamente pela 
função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM remigio fernandes/sede/Marapa-
nim, a contar de 08/08/2022.

PORTARIA Nº.:7007/2022 DE 03/08/2022
de acordo com o Processo nº 111344/2022
designar NaYENE SoUSa dE oliVEira, Matrícula nº 57208569/1, Espe-
cialista em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf Mateus do carmo/Belém, durante o impedimento do titular, no perio-
do de 01/07/2022 a 14/08/2022.

disPeNsa de FUNÇÃo
PORTARIA Nº.: 6901/2022 DE 02/08/2022

de acordo com o Processo Nº 756600/2022
dispensar lEcYaNE loPES cUNHa, Matrícula nº 57213872/1, assistente 
admistrativo, da função de Secretaria (GEd-1) da EEEM Guilherme Ga-
briel/Paragominad, a contar de 01/07/2022.

PORTARIA Nº.: 7003/2022 DE 03/08/2022
de acordo com o Processo Nº 962424/2022
dispensar roSiclEia da rocHa rEBElo, Matrícula nº 661899/1, Serven-
te, da função de chefe de Grupo i-fG4/codor, a contar de 01/08/2022.

PORTARIA Nº.: 7005/2022 DE 03/08/2022
de acordo com o Processo nº 881638/2022
dispensar, a pedido, iZETE MaGNo corrEa, Matrícula nº 57220596/1, 
Professor, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEf leonor Nogueira/
Belém, a contar de 01/02/2022.

GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL
PORTARIA Nº.:7023/2022 DE 04/08/2022

de acordo com o Processo nº 385283/2022
Conceder, a contar de 23/06/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a(o) ser-
vidora JacilEia da PaiXao rocHa, matrícula Nº 603295/1, Escrevente 
datilografo, lotada na EE São Miguel/abaetetuba.

reVoGar
PORTARIA N.º:6945/2022 DE 03/08/2022

revogar, a contar de 01/08/2022, a cessão para a PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE BElÉM, da servidora roSaNGEla rocHa PirES, matricula nº 87599/6, 
Especialista em Educação, concedida através da Portaria nº 7765/2020 de 
28/10/2020, em relação ao item ii, com onus para o Órgão de origem.

PORTARIA N.º:6946/2022 DE 03/08/2022
revogar, a contar de 30/05/2022, a cessão para a PrEfEiTUra MUNici-
Pal dE Eldorado do caraJaS, da servidora dEUSiMar dE oliVEira 
loPES, matricula nº 57228997/2, Professor, concedida através da Portaria 
nº 4513/2022 de 23/05/2022, com onus para o Órgão cedente, Mediante 
reembolso do Órgão cessionário.

adMissÃo
PORTARIA Nº.: 6948/2022 DE 03/08/2022

formalizar a admissão, do servidor HoSElio aNToNio da SilVa alE-
XaNdrE, Matrícula nº 6004849/015, para exercer a função de Escrevente 
datilografo, na EE 1G dr otavio Meira/Benevides, a contar de 01/01/1990 
para fins de regularização funcional.

Portaria Nº.: 6949/2022 DE 03/08/2022
formalizar a admissão, do servidor HoSaNa fErrEira BarrETo, Matrí-
cula nº 6013767/017, para exercer a função de Servente, na EE 1G acacio 
Felicio Sobral/Belém, a contar de 01/08/1988, para fins de regularização 
funcional.

disPeNsa
PORTARIA Nº.: 6952/2022 DE 03/08/2022

formalizar a dispensa,da servidora Maria ilZa MarTiNS dUarTE, Matrí-
cula nº 0669601/010, lotada na EE 1G Prof acy de Barros Pereira/Xingua-
ra, do emprego de Escrevente datilografo ref. iii. a partir de 01/03/1986, 
para fins de regularização funcional.

PORTARIA Nº.: 6951/2022 DE 03/08/2022
formalizar a dispensa,da servidora HoSaNa fErrEira BarrETo, Matrí-
cula nº 6013767/017, lotada na EE 1G acácio felicio Sobral/Belém, do 
emprego de Servente, A partir de 01/02/1991, para fins de regularização 
funcional.

PORTARIA Nº.: 6950/2022 DE 03/08/2022
formalizar a dispensa,do servidor fraNciSco claUdio ViaNa, Matrícula 
nº 5475554/014, lotado na EE 1G Prof francisca Gomes dos Santos/Me-
dicilândia, do emprego de Professor, A partir de 01/01/1999, para fins de 
regularização funcional.

PORTARIA Nº.: 6943/2022 DE 03/08/2022
formalizar a dispensa,da servidora clEoNicE SaNToS, Matrícula nº 
5320542/1, lotada na EE Gen Euclydes figueiredo/Parauapebas, do em-
prego de Servente. A partir de 01/05/2006, para fins de regularização 
funcional.

LiceNÇa iNteresse ParticULar
PORTARIA Nº.:6947/2022 DE 03/08/2022

conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora cEcilia 
dE NaZarE do coUTo SaNTaNa, matricula nº 57202594/2, Espec. em 
Educação, lotada na EE. domingos acatauassu Nunes/Belém, no período 
de 02/05/2022 a 30/04/2024

caNceLar LiceNÇa iNteresse ParticULar
PORTARIA Nº.:6944/2022 DE 03/08/2022

cancelar, a contar de 26/07/2022, a licença para Tratar de interesse Par-
ticular, concedida através da Portaria nº 7339/2021 de 18/08/2021, do 
servidor iSTaEl SilVa SoUZa do NaSciMENTo, matricula nº 5896513/1, 
Servente, lotado na EEEM.Severo alves/Breu Branco

LiceNÇa esPeciaL
PORTARIA Nº.7001/2022 DE 03/08/2022

Nome:MaUrilo SaBiNo cardoSo doS SaNToS
Matrícula:5529875/2cargo:Professor
lotação:centro de Educ de Jov e adul Prof luiz octavio Per/Belém
Período:01/08/22 a 30/08/22 – 31/08/22 a 29/09/22
Triênios:07/03/09 a 06/03/12 – 07/03/12 a 06/03/15

PORTARIA Nº.7002/2022 DE 03/08/2022
Nome:carMEM lUcia QUarESMa SaNToS
Matrícula:5239702/2cargo:Professor
lotação:UT dE Educ. Especial de abaetetuba/abaetetuba
Período:15/07/22 a 12/09/22
Triênios:16/10/13 a 15/10/16

PORTARIA Nº.6924/2022 DE 03/08/2022
Nome:SaNdra HErlYN SaViNo diNiZ
Matrícula:5821967/2cargo:Professor
lotação:centro de Educ. de Jovens e adultos/Santarém
Período:15/08/2022 a 13/10/2022
Triênios:05/02/2010 a 04/02/2013

PORTARIA Nº.6920/2022 DE 02/08/2022
Nome:MiGUEl da coSTa SaNToS
Matrícula:732966/1cargo:Servente
lotação:EEEf. Monsenhor azevedo/Belém
Período:01/08/2022 a 29/09/2022
Triênios:07/05/2010 a 06/05/2013

PORTARIA Nº.6899/2022 DE 02/08/2022
Nome:PaUlo HENriQUE alVorEdo da crUZ
Matrícula:229520/1cargo:assistente administrativo
lotação:EE Eduardo angelim Sede Vinc./aveiro
Período:30/08/2022 a 28/10/2022
Triênios:11/09/2012 a 10/09/2015

PORTARIA Nº.6925/2022 DE 03/08/2022
Nome:dEBora do NaSciMENTo SilVa
Matrícula:57210839/1cargo:Servente
lotação:EE francisco Nobre de almeida/Monte alegre
Período:01/08/2022 a 29/09/2022
Triênios:29/12/2011 a 28/02/2014

PORTARIA Nº.6900/2022 DE 02/08/2022
Nome:iraNEidE doS SaNToS PiNTo
Matrícula:5610672/1cargo:Professor
lotação:EE.Profª rosalia Simões Barbosa/Monte alegre
Período:01/08/2022 a 29/09/2022
Triênios:22/02/2015 a 21/02/2018

PORTARIA Nº.6919/2022 DE 02/08/2022
Nome:aNdrEa dE JESUS doS SaNToS ValENTE
Matrícula:54183756/1cargo:Professor
lotação:EE duque de caxias/Belém
Período:01/08/2022 a 29/09/2022
Triênios:06/02/2007 a 05/02/2010

PORTARIA Nº.6923/2022 DE 03/08/2022
Nome:SolaNGE Maria dE SoUZa MENdES
Matrícula:5846080/2cargo:Professor
lotação:EEEM Profº raimundo laureano da Silva Souza/Paragominas
Período:01/08/2022 a 29/09/2022 – 30/09/2022 a 28/11/2022
Triênios:27/11/2009 a 26/11/2012 – 27/11/2012 a 26/11/2015

PORTARIA Nº.6940/2022 DE 03/08/2022
Nome:JErrY NicolaU SilVa doS SaNToS
Matrícula:5111897/2cargo:Professor
lotação:EE Padre Vitaliano Maria Vari Sede/capitão Poço
Período:01/08/2022 a 29/09/2022
Triênios:15/09/2008 a 14/09/2011

LiceNÇa MaterNidade
PORTARIA Nº.:6908/2022 DE 02/08/2022

conceder licença Maternidade, a Erica dE SoUSa PErES, Matricula nº 
5890135/1, Professor, lotada na EE acacio felicio Sobral/Belém, no período 
de 21/07/22 a 16/01/23.
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PORTARIA Nº.:6909/2022 DE 02/08/2022
conceder licença Maternidade, a TaNia cEcilia ViEira coElHo, Matricu-
la nº 57208182/1, Especialista em Educação, lotada na EE rotary club de 
castanhal/castanhal, no período de 04/07/2 a 30/12/22.

LiceNÇa PaterNidade
PORTARIA Nº.:6941/2022 DE 03/08/2022

conceder licença Paternidade, a servidor JUlio cEZar araUJo NaSci-
MENTo, Matricula Nº 5947827/1,Professor, lotado na EE osvaldo cruz/ca-
pitao Poço, no período de 15/06/22 a 04/07/22.

PORTARIA Nº.:6907/2022 DE 02/08/2022
conceder licença Paternidade, a servidor MiGUEl TaUriNo da coSTa fi-
lHo, Matricula Nº 5834341/2,Professor, lotado na EE Prof Maria araujo de 
figueiredo/ananindeua, no período de 13/07/22 a 01/08/22.

APROVAÇÃO ESCALA DE FERIASPORTARIA Nº.:6998/2022 DE 
03/08/2022

iNTErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar 16/08/2022, perío-
do de 01/08/2022 à 14/09/2022, de férias regulamentares, referente ao 
exercício de 2022, da Portaria nº 5860/2022 de 23/06/2022, da servidora 
JaQUEliNE SodrE BlaNco , matricula 5901391/1, Especialista em Edu-
cação, lotada na diretoria de Ensino/Belém

PORTARIA Nº.:6928/2022 DE 03/08/2022
Nome:JoSÉ GUilHErME lEiTE da SilVa
Matrícula:306940/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.José Edmundo Queiroz/Marituba

PORTARIA Nº.:6927/2022 DE 03/08/2022
Nome:Erica do Socorro MElo doS rEiS loUriNHo
Matrícula:5902587/1Período:18/07/22 à 16/08/22Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.José Edmundo Queiroz/Marituba

PORTARIA Nº.:6926/2022 DE 03/08/2022
Nome:Erica cordEiro roZENdo
Matrícula:57213920/1Período:11/07/22 à 09/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.José Edmundo Queiroz/Marituba

PORTARIA Nº.:7052/2022 DE 04/08/2022
Nome: Soraia Socorro GoMES doS SaNToS
Matrícula:5790085/1Período:08/09/22 à 07/10/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém

PORTARIA Nº.:6932/2022 DE 03/08/2022
Nome: JoSE caNdido cardoSo do o
Matrícula:447129/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE Nedaulino Vianna da Silveira/ananindeua

PORTARIA Nº.:7000/2022 DE 03/08/2022
Nome: dEBora doS rEiS fErrEira
Matrícula:57213045/2 Período:15/08/22 à 28/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dr Jose Marcio ayres/icoaraci

PORTARIA Nº.:7051/2022 DE 04/08/2022
Nome: Marcia HElENa cordEiro BENTES
Matrícula:57204633/2 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Padre Josimo Tavares/Benevides

PORTARIA Nº.:7050/2022 DE 04/08/2022
Nome: coNcEiÇÃo SoloN dE oliVEira dicKSoN
Matrícula:5758068/2 Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof ana Teles/Benevides

PORTARIA Nº.:7049/2022 DE 04/08/2022
Nome: MarlY MoNTEiro caNcio
Matrícula:5901465/1 Período:19/09/22 à 02/11/22Exercício:2022
Unidade:EE camutama/Benevides

PORTARIA Nº.:7048/2022 DE 04/08/2022
Nome: WaGNEr alVES dE MoraES
Matrícula:57212225/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof ana Teles/Benevides

PORTARIA Nº.:7046/2022 DE 04/08/2022
Nome: ValdEcir doS SaNToS NUNES
Matrícula:57213862/1 Período:12/09/22 à 11/10/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof ana TEles/Benevides

PORTARIA Nº.:7045/2022 DE 04/08/2022
Nome: WaldEMar dE fraNÇa NaSciMENTo filHo
Matrícula:5942591/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof ana Teles/Benevides

PORTARIA Nº.:7044/2022 DE 04/08/2022
Nome: Maria Marli SoUZa daS cHaGaS
Matrícula:5570972/3 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof ana Teles/Benevides

PORTARIA Nº.:7043/2022 DE 04/08/2022
Nome: laErcio da SilVa dE SoUZa
Matrícula:5941593/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof ana Teles/Benevides

PORTARIA Nº.:7042/2022 DE 04/08/2022
Nome: aNa SilVia cardoSo dE PadUa
Matrícula:5941596/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof ana Teles/Benevides

PORTARIA Nº.:7047/2022 DE 04/08/2022
Nome: doMiNGaS da crUZ fErrEira
Matrícula:6011250/2 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE colonia chicano/Santa Barbara do Pará

PORTARIA Nº.:1373/2022 DE 24/03/2022
Nome: ElioNEY corrEa da SilVa
Matrícula:5504902/3 Período:18/09/22 à 17/10/22Exercício:2022
Unidade:3 UrE/abaetetuba

Portaria Nº.:1164/2022 de 31/03/2022
Nome: cidilEia SaNToS BraNdao
Matrícula:5951087/1 Período:27/09/22 à 26/10/22Exercício:2022
Unidade:EE Sao Miguel/abaetetuba

PORTARIA Nº.:1905/2022 DE 26/04/2022
Nome: BENEdiTa da coNcEiÇÃo rodriGUES dE aZEVEdo
Matrícula:5901635/1 Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM Esmerina Bou-Habib/abaetetuba

PORTARIA Nº.:193/2022 DE 27/06/2022
Nome: MailSoN NaZarENo da coSTa MacHado
Matrícula:57218339/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Manel antonio de castro sede vinc/igarape Miri

Portaria Nº.:009/2022 de 24/06/2022
Nome: MarciElE PErEira coNcEiÇÃo
Matrícula:5899796/1 Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:20
Unidade:EEEM Salomao Matos/Salvaterra

PORTARIA Nº.:6933/2022 DE 03/08/2022
Nome:rUTE BarroS dE oliVEira carMoNa
Matrícula:54191599/2 Período:03/10 à 16/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.drª Maria Ester Mouta de oliveira/Belém

PORTARIA Nº.:6934/2022 DE 03/08/2022
Nome:VaNclENES dE Maria fariaS corrEa
Matrícula:57217473/1 Período:05/09 à 04/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.drª Maria Ester Mouta de oliveira/Belém

PORTARIA Nº.:6935/2022 DE 03/08/2022
Nome:PaUlo roBErTo SilVa SaNToS
Matrícula:300209/1 Período:05/09 à 04/10/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.drª Maria Ester Mouta de oliveira/Belém

PORTARIA Nº.:6936/2022 DE 03/08/2022
Nome:Maria da coNcEiÇÃo rodriGUES
Matrícula:57216299/1 Período:28/09 à 11/11/22Exercício:2017
Unidade:EEEf. Maria Estelita Barbosa da Silva/Belém

PORTARIA Nº.:6937/2022 DE 03/08/2022
Nome:faBrÍcio BorGES SaNTa BriGida
Matrícula:57208543/1 Período:01/09 à 15/10/22Exercício:2020
Unidade:EE Emiliana Sarmento ferreira/Belém

PORTARIA Nº.:6929/2022 DE 03/08/2022
Nome:JoaQUiM MoNTEiro da PaiXÃo JÚNior
Matrícula:54194389/3 Período:12/09 à 11/10/22Exercício:2022
Unidade:divisão de Prestação de contas/Belém

PORTARIA Nº.:7008/2022 DE 03/08/2022
Nome:riVaNia do NaSciMENTo coElHo
Matrícula:5901407/1 Período:01/08 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EE. camutama/Benevides

PORTARIA Nº.:171/2022 DE 01/08/2022
Nome:criSTiaNE doS SaNToS
Matrícula:5951571/1 Período:24/10 à 22/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Padre Eurico/altamira

PORTARIA Nº.:172/2022 DE 02/08/2022
Nome:Marilda aParEcida PrEciliaNo NaSciMENTo
Matrícula:5343453/1Período:25/10 à 08/12/22Exercício:2022
Unidade:10ª UrE/altamira

PORTARIA Nº.:142/2022 DE 02/08/2022
Nome:EliVaNUSa dE JESUS liMa
Matrícula:57210847/1Período:08/09 à 07/10/22Exercício:2020
Unidade:EEEM. Profª odila de Souza/altamira

PORTARIA Nº.:173/2022 DE 02/08/2022
Nome:NiValdo dE oliVEira coSTa
Matrícula:5271665/1Período:01/09 à 15/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Padre Eurico/altamira

PORTARIA Nº.:6922/2022 DE 02/08/2022
Nome:HaMilToN SilVa do NaSciMENTo
Matrícula:5863392/2 Período:29/07 à 27/08/22Exercício:2022
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém

PORTARIA Nº.:7032/2022 DE 04/08/2022
Nome:JaNilZa cilENE dE aQUiNo SaNTiaGo
Matrícula:5613809/1 Período:01/09 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de rede física/Belém

PORTARIA Nº.:7033/2022 DE 04/08/2022
Nome:aldiNEia do Socorro oliVEira Maia PErEira
Matrícula:57188340/5 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

PORTARIA Nº.:7034/2022 DE 04/08/2022
Nome:HUEliSoN fáBio SaNTa BriGida cUNHa
Matrícula:57224243/1 Período:08/09 à 07/10/22Exercício:2021
Unidade:Gabinete do Secretário/Belém

PORTARIA Nº.:7035/2022 DE 04/08/2022
Nome:NaZarENo NaTiVidadE PErEira dE oliVEira
Matrícula:57235183/3 Período:05/09 à 04/10/22Exercício:2022
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
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PORTARIA Nº.:7036/2022 DE 04/08/2022
Nome:TaTiaNE MoraES doS SaNToS dE alMEida
Matrícula:5890706/1 Período:05/09 à 04/10/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

PORTARIA Nº.:7031/2022 DE 04/08/2022
Nome:NaTalia NaSciMENTo JardiM
Matrícula:5953690/1 Período:05/09 à 04/10/22Exercício:2022
Unidade:divisão de compras/Belém

PORTARIA Nº.:7030/2022 DE 04/08/2022
Nome:fraNciSca carValHo MarTiNS
Matrícula:231401/1 Período:05/09 à 04/10/22Exercício:2022
Unidade:divisão de informação e documentação/Belém

PORTARIA Nº.:7029/2022 DE 04/08/2022
Nome:JUliENE VErENa PaiXÃo MENdES dE MiraNda
Matrícula:5901052/1 Período:05/09 à 19/10/22Exercício:2022
Unidade:divisão de Patrimônio imobiliário/Belém

PORTARIA Nº.:7028/2022 DE 04/08/2022
Nome:roBErTo dE VaScoNcElloS PENNa JUNior
Matrícula:57210648/1 Período:01/09 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

PORTARIA Nº.:7027/2022 DE 04/08/2022
Nome:roSEMarY NaSciMENTo diaS
Matrícula:752363/1 Período:08/09 à 07/10/22Exercício:2022
Unidade:Gabinete do Secretário/Belém

PORTARIA Nº.:7026/2022 DE 04/08/2022
Nome:diEGo PErEira da SilVa
Matrícula:5896636/1 Período:29/08 à 27/09/22Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

PORTARIA Nº.:7025/2022 DE 04/08/2022
Nome:SaliEr JUliaNE doS SaNToS caSTro
Matrícula:55587229/2 Período:26/09 à 09/11/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

PORTARIA Nº.:7024/2022 DE 04/08/2022
Nome:SUZaNa MariaNo alVES da SilVa
Matrícula:5891748/1 Período:12/09 à 11/10/22Exercício:2022
Unidade:Gabinete do Secretário/Belém

PORTARIA Nº.:7039/2022 DE 04/08/2022
Nome: JoSE claUdio da GaMa rodriGUES
Matrícula:5941337/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf lindanor celina coelho casha/Belém

PORTARIA Nº.:7040/2022 DE 04/08/2022
Nome: MaYcoN rafaEl SilVa dE oliVEira
Matrícula:5941470/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf lindanor celina coelho casha/Belém

PORTARIA Nº.:7041/2022 DE 04/08/2022
Nome: JaNETE PiNHEiro coSTa
Matrícula:5468442/2 Período:05/09/22 à 19/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEf lindanor celina coelho casha/Belém

retiFicar
PORTARIA Nº.:6999/2022 DE 03/08/2022

Retificar na Portaria nº 5846/2022 de 23/06/2022, que concedeu 45 dias 
de férias regulamentares, o período de 01/08/2022 de 14/09/2022 para 
03/01/2023 a 16/02/2023, referente ao exercício de 2022, da servidora 
carla dE araUJo rEiS E SoUZa, matricula nº 5901695/1, Espec. em 
Educação, lotada na diretoria de Ensino/Belém

PORTARIA Nº.:6953/2022 DE 03/08/2022
Retificar na Portaria nº 16081/2004 de 16/12/2004, que dispensou, a pedi-
do, o servidor raiMUNdo riBEiro TriNdadE, matricula nº 5435463/013, 
lotado na EE.Prof. Hilda Vieira/Belém, do emprego de Professor, o a contar 
de 01/12/2004 para 01/06/2006, para fins de regularização funcional.

torNar seM eFeito
PortariA Nº.:6939/2022 DE 03/08/2022

Tornar sem efeito a Portaria nº 03870/2022 de 06/05/2022 , que concedeu 
45 dias de férias, no período de 15/07/2022 a 28/08/2022, a servidora 
MilENE PiNHEiro SoUZa , matricula nº 54190046/2 , Professor, lotado 
na EEEM drº.José Márcio ayres/icoaraci referente ao exercício de 2022.

PORTARIA Nº.:6938/2022 DE 03/08/2022
Tornar sem efeito a Portaria nº 03425 de 26/04/2022, que concedeu 30 
dias de férias , no período de 01/07/2022 a 30/07/2022, ao servidor fraN-
ciSco rUBENS SaNToS QUEiroZ, matricula nº568112/1, vigia, lotado na 
UT Profº astério de campos/Belém referente ao exercício de 2022.

Protocolo: 836617
PORTARIA Nº 168/2022-CPSP

a Secretária adjunta de Gestão de Pessoas, usando da competência que 
lhe foi delegada pela Portaria nº. 008/2021-GS de 21/01/2021, e conside-
rando os autos do processo nº 2022/884290.
rESolVE:
Art. 1º Retificar para 01.06.2006 a data da vacância da função exercida 
pela servidora abaixo relacionada.
1-Ediana do Socorro dos Santos lopes – 54192925-1 - Professor
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 03 de agosto de 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Portaria Nº 169/2022-cPsP
a Secretária adjunta de Gestão de Pessoas, usando da competência que 
lhe foi delegada pela Portaria nº. 008/2021-GS de 21/01/2021, e conside-
rando os autos do processo nº 2021/676973.
rESolVE:
Art. 1º Retificar para 30.09.2008 a data da vacância da função exercida 
pela servidora abaixo relacionada.
1-Elisângela Paz Martins – 5734762-1 - Professor
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 03 de agosto de 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 170/2022-CPSP
a Secretária adjunta de Gestão de Pessoas, usando da competência que 
lhe foi delegada pela Portaria nº. 008/2021-GS de 21/01/2021, e conside-
rando os autos do processo nº 2020/601301.
rESolVE:
Art. 1º Retificar para 31.03.2017 a data da vacância da função exercida 
pelo servidor abaixo relacionado.
1-João Paulo craveiro Moreira Júnior – 5918831-1 - Professor
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 03 de agosto de 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836080
acordo de cooPeraÇÃo: 064/2022

objeto do acordo: Para desenvolvimento de atividades conjuntas, visan-
do a operacionalização de Programas de Estágio para estudantes a partir 
de 16 (dezesseis) anos completos regulamento matriculados nas unidades 
escolares da Rede de Ensino, e frequentando a educação profissional, o 
ensino médio, a educação especial e os anos finais do ensino fundamental 
na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, nos termos 
estabelecidos pela lei nº9.394/96 (lei de diretrizes e base da educação) e 
lei nº11.788/2008 (lei de Estágio).
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: associação Proativa do Pará - aPPa., cNPJ: 07.611.485/0001-
07, com sede na av. almirante Barroso, nº3591, Bairro Souza, cEP: 
66.613-710, Belém/Pa
data de assinatura: 02/08/2022
Vigência: 02/08/2022 a 02/08/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 836168
coMissÃo de toMada de coNtas esPeciaL

editaL de coNVocaÇÃo N° 11
a Secretaria de Estado de Educação/SEdUc/Pa, com sede nesta cidade, 
cito à rodovia augusto Montenegro S/Nº, KM 10/icoaraci, no uso de 
suas atribuições legais e em atendimento as resoluções 18.784/2016, 
18.585/16/TcE/Pa, art. 7° das leis PETE 8846/2019 e PEaE 8847/2019 de 
9/05/2019 e o art. 13 do decreto Estadual n° 173 de 17/06/2019.
convoca, sua Excelência, davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal de 
Prainha/Pa, a comparecer perante a comissão de Tomada de contas Es-
pecial desta SEdUc, nomeada através da Portaria 498/2021/GaB/SEdUc 
de 24/06/2021, no prazo de 10 (dez) dias úteis, para tratar de assuntos 
referente a ausência de Prestação de contas dos programas acima citados, 
dos exercícios 2019 e 2020.
claudia T. Sadala dos S. aragão
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 836519
coMissÃo de toMada de coNtas esPeciaL

editaL de coNVocaÇÃo N° 10
a Secretaria de Estado de Educação/SEdUc/Pa, com sede nesta cidade, 
cito à rodovia augusto Montenegro S/Nº, KM 10/icoaraci, no uso de 
suas atribuições legais e em atendimento as resoluções 18.784/2016, 
18.585/16/TcE/Pa, art. 7° das leis PETE 8846/2019 e PEaE 8847/2019 de 
9/05/2019 e o art. 13 do decreto Estadual n° 173 de 17/06/2019.
convoca, sua Excelência, Heverton dos Santos Silva, Prefeito Municipal de 
alenquer/Pa, a comparecer perante a comissão de Tomada de contas Es-
pecial desta SEdUc, nomeada através da Portaria 498/2021/GaB/SEdUc 
de 24/06/2021, no prazo de 10 (dez) dias úteis, para tratar de assuntos 
referente a ausência de Prestação de contas dos programas acima citados, 
dos exercícios 2019 e 2020.
claudia T. Sadala dos S. aragão
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 836492
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Portaria
.

aLteraÇÃo da cateGoria de tide de GestÃo Para tide coN-
VeNcioNaL.
Protocolo: 2022/703292
PorTaria N° 3229/22, de 04 de agosto de 2022
alTErar a categoria de TEMPo iNTEGral E dEdicaÇÃo EXclUSiVa dE 
GESTÃo Para TEMPo iNTEGral E dEdicaÇÃo EXclUSiVa coNVENcio-
Nal a contar de 05.06.2022, do Servidor Joao HaMilToN PiNHEiro dE 
SoUZa, id. funcional nº 55586758/ 2,cargo de ProfESSor aUXiliar.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 836336
eXoNeraÇÃo de serVidor a Pedido
Protocolo: 2022/956591
PorTaria N° 3223/22 de 03 de agosto de 2022.
EXoNErar, a pedido, o servidor raiMUNdo darlEY fiGUEirEdo da Sil-
Va, id. funcional nº 5956963/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo lota-
do na Pro rEiToria dE EXTENSao, a contar de 25.07.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 836332
HoMoLoGaÇÃo de estÁGio ProBatÓrio/ doceNte
Protocolo: 2022/416092
PorTaria N° 3217/22, de 03 de agosto de 2022
HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou aProVado(a) no 
estágio probatório o(a)servidor(a) do corpo docente desta instituição de 
Ensino Superior abaixo discriminado(a),reconhecendo aPTo(a), para o 
exercício do cargo efetivo.
NoME id. fUNcioNal carGo coNcEiTo
GilBErTo EMaNoEl rEiS VoGado 6008356/ 4 ProfESSor aSSiSTENTE 
EXcElENTE
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/730234
Portaria N° 3226/22, de 03 de agosto de 2022.
HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou aProVado(a) no 
estágio probatório o(a)servidor(a) do corpo docente desta instituição de 
Ensino Superior abaixo discriminado(a),reconhecendo aPTo(a), para o 
exercício do cargo efetivo.
NoME id. fUNcioNal carGo coNcEiTo
dUciVal carValHo PErEira 57193304/ 1 ProfESSor adJUNTo EXcElENTE
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/793984
PORTARIA N° 3227/22, de 03 de agosto de 2022
HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou aProVado(a) no 
estágio probatório o(a)servidor(a) do corpo docente desta instituição de 
Ensino Superior abaixo discriminado(a),reconhecendo aPTo(a), para o 
exercício do cargo efetivo.
NoME id. fUNcioNal carGo coNcEiTo
diEGo raMoN SilVa MacHado 73504069/ 1 ProfESSor aSSiSTENTE 
EXcElENTE
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 836319

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/626444
PorTaria N° 3218/22, de 03 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) ValNEY Mara GoMES coNdE, id. funcio-
nal nº 57193347/ 1, na função de ProfESSor adJUNTo, lotado(a) no(a) 
caMPUS dE SaNTarEM, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, referen-
te ao triênio de 31.01.2011 a 30.01.2014, no período de 03.10.2022 a 
01.12.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/895056
PorTaria N° 3219/22, de 03 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) EdiNa fialHo MacHado, id. funcional nº 
770299/ 3, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) no(a) dEParTa-
MENTo dE EdUcacao GEral, 120(cento e vinte) dias de licença Prêmio, 
no período de 01.10.2022 a 28.01.2023, referente aos triênios:
13.08.2010 a 12.08.2013 = 60 (sessenta) dias;
13.08.2013 a 12.08.2016 = 60 (sessenta) dias;
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/663382
Portaria N° 3224/22, de 03 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria JoSE coSTa faria, id. funcional 
nº 57202808/ 1, na função de TEcNico B, lotado(a) no(a) caMPUS dE 
MaraBa, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 
04.08.2017 a 08.03.2022, no período de 29.07.2022 a 26.09.2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 836330

.

LiceNÇa MaterNidade
.

LiceNÇa MaterNidade
Protocolo: 2022/851573
PorTaria N° 3225/22, de 03 de agosto de 2022.
coNcEdEr a servidora MilENa criSTiNa raBElo dE araUJo, id. funcio-
nal nº 54192498/ 4 ,cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotada no caM-
PUS dE SaNTarEM, 180 (cento e oitenta)dias de licença Maternidade, no 
período de 28.06.2022 a 24.12.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 836324
.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor
Protocolo: 2022/959568
PorTaria N° 3228/22, de 04 de agosto de 2022
art. 1º - dESiGNar o servidor rENaTo da coSTa TEiXEira, id. funcional 
nº 5041465/1, cargo de ProfESSor adJUNTo, para coordENar o Pro-
JETo “a formação Stricto Sensu na fUNdaÇÃo HoSPiTal GaSPar ViaNNa 
a fim de gerar tecnologias inovadoras e pesquisas através da formação de 
mestres e doutores da área da saúde” referente ao Termo de cooperação 
nº 01/2022-fHcGV/UEPa.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor à partir da data de publicação, 
ficando revogadas as demais disposições em contrário.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 836335
.

errata
.

errata de diarias.
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 3074/22, de 26.07.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.064 de 26.07.2022, referente a PorTaria de 
diária do (a) servidor (a) YVElYNE BiaNca iUNES SaNToS.
oNde se LÊ :
“…,no período de : 18/07/2022 a 28/08/2022 , …”
Leia-se:
“…,No PErido dE 18/07/2022 a 28/07/2022, …”
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador.

Protocolo: 836315
errata
DA PORTARIA N° 2917- UEPA
 ProcESSo Nº 2022/915139 
oNde se LÊ:
“art. 1º. dESiGNar a servidora NaTacia da SilVa E SilVa, id. funcio-
nal nº º 57190313/ 3, cargo de Professora adjunta, como coordENado-
ra do ProJETo ações de Extensão, considerando o Termo de Execução 
Des centralizada 005/2022, firmado entre a UEPA e a SECTET, de protoco-
lo de nº 2022/292650, no período de 08/06/2022 a 08/06/2024.”
Leia-se:
“art. 1º - dESiGNar a servidora NaTácia da SilVa E SilVa, id. fun-
cional nº º 57190313/ 3, cargo de Professora adjunta, como coordENa-
dora do ProJETo decola, considerando o Termo de Execução des-
centralizada 004/2022 firmado entre a UEPA e a SECTET, de protocolo 
de nº 2022/348117, no período de 02/06/2022 a 02/06/2023.”
PUBlicado No doE do dia 29/07/2022 NÚMEro da PUBlica-
ÇÃo No doE: 35.062
NÚMEro do ProTocolo No doE: 833696

Protocolo: 836271
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade  de Processo LicitatÓrio
PROCESSO: 2022/895381
Nº da iNEXiGiBilidadE:  05/2022
daTa da aSSiNaTUra: 03/08/2022
ParTES/ coNTraTada: oMNiS lUX aSTroNoMia & ProJEToS cUlTUraiS EirEli
cNPJ: 05.448.285/0001-41
oBJETo: aquisição de 03(três) lâmpadas especiais para planeta, Sol e lua 
– ZKP3 Hl-6V 1.67a – código Zeiss 226.422, para o equipamento carl 
Zeiss modelo ZKP3 do centro de ciências e Planetário do Pará.
ENdErEÇo: rua Berta, 108, Vila Mariana, cEP: 04.120-040, São Paulo/SP.
Valor: r$ 2.910,00 (dois mil, novecentos e dez reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.12.571.1506.8471
foNTE dE rEcUrSo: 339030
ElEMENTo da dESPESa: 0102
fUNdaMENTo lEGal: art. 25, i da lei Nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE ProcESSo liciTaTÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atribui-
ções legais, resolve raTificar a iNEXiGiBilidadE de processo licitatório 
para contratação da oMNiS lUX aSTroNoMia & ProJEToS cUlTUraiS 
EirEli para aquisição de 03(três) lâmpadas especiais para planeta, Sol e 
lua – ZKP3 Hl-6V 1.67a – código Zeiss 226.422, para o equipamento carl 
Zeiss modelo ZKP3 do centro de ciências e Planetário do Pará , conforme 
especificações constantes do Termo de Referência, a ser realizado no muni-
cípio de Belém/Pa e com fundamento legal no art. 25, i da lei nº 8.666/93.
Belém, 04 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 836066
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sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
PORTARIA N° 3252/2022, DE 04 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: TEcNico a
Nome: Maria roSalBa lEal carValHo
Matrícula funcional: 57215452/ 6
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
PORTARIA N° 3253/2022, DE 04 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.
Nome: Maria roSalBa lEal carValHo
Matrícula funcional: 57215452/ 6
Valor: r$ 2.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.500,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pro-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 836273
sUPriMeNto de FUNdo
PORTARIA N° 3254/2022, DE 04 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: ProfESSor aSSiSTENTE
Nome: iZaBEl criSTiNa BorGES corrEa oliVEira
Matrícula funcional: 241920/ 3
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 48201 12 363 1501 8507
fonte: 0324008794
339030_ r$ 4.000,00
PORTARIA N° 3255/2022, DE 04 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: ProfESSor aSSiSTENTE
Nome: iZaBEl criSTiNa BorGES corrEa oliVEira
Matrícula funcional: 241920/ 3
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 48201 12 363 1501 8507
fonte: 0324008794
339030_ r$ 3.000,00
PORTARIA N° 3256/2022, DE 04 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 aPoio a EXTENSao
Nome: aiala colarES dE oliVEira coUTo
Matrícula funcional: 57233046/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 48201 12 363 1501 8507
fonte: 0324008794
339030_ r$ 4.000,00
PORTARIA N° 3257/2022, DE 04 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 aPoio a EXTENSao
Nome: aiala colarES dE oliVEira coUTo
Matrícula funcional: 57233046/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 48201 12 363 1501 8507
fonte: 0324008794
339030_ r$ 3.000,00
PORTARIA N° 3258/2022, DE 04 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: 0661
339039_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 836280
.

diÁria
.

coNcessÃo de diarias.
Portaria N° 3230/2022, de 04 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/835804.
coNcEdEr ao servidor (a ) carloS EliaS dE SoUZa BraGa , id.fun-
cional nº 57233043/1, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) 
campus de Paragominas, cPf: 625.839.482-53, 6,5 (seis e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Salinopolis/Pa no 
período de 25/07/2022 á 31/07/2022, para viagem de campo.
Portaria N° 3231/2022, de 04 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/835804.
coNcEdEr ao servidor (a ) aNa lUcia NUNES GUTJaHr , id.funcional nº 
57193298/1, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) departa-
mento de ciências Naturais, cPf: 133.272.672-00, 6,5 (seis e meia) diá-
rias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Salinopolis/Pa 
no período de 25/07/2022 á 31/07/2022, para viagem de campo.

Portaria N° 3232/2022, de 04 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/913572.
coNcEdEr ao servidor (a ) iVaNilToN fErrEira, id.funcional nº 5942021/1, 
no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) departamento de Educa-
ção Especializada, cPf: 668.743.272-91, 19,5 (dezenove e meia) diárias, de-
vido seu deslocamento de Belém/Pa ao município do Barcarena/Pa no período 
de 03/08/2022 á 22/08/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3233/2022, de 04 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/881327.
coNcEdEr ao servidor (a ) racHEl dE oliVEira aBrEU, id.funcional nº 
57215481/3, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) departamen-
to de Filosofia e Ciências Sociais, CPF: 452.757.262-87, 18,5 (dezoito e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município do igarapé-açu/
Pa no período de 01/08/2022 á 19/08/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3234/2022, de 04 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/919761.
coNcEdEr ao servidor (a ) SEidEl fErrEira doS SaNToS, id.funcional nº 
57215481/3, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) departamen-
to de Tecnologia de Madeira, cPf: 595.872.292-15, 14,5 (quatorze e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/
Pa no período de 15/08/2022 á 29/08/2022, para ministrar disciplina.
PORTARIA N° 3235/2022, de 04 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/888733.
coNcEdEr ao servidor (a) alBErTo carloS dE MElo liMa, id.funcional 
nº 57193277/1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) de-
partamento de Engenharia de Produção, cPf:224.101.712-49, 6,0 (seis) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/
Pa no período de 01/08/2022 a 17/08/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3236/2022, de 04 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/889199.
coNcEdEr ao servidor (a) roSiEllEM caBral doS PaSSoS dE alMEi-
da, id.funcional nº 5924590/2, no cargo de Professor Substituto, lota-
do (a) no (a) departamento de lingua e literatura, cPf:869.465.442-34, 
48,5 (quarenta e oito e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/
Pa ao município de São Miguel do Guamá/Pa no período de 01/08/2022 a 
18/09/2022, para ministrar disciplina.
PORTARIA N° 3237/2022, de 04 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/918990.
coNcEdEr ao servidor (a) alEX oGaraNYa oToBo, id.funcional nº 
5813158/2, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) departa-
mento de ciências Naturais, cPf:263.885.292-91, 8,5 (oito e meia) diá-
rias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa 
no período de 22/08/2022 a 09/09/2022, para ministrar disciplina.
PORTARIA N° 3238/2022, de 04 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/939774.
coNcEdEr ao servidor (a) crEUSa BarBoSa doS SaNToS TriNdadE, 
id.funcional nº 5794153/1, no cargo de Professor assistente, lotado (a) 
no (a) departamento de Educação Geral, cPf: 269.754.242-68, 7,5 (sete 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
cametá/Pa no período de 31/07/2022 a 07/08/2022, para ministrar disci-
plina pelo Parfor.
Portaria N° 3239/2022, de 04 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/837419.
coNcEdEr ao servidor (a) Elaine lopes figueiredo , id.funcional nº 
55586766/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado (a) no (a) de-
partamento de Tecnologia de alimentos, cPf: 630.371.572-91 6,0 (seis) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/
Pa no período de 01/08/2022 a 13/08/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3240/2022, de 04 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/864391.
coNcEdEr ao servidor (a) doMiNGoS aNToNio fEiToSa riBEiro, id.fun-
cional nº 80015702/1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a)
no (a) departamento de ciências Sociais aplicada, cPf: 789.445.622-53 6,0 
(seis) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de casta-
nhal/Pa no período de 16/08/2022 a 29/08/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3241/2022, de 04 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/949909.
coNcEdEr ao servidor (a) claY aNdErSoN NUNES cHaGaS, id.funcio-
nal nº 55590110/3, na função de rEiTor, lotado (a) no (a) Gabinete 
da reitoria, cPf: 582.136.862-68 1,5 (uma e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Santarém/Pa no período de 
04/08/2022 a 05/08/2022, para outorga de Grau.
Portaria N° 3242/2022, de 04 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/907604.
coNcEdEr ao servidor (a) diEGo airES da SilVa, id.funcional nº 
5905479/1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) depar-
tamento de Tecnologia de alimentos, cPf: 514.337.372-72 14,5 (quatorze 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de ca-
metá/Pa no período de 16/08/2022 a 30/08/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3243/2022, de 04 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/881299.
coNcEdEr ao servidor (a) JoSE ricardo da SilVa alENcar, id.fun-
cional nº 54195095/3, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado 
(a) no (a) departamento de Matemática, Estatística e informática, cPf: 
584.007.882-49, 12,5 (doze e meia) diárias, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município de Barcarena/Pa no período de 22/08/2022 a 
03/09/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3244/2022, de 04 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/858064.
coNcEdEr ao servidor (a) doMiNGoS aNToNio fEiToSa riBEiro, id.
funcional nº 80015702/1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado 
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(a) no (a) departamento de ciências Sociais aplicada, cPf: 789.445.622-
53 13,5 (treze e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de redenção/Pa no período de 31/07/2022 a 13/08/2022, para 
ministrar disciplina.
PORTARIA N° 3245/2022, de 04 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/912637.
coNcEdEr ao servidor (a) fraNciaNNE ViEira MoUrÃo, id.funcional nº 
5947580/1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) departa-
mento de Engenharia ambiental, cPf: 837.403.502-10 18,5 (dezoito e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/
Pa no período de 22/08/2022 a 09/09/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3246/2022, de 04 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/913885.
coNcEdEr ao servidor (a ) WaldiNETT NaSciMENTo TorrES PENa, id.
funcional nº 5906978/3, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no 
(a) departamento de lingua e literatura, cPf: 227.798.502-30 , 9,5 (nove 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
São Miguel do Guamá/Pa no período de 15/08/2022 á 24/08/2022, para 
ministrar disciplina.
coNcESSÃo dE diariaS/colaBorador EVENTUal
PORTARIA N° 3247/2022, de 04 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/740839.
coNcEdEr ao servidor (a) THoMaS rafaEl alVES TEiXEira, cPf nº: 
002.024.192-58, 10.5 (dez e meia), diárias, como colaBorador EVENTU-
al, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao Parauapebas/Pa no período de 
13/07/2022 a 23/07/2022, para ministrar disciplina pelo forMaPara.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador.

Protocolo: 836311
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
TorNar SEM EfEiTo a PUBlicaÇÃo do EXTraTo dE MEMoraNdo dE 
ENTENdiMENTo
ParTES: UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa E TriBUNal rE-
GioNal ElEiToral do Pará - TrE
Publicado em 05 de Julho de 2022 no d.o.E. de N° 35.034.
Protocolo da publicação: 823570.
Belém, 04 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 836058

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicado
editaL 063.2022-UePa
a Universidade do Estado do Pará informa o cancelamento e a suspensão 
das inscrições para o Processo Seletivo Especial para cursos de Graduação
UaB/UEPa – Modalidade à distância (Edital 63/2022 UaB/UEPa) nos polos
UaB de coNcEiÇÃo do araGUaia, JUrUTi, MoJU, PoNTa dE PEdraS e
SÃo SEBaSTiao da Boa ViSTa, por recomendações da caPES que
suspendeu as ofertas para esses polos em 2022. Para os demais polos
constantes do Edital 63/2022 da UEPa, as inscrições estão mantidas.
Belém, 04 de agosto de 2022.
a comissão

Protocolo: 836191

.

.

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

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

PORTARIA Nº 1059/2022 - 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: 2022/873752
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 15/08/2022 
a 13/09/2022, correspondente ao triênio de 01/10/2003 a 30/09/2006, 
para a servidora, faTiMa Maria PicaNÇo rodriGUES, Matrícula nº. 
3215326/1, carGo: agente administrativo, lotada nesta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
03 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 836260

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

PORTARIA Nº 1052/2022 – CGP/SEASTER
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/946021 e apresentação do laudo Médico 
92514
r E S o l V E:
coNcEdEr, 90 (noventa) dias de afastamento no período de 01/07/2022 
a 28/09/2022, a fim de dar continuidade a Licença Assistência, a Este-
vão Rebello Evangelista, filho da servidora: KEILA DO SOCORRO REBELLO 
EVaNGEliSTa, Matricula Nº 57188213/1, ocupante do cargo dE PSicolo-
Ga, lotada nesta SEaSTEr
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 03 
de aGoSTo de 2022
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 836264

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1066/2022 – 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/ 978023
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 3.000,00 (Três Mil re-
ais), em favor do (a) servidor (a), Wagner Neves Magno, Técnico em Ges-
tão, 54189478/2, cPf – 223.656.802 – 91 para da apoio a Gestão e aos 
Serviços Socioassistenciais.
87.101 – 08.244.1505.8863 f: 0107 186.881
dESPESa: : Material de consumo :
339030 r$ 3.000,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
04 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 836268

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 1065/2022 – 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/ 914110
rESolVE: autorizar o pagamento de 04 e ½ ( quatro e meia ) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo
roSilENE dE JESUS SilVa SaNToS,57192947/1,aSSiSTENTE Social, 
que se deslocara aos municípios de caNNaÃ doS caraJáS, cUrioNÓPo-
liS, Eldorado doS caraJáS E ParaUaPEBaS, no período de 15/08 a 
19/08/2022 com objetivo apoio à Gestão e aos Serviços Socioassistenciais. 
laNdoaldo coSTa fErrEira, 5096723/1, MoToriSTa com objetivo de 
conduzir veiculo com técnica da
drccP/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
87.101.08.244.1505.8863 - f 0139002241 261.694 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1064/2022 – 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/ 941813
rESolVE: autorizar o pagamento de 09 e ½ ( nove e meia ) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo
lUiZ carloS fiGUEirEdo da SilVa,54191320/2, SocioloGo, WaGNEr 
NEVES MaGNo, 54189487/2,PEdaGoGo que se deslocara para iTaiTUBa/
Pa no período de 19/08 a 28/08/2022 com objetivo apoio à Gestão e aos 
Serviços Socioassistenciais.
claUdEMir SiNVal PadilHa TEiXEira,5907277/1, MoToriSTa com ob-
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jetivo de conduzir veiculo com equipe cPSB/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f:0339006699 234.135 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1063/2022 – 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/ 970718
rESolVE: autorizar o pagamento de 01 e ½ ( uma e meia ) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo
aNToNio carloS coSTa SENa,57192835/1,aSSiSTENTE Social,ca-
Mila dE oliVEira BriTo,55209164,NUTricioNiSTa,dioNE da coSTa 
laVoUr,3220516/1,aSSiSTENTE Social,HElENa claUdia da coSTa 
GoMES,3222721/1,cHEfE dE NUclEo rEGioNal,GiSEllE criSTiNE ro-
driGUES doS Santos,5948074/1,gerente, HErBErT SilVa BUNa JUNior,
57188214/1, aG adM, PaloMa MEliSSa araUJo fariaS, 3542666/1, 
aGENTE adMiNiSTraTiVo, rEJaNE liMa da SilVa dE MEdEiroS, 
5910599/1,aSSiSTENTE Social, Maria JoSÉ da coSTa PErEi-
ra, 3211886/1, aUX.TÉcNico, lUiZ carloS fiGUEirEdo da SilVa, 
574191320/2, SocioloGo, WaGNEr NEVES MaGNo, 54189487/2, PE-
daGoGo, que se deslocara aNaNiNdEUa/Pa no período de 17/08 a 
19/08/2022 com objetivo de capacitação de Trabalhadores do SUaS,Si-
NaSE e SiSaN.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f:0339006699 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 1055/2022 – 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/ 975149
rESolVE: autorizar o pagamento de 01 e ½ ( uma e meia ) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo
iNocENcio rENaTo GaSPariM,5945555/1,SEcrETario dE ESTado,ca-
Mila da SilVa SaNToS,5946670/1, GErENTE,PaUlo SErGio dE SoUZa
NaSciMENTo,5946524/3, aSSESSor,Maria dE JESUS alVES ViEira, 
51855795/4, aSSESSor ESPEcial i, que se deslocaram para os Muni-
cípios de Santa Barbara, Benevides e Santa izabel do Pará no período de 
03/08 a 05/08/2022 com objetivo de Qualificação Social e Profissional. 
MarcoS flaVio do roSário riBEiro, 5938895/2, MoToriSTa com ob-
jetivo de conduzir veiculo com o Senhor Secretário da SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 f:0101 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
03 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1062/2022 – 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/ 979419
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
Valdo diViNo da SilVa filHo, 5945803/1, SEcrETario adJUNTo dE 
ESTado dE aSSiSTENcia Social, que se deslocara para GUrUPá/Pa via 
MacaPá/aP no período de 08/08 a 11/08/2022 com objetivo apoio à Ges-
tão e aos Serviços Socioassistenciais.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8863 f:0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 1067/2022 – 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/ 974530
rESolVE:
autorizar o pagamento de 08 e ½ (oito e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
JoÃo PaUlo carNEiro THUrY, 54195798/1, SocioloGo, que se deslo-

cara para o Município de iTaiTUBa/Pa no período de 20/08 a 28/08/2022 
com objetivo de capacitação de Trabalhadores do SUaS, SiNaSE e SiSaN.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f:0339006699 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 1068/2022 – 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/ 947636
rESolVE: autorizar o pagamento de 08 e ½ ( oito e meia ) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo
EdNa MarTa da SilVa riBEiro VillacorTE,54195914/1, aSSiSTENTE 
Social, NaYaNa diNiZ TÚlio, 594556/3, coordENadora, liVia BrEN-
da araÚJo foNSEca coNdUrU,5961058/1, Gerente que se deslocara aos 
municípios de Medicilândia e altamira no período de 06/08 a 14/08/2022 
com objetivo apoio à Gestão e aos Serviços Socioassistenciais. aNdErSoN 
MacEdo da SilVa, 57224957/1 com objetivo de conduzir veiculo com 
equipe técnica da drccP/SEaSTEr.
,
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f:0139002241 261.694 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 836261

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1042 de 02 de aGosto de 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 – SUBSTiTUir o servidor alex fernando Soares Souza, assistente ad-
ministrativo, matrícula 1952617/1, fiscal suplente e DESIGNAR o servi-
dor Zeno Menezes Dias, Técnico em Edificações, Mat.: 3542679-1, lotado 
neste Núcleo de Engenharia, para atuar como fiscal suplente do Contrato 
administrativo n° 58/2018 – MaGiSTral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS Ei-
rElE - EPP, cujo objeto é a construção da cozinha comunitária no Municí-
pio de Ulianópolis (Pa).
Em conformidade com o disposto na PorTaria nº 55/2013, de 22 de 
janeiro de 2013 da Secretaria de Estado de assistência Social do Estado do 
Pará e com o decreto Estadual nº 870, de 04 de
outubro de 2013.
ii – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – 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 1061/2022 – 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:
TraNSfErir as férias do servidor JariMar doS SaNToS fErrEira, ma-
tricula 5596939/ 1, concedida pela PorTaria 654/2022 – SEaSTEr de 
01/06/2022, de 04/07 a 02/08/2022 para 05/07/2022 a 03/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
03 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Matricula - 5945555/ 1
PORTARIA Nº 1051/2022
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/961017
r E S o l V E:
coNcEdEr, 08 (oito) dias de afastamento como licENÇa NoJo, no perí-
odo de 17/07/2022 a 24/07/2022, ao servidor, raiMUNdo PErEira Soa-
rES, Matricula nº 3542686/1, ocupante do cargo de MoToriSTa , lotado 
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nesta SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
03 de aGoSTo de 2022
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1043 de 02 de aGosto de 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 – SUBSTiTUir o servidor alex fernando Soares Souza, assistente adminis-
trativo, matrícula 1952617/1, fiscal suplente e DESIGNAR o servidor Zeno 
Menezes Dias, Técnico em Edificações, Mat.: 3542679-1, lotado neste Núcleo 
de Engenharia, para atuar como fiscal suplente do Contrato Administrativo n° 
60/2021 – coNSTrUTora SUl Pará EirEli – cSP, cujo objeto é a constru-
ção da cozinha construção da cozinha comunitária no município de Xinguara.
Em conformidade com o disposto na PorTaria nº 55/2013, de 22 de 
janeiro de 2013 da Secretaria de Estado de assistência Social do Estado do 
Pará e com o decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
ii – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – 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 1034 de 02 de aGosto de 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 – SUBSTiTUir o servidor alex fernando Soares Souza, assistente ad-
ministrativo, matrícula 1952617/1, fiscal suplente e DESIGNAR o servidor 
Zeno Menezes Dias, Técnico em Edificações, Mat.: 3542679-1, lotado nes-
te Núcleo de Engenharia, para atuar como fiscal suplente do Contrato Ad-
ministrativo n° 26/2018 –lEMES E lEMES coNSTrUTora lTda – EPP, cujo
objeto é a construção da cozinha comunitária no Município de Ulianópolis (Pa).
Em conformidade com o disposto na PorTaria nº 55/2013, de 22 de 
janeiro de 2013 da Secretaria de Estado de assistência Social do Estado do 
Pará e com o decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
ii – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – 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: 836081
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 699 de 04  de agosto de 2022- 
coNcEdEr: 30  dias  de licença Prêmio a servidora:Viviane de 
cássia Soares cunha,  mat:54190529/2, cargo:monitor , triênio: 
2011/2014,complemento,com gozo no período  01.09.22 a 30.09.22.
PORTARIA Nº. 700 de 04  de Agosto de 2022- 
coNcEdEr: 30  dias  de licença Prêmio a servidora:claudete da Silva 
Nepomuceno,  mat:54194959/1, cargo:monitor , triênio: 2012/2015,com 
gozo no período  01.09.22 a 30.09.22.
PORTARIA Nº. 701 de 04  de Agosto de 2022- 
coNcEdEr: 60  dias  de licença Prêmio a servidora:rosiane Gomes Jucá,  
mat:54189663/1, cargo:monitor/Gerente iii , triênio: 2016/2019,com 
gozo no período  01.08.22 a 29.09.22.
PORTARIA Nº. 702  de 04 de  Agosto de 2022- 
coNcEdEr:180  dias de licença Maternidade a servidora: Elaisa Àvila 
coelho de Sá ,mat:5963029/1 ,função:Gerente ii, período 18.07.22 a  
13.01.23..
PORTARIA Nº. 703 de 04  de Agosto de 2022- 
coNcEdEr licença Nojo a servidora:Jacilene da costa Teixeira, mat.: 
5935748/1, cargo:agente administrativo, período 29.07.22 a  05.08.22.
PORTARIA Nº. 704 de 04  de Agosto de 2022- 
coNcEdEr: 30  dias  de licença Prêmio ao servidor:Walter 
oliveira Barbosa Júnior,  mat:54194474/1, cargo:monitor , triênio: 
2008/2011,complemento,com gozo no período  16.09.22 a 15.10.22.
luiz celso da Silva- Presidente da faSEPa

Protocolo: 836603

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 011/2022
Processo n° 2022 / 610751
objeto: contratação de empresa para fornecimento de MESaS E cadEiraS 
PláSTicaS, para atender as necessidades das Unidades operacionais da fa-
SEPa de Belém e região Metropolitana, Marabá e Santarém, conforme espe-
cificações e definições mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo I.
Entrega do edital: Junto aos sites www.compraspara.pa.gov.br (http://www.
compraspara.pa.gov.br/); www.fasepa.pa.gov.br (http://www.fasepa.pa.gov.
br/) e www.gov.br/compras (http://www.gov.br/compras) (UaSG 925609)
local de abertura: Junto ao site www.gov.br/compras (http://www.gov.br/
compras) (UaSG 925609)
data de abertura: 18 de agosto de 2022, às 09h00min (Horário de Brasília).
Pregoeiro Oficial: Emmanoel H.G.Santos
ordenador de despesas: luiz celso da Silva

Protocolo: 836326

.

.

diÁria
.

Portaria nº 399, de 04 de agosto de 2022.
Processo nº 972521/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado no CIAM/BELÉM, conforme justificado nos termos do 
processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: caSTaNHal/Pa.
PErÍodo: 10/08/2022 a 10/08/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: Mara GaBriEla BarBoSa cardoSo, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 5904247/3, e PaUlo aNdErSoN caMPElo loBo, MoTo-
riSTa, Matricula 5956506/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 836432
PORTARIA: 398 -DO DIA 03/08/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducandos cus-
todiados no cESEBa, (Proc. 975987/2022-Mem 438/2022)
SErVidor: aNToNio KlaGENS caMBraia doS SaNToS
carGo: aSSiSTENTE Social  - MaTricUla: 5850673/ 2
SErVidora :adriaNa VaScoNcEloS doS SaNToS,
carGo: PSicÓloGo-  MaTrÍcUla Nº 5956352/1
SErVidor: GilfraNK SoUSa NUNES
carGo: MoToriSTa- MaTricUla: 5956394/ 1
oriGEM: SaNTarÉM/Pa- dESTiNo:iTaiTUBa/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 16 a 19/08/2022 -  diáriaS-3,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 836428

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 476/2022-GGP/SEJUDH 
Belém (PA), 04 de agosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS,
no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
01/04/2022, publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/935134.
rESolVE:
alTErar o período de férias do servidor: Gerlando Klinger amaral Santana, 
matrícula nº 5903782/6, concedido por meio da PorTaria nº 412/2022-GGP / 
SEJUDH – de 25/07/2022, publicado no diário oficial, nº 35.044, - de 13/07/2022, 
do período de: 01/08/2022 a 30/08/2022, referente ao exercício 2022, para 
contar a partir de: 22/08/2022 a 21/09/2022. até ulterior deliberação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 836237
.

errata
.

errata
alTEraÇÃo do NÚMEro do cNPJ da orGaNiZaÇÃo Social iNSTiTUTo 
dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico Social da aMaZÔNia - idESa
Diário Oficial nº 35.053 de 21/07/2022 – Protocolo 830457
TErMo dE foMENTo Nº 02/2022 – SEJUdH
oNde se LÊ:
foMENTada: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico Social da 
aMaZÔNia - idESa cNPJ Nº 08.980.670/0001-23
Leia-se:
foMENTada: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico Social da 
aMaZÔNia - idESa cNPJ Nº 19.073.300/0001-29
Diário Oficial nº 35.053 de 21/07/2022 – Protocolo 830443
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JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico nº 02/2022
oNde se LÊ:
coNVENENTE: instituto de desenvolvimento Social da amazônia –idESa 
cNPJ Nº 08980670.0001-23
Leia-se:
coNVENENTE: instituto de desenvolvimento Social da amazônia –idESa 
cNPJ Nº 19.073.300/0001-29
errata
Diário Oficial nº 35.053 de 21/07/2022 – Protocolo 830500
inexigibilidade de chamamento Público n° 02/2022
oNde se LÊ:
instituto de desenvolvimento Social da amazônia – idESa, cNPJ Nº 
08.980.670.0001- 23
Leia-se:
instituto de desenvolvimento Social da amazônia –idESa cNPJ Nº 
19.073.300/0001-29

Protocolo: 836183
errata
Diário Oficial nº 35.053 de 21/07/2022 – Protocolo 830457
TErMo dE foMENTo Nº 02/2022 – SEJUdH
oNde se LÊ:
foMENTada: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico Social da 
aMaZÔNia - idESa cNPJ Nº 08.980.670/0001-23
Leia-se:
foMENTada: liGa MoSQUEirENSE daS EScolaS dE SaMBa -cNPJ Nº 
19.073.300/0001-29
errata
Diário Oficial nº 35.053 de 21/07/2022 – Protocolo 830443
JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico nº 02/2022
oNde se LÊ:
coNVENENTE: instituto de desenvolvimento Social da amazônia –idESa 
cNPJ Nº 08980670.0001-23
Leia-se:
coNVENENTE: liGa MoSQUEirENSE daS EScolaS dE SaMBa –idESa 
cNPJ Nº 19.073.300/0001-29
errata
Diário Oficial nº 35.053 de 21/07/2022 – Protocolo 830500
inexigibilidade de chamamento Público n° 02/2022
oNde se LÊ:
instituto de desenvolvimento Social da amazônia – idESa, cNPJ Nº 
08.980.670.0001- 23
Leia-se:
liGa MoSQUEirENSE daS EScolaS dE SaMBa, cNPJ Nº 19.073.300/0001-29

Protocolo: 836511

.

.

diÁria
.

Suprimento de Fundos
PROCESSO: 908516/2022
PORTARIA: 468/2022
Prazo para aplicação (sessenta dias): 60
Prazo para prestação de contas (em dias): 10
Nome do servidor: aNTÔNio aUGUSTo VUlcÃo GaMa.
cargo do servidor: assistente administrativo.
Matrícula do servidor: 40371/1
recursos: fonte de Trabalho: 188338 fonte de recurso: 0101
despesa 339030: Materiais de consumo:....... Valor: r$ 4.000,00
observação: Para atender despesas de caráter Eventual. Prazo de aplica-
ção será de 60 (sessenta) dias, a partir da emissão da ordem Bancária.
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 836027

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

PORTARIA Nº 54/2022 GGA/SEDEME 
Belém-PA, 04 de agosto de 2022.
a Secretária adjunta de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto Estadual de 31/03/2021, publicado no 
doE Nº 34.541 de 05/04/2021 e PorTaria 003/2021 – GS/SEdEME de 
15/04/2021, publicado no doE Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor JoÃo MaTHEUS BarBoSa NErY MarQUES, 
matricula nº 5957146/2, para exercer o encargo de fiscal do contrato 
008/2020, firmado pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI-
co, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME com a coNSErP MaNUTENÇao 
dE ElEVadorES lTda, cNPJ: 00.489.015/0001-65, tem como objeto a 
prestação de serviços de manutenção de elevadores, conforme condições e 

especificações estabelecidas no Termo de Referência, a fim de atendimen-
to às necessidades desta SEdEME devendo anotar em registro próprio as 
falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a 
seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada, conforme 
o artigo nº 67 da lei 8.666/93, a partir de 04 de agosto de 2022.
art. 2º - designar a servidora roBErTa TaVarES frEirE da SilVa ar-
rUda, matricula nº 5929570/01, para, na ausência do titular, exercer o 
encargo de substituto.
fica revogada a PorTaria de nº 45/2021–GS/SEdEME, publicada no doE 
34.934 14/04/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 04 de agosto de 2022.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa
SEdEME

Protocolo: 836658
.

errata
.

ERRATA da PORTARIA N° 066/2022 - GGA/SEDEME – BELÉM, 25 DE 
JULHO DE 2022, publicado no DOE 35.057, de 26/07/2022.
oNde se LÊ: “a partir de 25/07/2022”.
Leia-se: “a partir de 26/07/2022”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 836130
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NÚMero da iNeXiGiBiLidade: 003/2022.
DATAS DA INEXIBILIDADE E RATIFICAÇÃO: 29/07/22.
NoTa dE EMPENHo dE dESPESa: 2022NE00533. / NÚMEro Prd: 
242022022000129.
oBJETo: contratação de empresa para prestação de serviços de promo-
ção, organização e realização do evento 3º Encontro Norte/Nordeste sobre 
o regime de contratação das Estatais, que será realizado no período de 9 
a 12 de agosto de 2022.
coNTraTada: MVd doS SaNToS TrEiNaMENToS EPP, inscrita no cNPJ 
sob o Nº 24.483.286/0001-71, situada à avenida comandante Braz de 
aguiar, 423, sala 106, Bairro de Nazaré, cEP: 66.035-395.
f.P.: 700201.22.128.1508.8887. foNTE: 0261000000. ElEMENTo dE 
dESPESa: 339039.
Valor ToTal: r$ 3.890,00 (três mil oitocentos e noventa reais).
fUNdaMENTo lEGal: artigo 30, ii, §1º da lei nº 13.303/16 c/c 70, ii, § 
1º do regulamento interno de licitações e contratos da codEc.
JUSTificaTiVa: anexa nos autos do processo no 2022/940465.
lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 836022
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 003/2022 - codec, de 29 de 
JULHo de 2022.
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará - co-
dEc, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto da compa-
nhia, à vista dos elementos contidos no presente processo devidamente 
justificado, considerando que o PARECER JURÍDICO Nº 058/2022, prevê a 
iNEXiGiBilidadE em conformidade ao disposto no art. 30, ii, §1º da lei 
n° 13.303/16 e no art. 70, ii, §1º do regulamento interno de licitações e 
contratos da companhia, rESolVE:
i – dEclarar inexigível de licitação a contratação de empresa para pres-
tação de serviços de promoção, organização e realização do evento 3º 
Encontro Norte/ Nordeste sobre o regime de contratação das Estatais, que 
ocorrerá em Goiânia-Go, que será realizado no período de 9 a 12 de agosto 
de 2022, conforme os termos do ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNi-
co Nº 2022/940465;
ii – dETErMiNar seja feita a contratação da empresa MVd doS SaNToS 
TREINAMENTOS EPP, inscrita no CNPJ sob o Nº 24.483.286/0001-71, a fim 
de atender a necessidade da codEc/Pa, nos termos do Termo de refe-
rência, da Proposta comercial fornecida pela Empresa, tudo constante dos 
autos do ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico acima citado.
lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 836020
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo À iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 003/2022
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justi-
ficado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO Nº 058/2022, prevê a 
iNEGiXiBilidadE em conformidade ao disposto no art. 30, ii, §1º da lei 
n° 13.303/16 e no art. 70, ii, §1º do regulamento interno de licitações e 
contratos da codEc, raTifico a inexigibilidade de licitação do ProcESSo 
adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico Nº 2022/940465, na forma abaixo:
NÚMEro da iNEXiGiBilidadE: 003/2022.
daTa da raTificaÇÃo: 29.07.2022.
oBJETo: contratação de empresa para prestação de serviços de promo-
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ção, organização e realização do evento 3º Encontro Norte/ Nordeste sobre 
o regime de contratação das Estatais, que será realizado no período de 9 
a 12 de agosto de 2022, conforme os termos do ProcESSo adMiNiSTra-
TiVo ElETrÔNico acima mencionado.
Valor ToTal: r$ 3.890,00 (três mil oitocentos e noventa reais).
fUNdaMENTo lEGal: artigo 30, ii, §1º da lei nº 13.303/16 c/c 70, ii, § 
1º do regulamento interno de licitações e contratos da codEc.
JUSTificaTiVa: anexa nos autos do processo no 2022/940465
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática: 
700201.22.128.1508.8887 – capacitação de agentes Públicos; Elemento 
de despesa: 339039 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica); Pla-
no interno: 4120008887c; fonte: 0261000000 e ação: 233797.
coNTraTada: MVd doS SaNToS TrEiNaMENToS EPP, inscrita no cNPJ 
sob o Nº 24.483.286/0001-71. Endereço: avenida comandante Braz de 
aguiar, 423, sala 106, Bairro de Nazaré, cEP: 66.035-395.
lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 836021

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 138/2022 – RH/DAF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/976883;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: SaNdra NaZarÉ MarTiNS dE MoUra TEiXEira, matrí-
cula: 57227297/3, ocupante do cargo de assessora e WaNildo PiNHEiro 
daS dorES.
OBJETIVO: Participar de tratativas com superficiários da Comunidade Jun-
diaí no di Barcarena/Pa.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 18 e 25/08/22
QTdE:  ½ diária (cada dia de deslocamento)
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 03 de agosto de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 836099
PORTARIA Nº 137/2022 – RH/DAF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/970381;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: carloS EdUardo MaToS do MoNTE, matrícula: 
5927522/2, ocupante do cargo de Gerente de Elaboração e Estudos de Proje-
tos, SaNdra NaZarÉ MarTiNS dE MoUra TEiXEira, matrícula: 57227297/3, 
ocupante do cargo de assessora e WaNildo PiNHEiro daS dorES.
OBJETIVO: Participar de tratativas com superficiários da Comunidade Jun-
diaí e realizar visita técnica no di Barcarena/Pa.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 11/08/2022
QTdE:  ½ diária
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 03 de agosto de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 836096
Portaria Nº 136/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/971447;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: lUciaNo da SilVa foNTES, matrícula: 57215598/3, 
ocupante do cargo de assessor Jurídico.
OBJETIVO: Prestar apoio e assessoramento jurídico aos superficiários da 
comunidade Jundiaí, no município de Barcarena.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 11, 18, 25/08 e 01/09/22
QTdE:  ½ diária (para cada dia de deslocamento)
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 03 de agosto de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 836092

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 106/2022, diraF/iMetroParÁ, 04 de agosto de 2022.
dispõe sobre férias de servidor.
a diretora de administração e finanças, do instituto de Metrologia do 
Estado do Pará – iMETroPará, no uso de suas atribuições legais que lhe 
foram conferidas pela PorTaria nº. 89/2022, GaB/iMETroPará, de 23 
de junho de 2022, publicada no doE nº. 35.034 de 05 de julho de 2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994.
rESolVE:
art. 1º– coNcEdEr férias regulamentares aos servidores abaixo:

Mat. serVidor (a) PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo de GoZo

55207759 ValBEr lUiZ BarBoSa dUarTE 08/07/2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

5966173 WilKENSoN daVid SiQUEira GUalBErTo 30/08/2021/2022 05/09/2022 a 
04/10/2022

art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 04 de agosto de 2022.
raysa Marcella Santos da Silva
diretora de administração e finanças, em Exercício.
iMETroPará

Protocolo: 836251

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 233/2022 de 04/08/2022. 
art. 1º coNcEdEr, o adicional de Titulação, que trata o art. 13 da lei n° 
9625/2022, a servidora com vigência da data dos requerimentos, conforme 
o anexo abaixo:
MaPa dE TiTUlaÇÃo - SErVidorES NÍVEl SUPErior lEi Nº 9.625 – ar-
TiGo 13º

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

21/06/2022 rUTiaNE ViEira aZaNcoT MoUra 57217932/1 TEc.. dE adM. E fiNaNÇaS B 10%

VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente em exercício.
Protocolo: 836418

.

.

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 231/2022 de 04/08/2022. 
art. 1º: dESiGNar a servidora Mônica Suely fonseca Salomão, matrícula 
nº 57192556/2, para responder pelo cargo de coordenador de Núcleo - 
GEP-daS.011.4, durante as férias da titular renata Belo da Silva Borges, 
matrícula nº 5898267/1, no período de 07/07/2022 a 05/08/2022, 
conforme processo nº 2022/971398. VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente 
em exercício

Protocolo: 836371

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato: 23/2022 – JUcePa.
Pae n° 2022/636490
Exercício: 2022
Vigência: 03/08/2022 a 02/08/2023
Valor do contrato: r$ 3.120,00 (Três mil, cento e vinte reais).
objeto: 1.1. contratação de empresa para serviço de acesso à internet 
através do fornecimento de link compartilhado, incluindo materiais, equi-
pamentos, instalação, configuração, suporte e manutenção para a Unidade 
desconcentrada da JUcEPa de itaituba-Pa, conforme as condições, quanti-
dades e exigências estabelecidas no Termo de referência, anexo do Edital.
o preço mensal a ser pago pela coNTraTaNTE à coNTraTada é de r$ 
260,00 (duzentos e sessenta reais) mensais, perfazendo o valor anual de 
r$ 3.120,00 (três mil, cento e vinte reais). a instalação é no valor de r$ 
200,00 (duzentos reais); ficando a primeira parcela no valor de R$ 460,00 
(quatrocentos e sessenta reais).
contratado: WiT SErVicoS dE TElEcoMUNicacoES lTda, inscrita no 
cNPJ 22.316.347/0001-80, com sede na Tv. Justo chermont, nº. 246-a, 
bairro centro, cEP 68.180-620, na cidade de itaituba, Estado do Pará.
dotação orçamentária:
72201.23.691.1498.8783 Modernização do acesso ao registro Mercantil 
Natureza da despesa: 339040.00 Serv de Terc da inform e comunic - PJ 
fonte: 0261 rec da adm indireta (próprios) 
Pi: 2070008783c 
data de assinatura: 03/08/2022
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Vilson João Schuber – Presidente em Exercício da JUcEPa.

Protocolo: 836039
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..

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

PORTARIA CONJUNTA DE DESIGNAÇÃO N° 035/2022 – NEPMV
o Presidente da Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Esta-
do do Pará (EMaTEr/Pa) e a diretora Geral do Núcleo Executor do Progra-
ma Municípios Verde (NEPMV), no uso das atribuições legais que lhes são 
conferidas, rESolVEM:
art. 1º designar os servidores Jamerson Monteiro rodrigues Viana, ma-
trícula 5841380 e andrio de oliveira cohen Melo, matrícula 57211422, 
como fiscais dos contratos administrativos listados abaixo, sendo o primei-
ro como fiscal titular e o segundo como fiscal substituto:

 Nº do con-
trato Objeto Emp. Contratada

008/2022 aquisição de 47 Nobreak M - dE a coSTa EirElE

009/2022 aquisição de 17 dataShow VaNGUarda iNforMaTica lTda – EPP

010/2022 aquisição de 49 Hd Externo ProaV caMPiNaS lTda

011/2022 aquisição de 47 GPS de Navegação e 52 
Software de coleta de dados

BElEMGPS coMErcio E SErVicoS dE carToGrafia E MEio 
aMBiENTE lTda

012/2022 aquisição de 01 GPS Geodésico SaNTiaGo & ciNTra iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda

art. 2. São atribuições do fiScal do coNTraTo:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; II - Fiscalizar o cum-
primento, pelo contratado, das normas, objeto e cláusulas contratuais; iii 
- registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato; 
iV - confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está 
em conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando a nota 
fiscal/fatura de pagamento, juntando, inclusive, termo declaratório que o 
serviço foi satisfatoriamente executado; V - controlar o prazo de vigência 
do contrato sob sua responsabilidade; Vi - apresentar relatórios consolida-
dos sobre a execução do contrato, quando solicitado.
Art. 3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fis-
cal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, para 
adoção das medidas convenientes.
art. 4. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
art.5. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 04 de agosto de 2022.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente da EMaTEr/Pa
JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa - diretora Geral do NEPMV

Protocolo: 836108

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº. 0984/2022, DE 02 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/915789, de 19/07/2022 
– coSG/SEdoP;
r E S o l V E: 
i - EXclUir dos efeitos da PorTaria nº 0928/2022, de 26/07/2022, 
publicada no doE nº 34.057, de 26/07/2022, o servidor SaNdro 
rooSEVElTT MaNfrEdo liMa, matrícula nº. 57197483/1, ocupante do 
cargo de Motorista.
ii - iNclUir nos efeitos da PorTaria nº 0928/2022, de 26/07/2022, 
publicada no doE nº 34.057, de 26/07/2022, o servidor HUGo dErlaYTE 
NUNES dE liMa, matrícula nº. 5550/1, ocupante do cargo de Motorista.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836530

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

PORTARIA Nº. 1018/2022, DE 04 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/978308, de 03/08/2022, 
e Memorando nº 493/2022, de 18/07/2022 - difiS/SEdoP.
 r E S o l V E:
 i - dESiGNar a servidora dUlcÍlia alVES doS SaNToS SilVa NETa, 
Matrícula nº 5965146/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Pú-
blicas- Engenheiro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secre-
taria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e 
o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

280/2022 Prefeitura Municipal de Santa izabel 
do Pará

reforma do complexo Esportivo Manoel Silva, no Municí-
pio de Santa izabel do Pará/Pa.

ii – dESiGNar o servidor JoESNaM PErEira MENdES, Matrícula nº 
5965142/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836669
PORTARIA Nº.1017/2022, DE 04 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/978545, de 03/08/2022, 
e Memorando nº 494/2022, de 03/08/2022– difiS/SEdoP.
r E S o l V E: 
i – dESiGNar o servidor láZaro cÉZar da SilVa liMa JÚNior, Matrícula nº 
5913247/3, cargo/função: diretor de Planejamento de obras e conformidade, 
como fiscal dos Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

269/2022 Prefeitura Municipal de capanema construção do centro arquitetônico São francisco de 
assis, no Muncípio de capanema/Pa.

ii- dESiGNar o servidor daNiEl aNdradE MalcHEr PErEira, Matrícula nº 
5921549/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro 
Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836667
Portaria Nº. 1009/2022, de 03 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/975228, de 02/08/2022, e 
Memorando 491/2022, de 02/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor rUi GUilHErME carNEiro BENTES, matrícula nº 
6718/1, cargo/função: Técnico em Gestão em infraestrutura – Engenheiro 
Civil, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

114/2022 construreal- construções e Serviços real 
Eireli

construção de uma Quadra de areia na comunidade 
de Utinga- açu, no Município de Barcarena/Pa.

ii – dESiGNar o servidor oBErlaNdES JÚNior da SilVa coSTa, ma-
trícula nº. 5946508/1, cargo/função: coordenador, para acompanhar e 
fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos im-
pedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836644
Portaria Nº. 1010/2022, de 03 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,



88  diário oficial Nº 35.069 Sexta-feira, 05 DE AGOSTO DE 2022

coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/973254, de 02/08/2022, 
e Memorando nº 488/2022, de 02/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora alBa ValÉria liMa JorGE, Matrícula nº. 
5121345/1, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal dos Convênios cele-
brados entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

204/2022 Prefeitura Municipal do Novo Progresso construção de cobertura de Quadra Poliesportiva do Bair-
ro Santa Julia, no Município de Novo Progresso/Pa.

205/2022 Prefeitura Municipal do Novo Progresso construção de cobertura de Quadra Poliesportiva da Pra-
ça rui Pires de lima, no Município de Novo Progresso/Pa.

ii – dESiGNar o servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, 
Matrícula nº. 5956734/1, cargo/função: coordenador de Núcleo regional, 
para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução dos convênios, 
acima descritos, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836647
Portaria Nº. 0999/2022, de 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/962483, de 01/08/2022, 
e Memorando nº 479/2022, de 01/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor carloS aNdrÉ da SilVa araÚJo, Matrícula 
nº. 6403603/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- 
Engenheiro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de 
Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão 
abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

276/2022 Prefeitura Municipal de São felix do 
Xingu

construção de Praça Pública no Bairro rodoviário- Zona 
Urbana, neste Estado.

ii – dESiGNar o servidor lÉo criSTiaNo da coSTa SaNToS, Matrícula 
nº. 5965143/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – 
Engenheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução 
do convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836602
PORTARIA Nº. 0998/2022, DE 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/962359, de 01/08/2022, 
e Memorando nº 478/2022, de 01/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor daNiEl MarTiNS cUNHa, Matrícula nº 55587239/2, 
cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil, como 
fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

153/2022 Prefeitura Municipal de igarapé-Miri construção de Quadra Esportiva coberta no Bairro Boa 
Esperança.

ii – dESiGNar o servidor daNiEl aNdradE MalcHEr PErEira, Matrícula nº 
5921549/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro 
Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836599
PORTARIA Nº. 0997/2022, DE 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/960380, de 01/08/2022, 
e Memorando nº 474/2022, de 01/08/2022- difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora JoSiaNE BarBoSa da SilVa, Matrícula nº 
5965139/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenhei-
ro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

262/2022 Prefeitura Municipal de aurora do Pará construção de 02(dois) Pórticos de Entrada da cidade, no 
Município de aurora do Pará/Pa.

ii - dESiGNar o servidor PaUlo aNdrÉ doS SaNToS MoNTEiro, Matrícula 
nº 57176077/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836594
Portaria Nº. 1000/2022, de 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/961977, de 01/08/2022, 
e Memorando nº 475/2022 de 01/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor JoSÉ SoMBrEiro da SilVa NETo, Matrícula nº 
5897265/3, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro 
Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

279/2022 Prefeitura Municipal de anapú Pavimentação de ruas Em Blokret Sextavados, no Muni-
cípio de anapú/Pa.

ii – dESiGNar o servidor PaUlo fraNciNETTE MarQUES, Matrícula nº. 
6661/1, cargo/função: Técnico em Gestão de infraestrutura-Engenheiro 
Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do convê-
nio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836606
Portaria Nº. 1001/2022, de 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/962105, de 01/08/2022, e 
Memorando nº 476/2022 de 01/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor adoNaY SaraTY dE carValHo, Matrícula nº 
5965137/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas-Engenheiro 
Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

210/2022 Prefeitura Municipal de Benevides Revitalização da Praça Matriz de Benfica, no Município de 
Benevides/Pa.

ii – dESiGNar o servidor WlYEliSoN BarBoSa cErEJa, Matrícula nº 
5951197/2, cargo/função: coordenador de Núcleo, para acompanhar e 
fiscalizar, como suplente, a execução do convênio, acima descrito, nos 
impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836610
Portaria Nº. 1004/2022, de 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/962631, de 01/08/2022, e 
Memorando nº 480/2022 de 01/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora dUlcÍlia alVES doS SaNToS SilVa NETa, Matrí-
cula nº 5965146/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- En-
genheiro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

295/2022 Prefeitura Municipal de São francisco 
do Pará

construção da Unidade de Saúde da Maria Nildener, no 
Município de São francisco do Pará/Pa.

ii – dESiGNar o servidor PaUlo aNdrÉ doS SaNToS MoNTEiro, Matrícula 
nº 57176077/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
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iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836619
PORTARIA Nº. 1005/2022, DE 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/962710, de 01/08/2022, 
e Memorando nº 481/2022, de 01/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor THalYS SoarES fEiToSa, Matrícula nº. 
55207864/1, Cargo/Função: Coordenador de Núcleo Regional, como fiscal 
do convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

290/2022 Prefeitura Municipal de cumaru do Norte construção do Muro do Estádio Municipal de cumaru do 
Norte, neste Estado.

ii – dESiGNar o servidor carloS aNdrÉ da SilVa araÚJo, Matrícula nº. 
6403603/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836620
Portaria Nº. 1003/2022, de 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/962230, de 01/08/2022, e 
Memorando 477/2022, de 01/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora caroliNa da coSTa NaSciMENTo, Matrícula nº 
5964977/1, Cargo/Função: Assessor I, como fiscal do Convênio celebrado 
entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
– SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

230/2022 Prefeitura Municipal de rurópolis revitalização da Praça cívica do Município de rurópolis, 
neste Estado.

ii – dESiGNar o servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, 
Matrícula nº. 5956734/1, cargo/função: coordenador de Núcleo regional, 
para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836615
Portaria Nº. 1006/2022, de 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/962813, de 01/08/2022, 
e Memorando nº 482/2022 de 01/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor lÉo criSTiaNo da coSTa SaNToS, Matrícula nº. 
5965143/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – Engenhei-
ro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

231/2022 Prefeitura Municipal de rio Maria Pavimentação em Blokret Sextavado em ruas e avenidas 
da Sede, no Município de rio Maria/Pa.

ii – dESiGNar o servidor THalYS SoarES fEiToSa, Matrícula nº. 
55207864/1, cargo/função: coordenador de Núcleo regional, para acom-
panhar e fiscalizar, como suplente, a execução do convênio, acima descri-
to, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836623
PORTARIA Nº. 1007/2022, DE 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e

coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/962907, de 01/08/2022, 
e Memorando nº 483/2022, de 01/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor WlYEliSoN BarBoSa cErEJa, Matrícula nº 
5951197/2, cargo/função: coordenador de Núcleo, como fiscal do Convê-
nio celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

260/2022 Prefeitura Municipal de ananindeua
Execução de serviços de pavimentação (recapeamento) 

na WE 66, WE67 e WE 70, e na Passagem Providência, no 
Município de annaindeua/Pa.

ii – dESiGNar o servidor PaUlo aNdrÉ doS SaNToS MoNTEiro, Matrícula 
nº 57176077/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836630
PORTARIA Nº. 1008/2022, DE 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/962954, de 01/08/2022, 
e Memorando nº 484/2022 de 01/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora JoSiaNE BarBoSa da SilVa, Matrícula nº 
5965139/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenhei-
ro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

135/2022 Prefeitura Municipal de aurora do Pará construção da Praça na comunidade Jabuti, no Município 
de aurora do Pará/Pa.

ii - dESiGNar o servidor rUi GUilHErME carNEiro BENTES, Matrícula 
nº 6718/1, cargo/função: Técnico em Gestão de infraestrutura- Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836634
Portaria Nº. 0994/2022, de 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/954617, de 28/07/2022, 
e Memorando nº 463/2022, de 28/07/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora alBa ValÉria liMa JorGE, Matrícula nº. 
5121345/1, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Convênio cele-
brado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

179/2022 Prefeitura Municipal de Santarém

construção, drenagem, canaletas, dissipadores, 
Pavimentação em concreto Simples, calçada e grama, 

recuperação do cais em escadaria, no Município de 
Santarém/Pa.

ii – dESiGNar o servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, 
Matrícula nº. 5956734/1, cargo/função: coordenador de Núcleo regional, 
para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836496
Portaria Nº. 0996/2022, de 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/960081, de 01/08/2022, e 
Memorando nº 471/2022 de 01/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor THalYS SoarES fEiToSa, Matrícula nº. 
55207864/1, Cargo/Função: Coordenador de Núcleo Regional, como fiscal 
do convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:
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coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

263/2022 Prefeitura Municipal de Sapucaia construção de um Parque Ecológico de Sapucaia, no 
Município de Sapucaia/Pa.

ii – dESiGNar o servidor lÉo criSTiaNo da coSTa SaNToS, Matrícula 
nº. 5965143/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836569
PORTARIA Nº. 0982/2022, DE 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/947769, de 27/07/2022, 
e Memorando nº 448/2022 de 27/07/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor oBErlaNdES JÚNior da SilVa coSTa, Matrícula 
nº 5946508/1, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Convênio 
celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

246/2022 Prefeitura Municipal de aurora do Pará construção da Praça da comunidade do ipitinga na Zona 
rural, no Município de aurora do Pará/Pa.

ii – dESiGNar o servidor PaUlo aNdrÉ doS SaNToS MoNTEiro, 
Matrícula nº 57176077/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras 
Públicas- Engenheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, 
a execução do convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e 
eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836445
Portaria Nº. 0993/2022, de 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/954652, de 28/07/2022, 
e Memorando nº 464/2022 de 28/07/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora JoSiaNE BarBoSa da SilVa, Matrícula nº 
5965139/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro 
Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

256/2022 Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará construção da Praça do distrito de canaã, no Município 
de ipixuna do Pará/Pa.

ii - dESiGNar o servidor rUi GUilHErME carNEiro BENTES, Matrícula nº 
6718/1, cargo/função: Técnico em Gestão de infraestrutura- Engenheiro 
Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836489
Portaria Nº. 0992/2022, de 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/954691, de 28/07/2022, 
e Memorando nº 465/2022, de 28/07/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor lÉo criSTiaNo da coSTa SaNToS, Matrícula nº. 
5965143/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – Engenhei-
ro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

274/2022 Prefeitura Municipal de Breu Branco revitalização da Praça da Vila Moju, no Município de Breu 
Branco/Pa.

ii – dESiGNar o servidor PaUlo aNdrÉ doS SaNToS MoNTEiro, Matrícula 
nº 57176077/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 

convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836486
Portaria Nº 0990/2022, de 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº. 2022/595997, de 16/05/2022 
– coSG/SEdoP;
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor WalMicK riBEiro GoMES, Matrícula nº 
57221451/2, Cargo/Função: Secretário de Gabinete, como fiscal de 
contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa, conforme abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

98/2022 Trevo comércio e Serviço ltda

Serviço de instalação e retirada de Películas 
de Proteção Solar para atender a Secretaria 

de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas-SEdoP.

ii - dESiGNar o servidor aNilToN Marcio dE SoUZa SaNToS, Matrícula 
nº 57201188/1, cargo/função: assistente administrativo/coordenador, 
para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do Contrato, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836477
Portaria Nº. 0991/2022, de 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/956087, de 29/07/2022, e 
Memorando 467/2022, de 29/07/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora dUlcÍlia alVES doS SaNToS SilVa NETa, 
Matrícula nº 5965146/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras 
Públicas- Engenheiro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre 
a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

248/2022 Prefeitura Municipal de Terra alta construção de uma Praça da comunidade do Km 39, no 
Município de Terra alta/Pa.

ii – dESiGNar, a servidora MariElZa rodriGUES BaTiSTa caPEloNi, 
Matrícula nº. 51855667/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras 
Públicas-Arquiteto, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a 
execução do convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e 
eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836481
PORTARIA Nº. 0985/2022, DE 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/951145, de 28/07/2022, 
e Memorando nº 457/2022, de 28/07/2022- difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor oBErlaNdES JUNior da SilVa coSTa, Matrícula 
nº. 5946508/1, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Contrato 
celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

100/2022 construamec-construo agricultura 
Mecanizada S/a.

Execução dos serviços de drenagem e pavimentação 
asfáltica de vias urbanas em Municípios na região do 

caeté, neste Estado- lote 8.

ii – dESiGNar o servidor láZaro cEZar da SilVa liMa JUNior, 
Matrícula nº. 5913247/3, cargo/função: diretor de Planejamento de obras 
e Conformidade, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução 
do contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836456
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PORTARIA Nº. 0986/2022, DE 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/951415, de 28/07/2022, 
e Memorando nº. 458/2022, de 28/07/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora alBa ValÉria liMa JorGE, Matrícula nº. 
5121345/1, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Contrato celebrado 
entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
– SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

109/2022 cal construtora Eireli Execução de 02(dois) Microssistema de abastecimento de 
água, no Município de Placas, no Estado do Pará- lote 3

ii – dESiGNar o servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, 
Matrícula nº. 5956734/1, cargo/função: coordenador de Núcleo regional, 
para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836462
PORTARIA Nº. 0989/2022, DE 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/953888, de 28/07/2022, e 
Memorando nº 462/2022 de 28/07/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora dUlcÍlia alVES doS SaNToS SilVa NETa, 
Matrícula nº 5965146/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras 
Públicas- Engenheiro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre 
a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

264/2022 Prefeitura Municipal de São francisco 
do Pará

reforma do Prédio da Vigilância Sanitária, no Município 
de São francisco do Pará/Pa.

ii – dESiGNar o servidor PaUlo aNdrÉ doS SaNToS MoNTEiro, Matrícula 
nº 57176077/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- 
Engenheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução 
do convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836473
PORTARIA Nº. 0995/2022, DE 02 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/959927, de 01/08/2022, 
e Memorando nº 470/2022, de 01/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora alBa ValÉria liMa JorGE, Matrícula nº. 
5121345/1, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Convênio 
celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

294/2022 Prefeitura Municipal de Mojuí dos 
campos iluminação do campo de futebol.

ii – dESiGNar o servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, 
Matrícula nº. 5956734/1, cargo/função: coordenador de Núcleo regional, 
para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836562

.

coNtrato
.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 118/2022– TP Nº 06/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
BErESHiT E aTHaYdE coNSTrUÇoES lTda, cNPJ nº 22.061.952/0001-58
oBJETo: EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE PaViMENTaÇÃo dE ViaS, No MU-
NicÍPio dE BaiÃo, NESTE ESTado.
ViGÊNcia: 05/08/2022 a 05/03/2023
Valor: r$ 998.660,04
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE02089
doTaÇÃo orÇaMENTária: 07101 15.451.1489.7645 0101/0301 449051
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 04/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada: Travessa Mauriti, 474, fundos, Telégrafo 
sem fio, Belém-PA, CEP 66.083-000, na cidade de Belém-PA
Telefone: (91) 99141-2558

Protocolo: 836499
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1023/2022, de 04 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/860425, de 06/07/2022 – 
coTi/SEdoP;
rESolVE:
 i - coNcEdEr ao servidor carloS HENriQUE PiNHEiro SaNToS, Matrí-
cula n°. 5948908/3; cargo/função: coordenador, Suprimento de fundos 
no valor de r$ 500,00 (quinhentos reais) o qual deverá observar a classi-
ficação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.8338 0101 339030 500,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 836671
Portaria Nº 1013/2022, de 03 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/972448, de 02/08/2022 – 
coSG/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor aNTÔNio PErEira da coSTa, Matrícula n°. 
57190739/1; cargo/função: Motorista, Suprimento de fundos no valor de 
R$ 60,00 (sessenta reais) o qual deverá observar a classificação orçamen-
tária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.8890 0101 339033 60,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836657

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 1016/2022, de 03 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/975657, de 03/08/2022 
– GaB/SEdoP;
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r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy Santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJETiVo: Visita às obras do Município de Salinópolis/Pa.
dESTiNo: Salinópolis/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 29/07/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836666
PORTARIA Nº. 1015/2022, DE 03 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/907128, de 18/07/2022 
– diSET/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: alexandre José almeida de alencar, Matrícula nº 5907413/3, cargo/
função: diretor.
NoME: Érica do Socorro da Silva casanova, Matrícula nº 5965156/1, car-
go/função: assistente de obras Públicas-Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: reunião Técnica junto a Prefeitura Municipal para tratar das 
ações referentes a Elaboração do Plano de Saneamento, previsto no Termo 
de cooperação Nº 06/2022.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2, cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com os servidores, ao Município de abaetetuba/Pa.
dESTiNo: abaetetuba/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 17 a 19/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836663
Portaria Nº. 1020/2022, de 04 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/981301, de 03/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Joesnam Pereira Mendes, Matrícula nº 5965142/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização nas obras de execução dos serviços de drenagem 
e pavimentação asfáltica- asfalto por Todo o Pará, de vias urbanas na 
região de integração do Tocantins - contrato 047/2018 e na Execução de 
conclusão do Sistema de abastecimento de água – contrato 48/2020 TP 
12/2018, no Município de oeiras do Pará/Pa.
dESTiNo: oeiras do Pará/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 16 a 18/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836670
PORTARIA Nº. 0988/2022, DE 02 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/947213, de 27/07/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: daniel andrade Malcher Pereira, Matrícula nº 5921549/2; cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização na Execução dos serviços de pavimentação de vias 
em Bloquetes no Bairro de Tozetti- convênio 140/2022, e nos serviços de 
Pavimentação, drenagem e calçada de 5.547m de vias no Bairro Novo Ho-
rizonte- convênio 146/2022, no Município de Pacajá/Pa.
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: Pacajá/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).

PErÍodo: 02 a 04/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836641
PORTARIA Nº. 0987/2022, DE 02 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/959690 de 01/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: leo cristiano da costa Santos, Matrícula nº. 5965143/1; cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: realizar visita técnica na obra de reforma, ampliação, restaura-
ção e reestruturação do Terminal rodoviário de igarapé-açu e no Espaço para 
Microempreendedores, no Município de igarapé-açu/Pa- convênio 071/2022.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº. 7030/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido Município.
dESTiNo: igarapé-açu/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 08/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836638
Portaria Nº. 1011/2022, de 03 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/972429, de 02/08/2022 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Marielza rodrigues Batista capeloni, Matrícula nº 51855667/2, car-
go/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – arquiteto.
oBJETiVo: fiscalização dos serviços de construção dos Trapiches na Vila 
Murajá e na comunidade do recreio, no Município de curuçá/Pa.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1, cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP, ao referido Município.
dESTiNo: curuçá (Vila recreio e Vila Murajá)/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 11 a 12/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836649
Portaria Nº. 1012/2022, de 03 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/972448, de 02/08/2022 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Marielza rodrigues Batista capeloni, Matrícula nº 51855667/2, car-
go/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – arquiteto.
oBJETiVo: fiscalização dos serviços de reforma e ampliação da câmara 
dos Vereadores, no Município de colares/Pa.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1, cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP, ao referido Município.
dESTiNo: colares/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 16/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836653
PORTARIA Nº. 0983/2022, DE 02 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
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coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/956559, de 29/07/2022 
– difiS /SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Wlyelison Barbosa cereja, Matrícula nº. 5951197/2; cargo/função: 
coordenador de Núcleo regional.
oBJETiVo: Visando a necessidade de acompanhamento dos serviços de 
drenagem e pavimentação em andamento pela contratada do contrato 
47/2022, e fiscalização da O.S 180/2022.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 28/07/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 836512
.

FÉrias
.

Portaria Nº. 1014/2022, de 03 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 a Escala de férias/2022;
r E S o l V E:
i - coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao mês de 
SETEMBro/2022, aos servidores abaixo relacionados, lotados nesta SEdoP.

MatrÍcULa serVidor carGo/FUNÇÃo PerÍodo 
aQUisitiVo

PerÍodo de 
GoZo

5061/1 ana lúcia alves corrêa datilógrafo 04/09/2021 a 
03/09/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5268664/2 antônia Maria ribeiro almeida assistente de obras 
Públicas

05/09/2020 a 
04/09/2021

19/09/2022 a 
18/10/2022

5948908/3 carlos Henrique Pinheiro Santos coordenador 01/09/2021 a 
31/08/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5900446/1 francigildo Silva dos Santos Motorista 18/06/2021 a 
17/06/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

5657/1 José Garcia amorin da Silva agente de artes Práticas 01/09/2021 a 
31/08/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5945512/1 lavínia Pinto de Moraes coordenador 01/02/2021 a 
31/01/2022

12/09/2022 a 
11/10/2022

57204547/1 lecy adila Gomes de carvalho 
dos Santos coordenador 15/09/2020 a 

14/09/2021
12/09/2022 a 
11/10/2022

51855667/2 Marielza rodrigues Batista 
capeloni

Técnico em Gestão de 
obras Públicas - arquiteto

11/01/2021 a 
10/01/2022

12/09/2022 a 
11/10/2022

5141737/1 Salatiel luz de Sales agente de PorTaria 26/07/2021 a 
25/07/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

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: 836626
aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas de PreÇos 
– coNcorrÊNcia PÚBLica 021/2022-sedoP
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para a coNSTrUÇÃo do cENTro dE coNVÊNÇÃo dE caSTaNHal, no 
Município de Castanhal, neste Estado, conforme especificações técnicas, 
planilhas e projetos anexos.
a cPl, no uso de suas atribuições nos termos do art. 109 da lei nº 
8.666/93, torna público para o conhecimento dos licitantes interessados, o 
resultado de Julgamento das Propostas, conforme abaixo:
EMPrESaS claSSificadaS:
1ª colocada - coNSÓrcio cENTro caSTaNHal: occ ParTiciPaÇÕES 
lTda cNPJ: 09.296.159/0001-70 e MUlTiSUl ENGENHaria S/S lTda 
cNPJ: 02.577.145/0001-85; Valor: r$ 143.264.102,30
2ª colocada - coNSÓrcio cENTro dE coNVENÇÃo dE caTaNHal: 
aNKara ENG. lTda cNPJ: 13.578.869/0001-60 / BoNÖ ENErGiaS rE-
NoVaVEiS lTda cNPJ: 24.272.120/0001-06; Valor: r$ 145.423.379,97
dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo recursos 
fica desde já declarada VENCEDORA DO CERTAME o CONSÓRCIO CENTRO 
caSTaNHal: occ ParTiciPaÇÕES lTda cNPJ: 09.296.159/0001-70 e 
MUlTiSUl ENGENHaria S/S lTda cNPJ: 02.577.145/0001-85 com o Valor 
Total de r$ 143.264.102,30 (cento e quarenta e três milhões duzentos e 
sessenta e quatro mil cento e dois reais e vinte centavos).
Belém-Pa, 04 de julho de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 836681

..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coMPaNHia de HaBitaÇÃo do estado do ParÁ
Nº do coNtrato: 11/2022
objeto: contratação de empresa especializada na leitura dos Diários Ofi-
ciais do Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal regional do Trabalho da 8ª 
região, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça, Su-
premo Tribunal federal, Tribunal federal da 1ª região e Tribunal regional 
Eleitoral do Estado do Pará.
Modalidade de licitação: dispensa de licitação Nº 08/2022
Valor do contrato original: r$ 1.899,84 (um mil, oitocentos e noventa e 
nove reais e oitenta e quatro centavos) noventa e seis mil, oitocentos e 
dezesseis reais e três centavos).
dotação orçamentária: 16.122.1297.833, P. interno: 412.000.8338-c, 
fonte: 0261 - Natureza da despesa: 339039, ação: 232498
Vigência: 01.08.2022 a 31.07.2024
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x Ezane Tatielle araújo da Silva
data da assinatura: 01.08.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 836585
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº716 DE 04 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 o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/758254;
r E S o l V E:
i – dESiGNar os servidores rodriGo coUTiNHo lEliS doS SaNToS, 
identidade funcional nº 5965665/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
Pública – administração; daNiEl JoSÉ BarBoSa SidÔNio, identidade 
funcional nº 54186791/4, ocupante do cargo de coordenador e a bolsista 
aNa cEcÍlia PErEira da coSTa, cPf nº 843.969.982-53, para constituírem 
comissão fiscalizadora do convênio de cooperação Técnica e financeira nº 
019/2021, celebrado entre a Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET e a Universidade 
federal do Sul e Sudeste do Pará-UNifESSPa, inscrita no cNPJ sob o nº 
18.657.063/0001-80, com a fundação de amparo e desenvolvimento da 
Pesquisa – fadESP, como interveniente, que tem por objeto apoiar a implantação 
de uma rede Móvel de atendimento Veterinário para viabilizar as atividades de 
ensino nas turmas ofertadas pelo ProJETo forMa Pará, abrangendo a região 
compreendida entre a margem ocidental do araguaia e banda oriental do Xingu, 
denominado centro de Estudos e diagnóstico Veterinário (cEdiVet). o cEdiVet 
consistirá de quatro unidades separadas por áreas temáticas (diagnóstico de 
enfermidades, clínica e cirurgia, Tecnologia de produtos de origem animal 
e reprodução), todas destinada às atividades ensino necessárias para a 
formação de Médicos Veterinários, através de contrato firmado entre a 
Universidade federal do Sul e Sudeste do Pará (UNifESSPa) e a Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica do Estado 
do Pará (SEcTET), conforme aNEXo i – Plano de Trabalho.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
na execução do referido convênio devendo tomar providências para a 
regularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de agosto de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 836637



94  diário oficial Nº 35.069 Sexta-feira, 05 DE AGOSTO DE 2022

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 01
convênio nº 011/2022 – sectet/MÍdia ceNter serViÇos de 
ProdUÇÃo MUsicaL, ciNeMatoGrÁFica e eVeNtos eireLi
Processo nº 2021/1231386
assinatura: 04/08/2022
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do Processo nº 
2021/1231386, referente ao convênio nº 011/2022 – SEcTET/ SEcTET/
MÍdia cENTEr SErViÇoS dE ProdUÇÃo MUSical, ciNEMaToGráfica E 
EVENToS EirEli, incluir a dotação orçamentária, conforme tabela abaixo 
e em conformidade com os termos do § 8º, artigo 65 cominado com o 
artigo 116 da lei nº 8.666/92.

FUNcioNaL ProGraMÁtica eLeMeNto de 
desPesa aÇÃo FoNte Pi

48101.19.571.1490.8699 339039 27187 0124008794
0324008794 207.000.8699-c

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, Secretária de Estado.

Protocolo: 836270
eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 01
convênio nº 003/2021 – sectet/UFPa/FadesP
Processo nº 2020/1086845
assinatura: 04/08/2022
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do Processo nº 
2020/1086845, referente ao convênio nº 003/2021 – SEcTET/UfPa/fa-
dESP, proceder a inclusão de fonte na dotação orçamentária, conforme 
tabela abaixo e em conformidade com os termos do § 8º, artigo 65 comi-
nado com o artigo 116 da lei nº 8.666/92.

FUNcioNaL ProGraMÁtica eLeMeNto de 
desPesa aÇÃo FoNte Pi

48101.19.363.1501.8822 335041 263912
0102

 0124008794
0324008794

101.000.8822-c

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, Secretária de Estado.

Protocolo: 836240

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 020/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
ParTES: SEcTET e BYaNKa SaNToS da SilVa.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio.
iNÍcio da BolSa: 03/06/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 18/07/2022.
Esta publicação tem efeito retroativo a contar da data de 19/07.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de agosto de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado
EXTraTo dE diSTraTo do TErMo dE coNcESSÃo dE BolSa dE iNcEN-
TiVo do ProGraMa Pará ProfiSSioNal
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 020/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
ParTES: SEcTET e EdEr frEiTaS do NaSciMENTo.
fUNÇÃo: BolSiSTa – iNSTrUTor.
iNÍcio da BolSa: 28/06/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 25/07/2022.
Esta publicação tem efeito retroativo a contar da data de 26/07.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de agosto de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 836366
torNar seM eFeito
TorNar SEM EfEiTo a publicação da convocação dos credenciados abaixo, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.049, de 18.07.2022, protoco-
lo nº 829207, referentes ao Edital nº 022/2022 – SEcTET, que tem por 
escopo o credenciamento de profissionais especializados para instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 

demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o Estado do Pará, por não comparecimento após convocação, 
tornando-os descredenciados, nos termos da subcláusula 8.2 do Edital: 

coordeNaÇÃo PedaGoGica - UsiNas - caNaÃ dos caraJÁs

ZUlEidE oliVEira cUTriM

 

coordENaÇÃo GaSTroNoMia – USiNaS – caNaÃ doS caraJáS

faBiEllE NEGrÃo fErrEira

 

coordENaÇÃo PEdaGoGica – USiNaS – ParaUPEBaS

fraNciSca carla dE GoUVEia oliVEira NUNES

 

iNSTrUTor dE iNforMaTica – USiNaS – caNaÃ doS caraJáS

fraNciValdo araUJo da coSTa

 

aPoio adMiNSiTraTiVo – USiNaS – ParaUPEBaS

Maria liNE coSTa ViEira

fraNcEli araÚJo alVarENGa da SilVa NoGUEira

NadJaiaNE MEdEiroS da SilVa

Esta publicação tem efeito retroativo a contar da data de 18/07/2022.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, Belém-Pa, em 04 de agosto de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 836504
torNar seM eFeito
TORNAR SEM EFEITO a publicação do Diário Oficial do Estado nº 35.026, de 
29/06/2022, do protocolo nº 821039, de Extrato de Termo de concessão 
de Bolsa de Incentivo do Programa Pará Profissional, por meio do edital 
020/2022 – SECTET, Edital de credenciamento de profissionais especiali-
zados para instrutória, coordenação e apoio às atividades administrativas 
para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem ge-
ração de vínculo empregatício com o Estado do Pará, por desistência do 
credenciado, tornando-o assim descredenciado neste processo:
aPoio
JoSilEia dE SoUZa BaTiSTa
Esta publicação tem efeito retroativo a contar da data de 29.06.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de agosto de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 836476
errata
a Secretária da SEcrETaria dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E 
EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica (SEcTET), no uso 
de suas atribuições, rESolVE alterar os prazos do Edital N° 012/2021. Pro-
cesso: 2021/1273416 - StartUP Pará  BÔNUS TEcNolÓGico Para Micro, 
PEQUENaS E MÉdiaS EMPrESaS, de acordo com o NoVo croNoGraMa, 
abaixo especificado: 

                                etapas datas
Publicação e divulgação do Edital 14/12/2021

Período para submissão das propostas 14/12/2021 a 05/03/2022
divulgação do resultado preliminar - Etapa 1 Enquadramento a partir de 22/03/2022

Prazo para interposição de recurso administrativo do resultado preliminar 10 dias uteis a partir da divulgação 
do resultado

Prazo para resposta a interposição de recurso administrativo           05 dias úteis
Divulgação resultado definitivo - Etapa 1 Enquadramento a partir de 14/05/2022

divulgação do resultado preliminar - Etapa 2 análise de mérito e relevância das 
propostas a partir de 10/06/2022

Prazo para interposição de recurso administrativo do resultado preliminar 10 dias uteis a partir da divulgação do 
resultado

Prazo para resposta a interposição de recurso administrativo 05 dias úteis
Homologação do resultado final Etapa 2 Análise de mérito e relevância das 

propostas - Diário Oficial do estado e no site da SECTET a partir de 27/07/2022

Período de submissão dos documentos para habilitação e assinatura do termo 
de outorga

03 meses após a homologação do 
resultado

contratação das propostas até 03 meses após a entrega dos 
documentos

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica.
Belém, 05 de agosto de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes  Secretária de Estado
a Secretária da Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, 
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Profissional e Tecnológica (SECTET), no uso de suas atribuições resolve publicar 
o resultado definitivo do EDITAL N° 012/2021 Bônus Tecnológico PARA MICRO, 
PEQUENaS E MÉdiaS EMPrESaS da fase 2 – análise de Mérito e relevância.

cLassiFicaÇÃo ProJeto   situação
1 PorTal da aGroiNdÚSTria  aprovada
2 E-coMMErcE Para clUBE dE aSSiNaTUraS EMPoriUM STX”  aprovada
3 coNTMiX diGiTal  aprovada
4 MarKETPlacE ProdUTorES rUraiS E  coMErciaNTES  aprovada
5 iMPlEMENTaÇÃo dE coNTrolE dE SaTiSfaÇÃo do cliENTE  aprovada

6
farlaB: ESTraTÉGia dE MarKETiNG diGiTal Para EXPaNSÃo dE carTEira 

B2c  aprovada

7

ESTrUTUraÇÃo da árEa dE MarKETiNG diGiTal da Solar roof, aliada a 
ESTraTÉGia dE EXPaNSÃo coMErcial daEMPrESa coM foco EM aMPliaÇÃo 

dE cliENTES E ENTrEGa dE ENErGia liMPa E SUSTENTáVEl Para MaiS 
PESSoaS E iNSTiTUiÇÕES

 aprovada

8 PoSicioNaMENTo diGiTal ardoSa  aprovada
9 SiSTEMa oPEracioNal “ViTalTEc food"  aprovada
10 SiSTEMa dE GESTÃo MV liciTacoES  aprovada
11 aUToMaÇÃo dE ESToQUES ParaPEÇaS  aprovada
12 dESENVolViMENTo E GESTÃo dE MÍdiaS SociaiS  aprovada
13 aPlicaTiVo dE fidEliZaÇÃo dE cliENTES E coMÉrcio SUSTENTáVEl  aprovada
14 loGfacil – coNTrolE dE ENTrEGaS E froTaS  aprovada

15
PlaNo dE dESENVolViMENTo TEcNico-coMErcial EM SiSTEMa dE aUToMa-

ÇÃo iNdUSTrial  aprovada

16 ErP Para GESTÃo aMBiENTal  aprovada
17 VENdEdorES do fUTUro  aprovada

18

“laBoraTÓrio icaMiaBa: PlaTaforMa Para coNEcTar PESSoaS E EMPrESaS 
a difErENTES iNoVaÇÕES E oPorTUNidadES dE NEGÓcioS.”  aprovada

19 GalEria VirTUal iNTEraTiVa PUPTi  aprovada

20
“E-coMMErcE Paladar aMaZÔNico - MaiS ProdUTiVidadE, iNVESTiMENTo E 

ViSiBilidadE Para a EcoNoMia criaTiVa da rEGiÃo”  aprovada

21 NoSSo laBoraTÓrio É a florESTa  aprovada

22
Nr 4.0 GESTÃo dE EVENToS E EcoNoMia ENErGÉTica iNTEliGENTE

da EMPrESa Nicola’S rEcEPÇÕES  aprovada

23

criaÇÃo dE UM ProcESSo WorKfloW EM NUVEM Para aUToMaTiZaÇÃo 
dE SErViÇoS adMiNiSTraTiVoS do cENTro dE forMaÇÃo E iNTEGraÇÃo 

Social - cfiS
aprovada

24 iMPlaNTaÇÃo do PlaNo dE diGiTaliZaÇÃo do SiSTEMa dE ENSiNo PaSSo 
a PaSSo aprovada

25 aNJoS MEi aprovada
26 iSaBEla caNTo aprovada
27 aUToMaÇÃo loG coM aprovada
28 ENErGia Solar Para rEdUÇÃo dE cUSToS aprovada
29 iNTErNET dE alTa QUalidadE EM ZoNa rUral aprovada

30
ProJETo TEcNico-coMErcial EM SiSTEMa dE aUToMaÇÃo Para iNdÚSTria 

4.0 aprovada

31 PoSicioNaMENTo No aMBiENTE
diGiTal florESTa UrBaNa aprovada

32

dESENVolViMENTo dE UMa MáQUiNa Para ProdUÇÃo dE MoBiliárioS, coM 
rEaProVEiTaMENTo dE rESÍdUoS dE MadEiraS E dEriVadoS. aprovada

33 PlaTaforMa dE VENdEdorES dE GraNJa aprovada
34 GESTÃo ElETrÔNica dE docUMENToS coNTáBEiS aprovada
35 SiSTEMa dE ETiQUETaS iNTEliGENTES coM rfid aprovada

36
crÉdiTo Para TodoS – SiSTEMa dE aNáliSE dE MicrocrÉdiTo Para 

NEGaTiVadoS aprovada

37 HrTEcH UrBaNo aprovada

38

ProJETo dE iNSTalaÇÃo, coNfiGUraÇÃo, iMPlaNTaÇÃo E TrEiNaMENTo do 
ErP cS-icorP

cloUd – SiSTEMa dE GESTÃo EMPrESarial. aprovada
39 aUToMaÇÃo loGÍSTica E coMErcial aprovada

40
dESENVolViMENTo da JorNada do cliENTE E ProcESSo dE iNSidE SalES 

da dirEcTTo aprovada

41 aPlicaTiVo fiNd aprovada
42 PlaTaforMa diGiTal BoUGaiNVillE aprovada
43 aPP Qr codE Não aprovada
44 GariMPaY fiNTEcH Não aprovada

45 rEdUÇÃo dE cUSToS E dE iMPacTo aMBiENTal coM SiSTEMa dE GEraÇÃo 
foToVolTaica Não aprovada

Processo: 2021/1273416
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica.
Belém, 05 de agosto de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes  Secretária de Estado

Protocolo: 836673

a secretÁria de estado de ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e tecNoLÓGica (sectet), No Uso de 
sUas atriBUiÇÕes resoLVe PUBLicar o resULtado deFiNitiVo 
da 1ª etaPa de eNQUadraMeNto das ProPostas do editaL N° 
013/2022. Proc. 2022/294654  – APOIO À SOLUÇõES INOVADORAS 
Na cadeia ProdUtiVa da HortiFrUticULtUra ParaeNse.

NoME do ProJETo coordENador/a iNSTiTUiÇÃo SiTUaÇÃo oBS

aValiaÇÃo ToXicolÓGico E dE SEGU-
raNÇa aliMENTar Para o coNSUMo do 

“cafÉ” dE aÇaÍ NilToN aKio MUTo
UNiVErSidadE 

fEdEral do Para ENQUa-
drada

BiocoNTrolE dE PraGaS No cUlTiVo dE 
HorTaliÇaS Na rEGiÃo METroPoli-

TaNa dE
BElÉM

TElMa faTiMa ViEira 
BaTiSTa

Ufra - UNiVEr-
SidadE fEdEral 

rUral da
aMaZoNia

ENQUa-
drada

ESTUdo E aPlicaÇÃo dE TÉcNicaS 
ráPidaS

Para coNTrolE dE QUalidadE dE 
aMÊNdoaS E ProdUToS dEriVadoS dE 

cacaU aMaZÔNico

JESUS NaZarENo 
SilVa dE SoUZa

UNiVErSidadE 
fEdEral do Para

ENQUa-
drada

ProdUÇÃo dE coGUMEloS rEfiNadoS 
ValoriZaNdo a BioMaSSa dE rESÍdUoS 

da frUTicUlTUra ParaENSE
HErVE loUiS GHiS-

laiN roGEZ
UNiVErSidadE 

fEdEral do Para
ENQUa-
drada

QUiNTaiS riBEiriNHoS: iNoVaÇÃo Pro-
dUTiVa Para a aUToNoMia aliMENTar, 
NUTricioNal E TEraPÊUTica Na ilHa 

MaMaNGal, iGaraPÉ-Miri,
Pará.

GilBErTa carNEiro 
SoUTo

iNSTiTUTo fEdEral 
do Para caMPUS 

caSTaNHal
ENQUa-
drada

BioiNocUlaNTE: UMa PráTica SUSTEN-
TáVEl Para o MaNEJo E BiocoNTrolE da

aNTracNoSE No aÇaiZEiro
JoaNa MoNTEZaNo 

MarQUES
UNiVErSidadE 

fEdEral do Para
ENQUa-
drada

iNcUBaÇÃo dE TEcNoloGiaS E iNoVa-
ÇÕES SociaiS Para o forTalEciMENTo 
dE cadEiaS ProdUTiVaS dE HorTifrUTi-
cUlTUra E BioEcoNoMia Na aMaZÔNia 

ParaENSE

adEBaro alVES 
doS rEiS

iNSTiTUTo fEdEral 
do Para caMPUS 

caSTaNHal
ENQUa-
drada

rESPoSTa do MaMoEiro carica PaPaYa 
l. a adUBaÇÃo VErdE Na rEGiÃo dE 

iNTEGraÇÃo
do TaPaJÓS-iTaiTUBa

ElSoN BarBoSa da 
SilVa JÚNior

iNSTiTUTo fEdEral 
dE EdUcacao, 

ciENcia E
TEcNoloGia do 

Para

ENQUa-
drada

dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl dE 
BioiNSUMoS dE rESÍdUoS da frUTicUl-
TUra Por TÉcNicaS BioTEcNolÓGicaS 
Para o aUMENTo da coMPETiTiVidadE 

iNdUSTrial do ESTado do Pará faBio GoMES MoUra
UNiVErSidadE 

fEdEral do Para ENQUa-
drada

rEaProVEiTaMENTo dE SUBProdUToS 
oriUNdoS do BaiXo TocaNTiNS Para 
ElaBoraÇÃo dE filMES BiodEGradá-
VEiS aPlicadoS a coNSErVaÇÃo dE 

frUTaS E
HorTaliÇaS a BaiXo cUSTo

iVETE fUrTado 
riBEiro caldaS UEPa ENQUa-

drada

ESTaÇÃo dE PESQUiSa acadÊMica 
BaNHEiro EcolÓGico

MidSoN cESar 
fEiToSa cardoSo

ifPa - caMPUS 
TUcUrUi

NÃo EN-
QUa-

drada

EM dESacor-
do coM o 

iTEM 21.1.1 do 
EdiTal

iNoVaÇÕES aGroaliMENTarES: da 
ProdUÇÃo a coMErcialiZaÇÃo dE 

ProdUToS da aGricUlTUra faMiliar 
Na rEGiÃo do BaiXo

TocaNTiNS.

NaTácia da SilVa 
E SilVa UEPa ENQUa-

drada

TEcNoloGiaS Para aGrEGaÇÃo dE Va-
lor EM ProdUToS rEGioNaiS oriUNdoS 
daS cadEiaS ProdUTiVaS HorTifrÚTi 

No oESTE do Pará.

Maria liTa PadiNHa 
corrEa roMaNo UfoPa ENQUa-

drada

“MadEira” dE aÇaiZEiro: TraNSfor-
MaNdo rESÍdUo EM oPorTUNidadE 

SocioEcoNÔMica
EdGard SiZa 

TriBUZY UfoPa ENQUa-
drada

iNoVaÇÃo E TEcNoloGia Social Na 
aGricUlTUra UrBaNa E PEriUrBaNa: 

forTalEciMENTo da cadEia ProdUTiVa 
da

HorTifrUTicUlTUra dE BaSE aGroE-
colÓGica

aQUilES VaScoNcE-
loS SiMÕES

UNiVErSidadE 
fEdEral do Para ENQUa-

drada

USo do rESÍdUo do aÇaÍ coMo 
SUBSTraTo dE PlaNTaS EM SiSTEMaS 

HidroPÔNicoS.
raoaNi crUZ MEN-

doNÇa

iNSTiTUTo fEdEral 
do Para - caMPUS 

BrEVES
ENQUa-
drada

iMPlaNTaÇÃo do SiSTEMa dE raSTrE-
aBilidadE do aÇaÍ ProVENiENTE do 

BaiXo TocaNTiNS
alBErdaN SilVa 

SaNToS UfPa ENQUa-
drada
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EXTraÇÃo dE BETalaÍNa da caSca da 
PiTaYa (HYlocErEUS PolYrHiZUS) E 

aValiaÇÃo do PoTENcial dE aPlicaÇÃo 
coMo coraNTE NaTUral No SETor 

aGroiNdUSTrial da
cooPEraTiVa aGrÍcola MiSTa dE ToMÉ 

aÇÚ-Pa

Maria rEGiNa 
SarKiS PEiXoTo 

JoElE

iNSTiTUTo fEdEral 
do Para caMPUS 

caSTaNHal ENQUa-
drada

alTErNaTiVa Para ProdUÇÃo HidroPÔ-
Nica EM rEGiÕES dE cliMa QUENTE

Haroldo fErrEira 
dE araUJo

iNSTiTUTo fEdEral 
do Para - caMPUS 

BrEVES
ENQUa-
drada

Bio-PalM: BiofErTiliZaNTES PErSoNa-
liZadoS Para a cadEia ProdUTiVa do 

dENdÊ E aÇaÍ No
Pará

rafaEl aZEVEdo 
BaraÚNa

UNiVErSidadE 
fEdEral do Para

ENQUa-
drada

foMENTo da cadEia dE ProdUÇÃo dE 
HorTaliÇaS frUTo: da EScolHa da 

cUlTiVar aTÉ SUa coMErcialiZaÇÃo Vi-
SaNdo a raSTrEaBilidadE do ProdUTo 

da aGricUlTUra
faMiliar

lUciaNa da SilVa 
BorGES

Ufra - UNiVErSida-
dE fEdEral rUral 

da aMaZoNia ENQUa-
drada

SUBProdUToS da SoJa EM coMPoSTa-
GEM coM rESÍdUoS dE JardiNaGEM E 

SUBProdUTo dE MiNEraÇÃo
lETÍcia dE aBrEU 

faria

Ufra - UNiVErSida-
dE fEdEral rUral 

da aMaZoNia
ENQUa-
drada

MEcaNiSMoS dE aÇÃo doS 
BraSSiNoSTEroidES Na 

iNdUÇÃo da rESiSTÊNcia À 
aNTracNoSE EM

aÇaiZEiro

allaN KlYNGEr da 
SilVa loBaTo

Ufra - UNiVEr-
SidadE fEdEral 

rUral da
aMaZoNia

ENQUa-
drada

dESidraTaÇÃo: TEcNoloGia dE BaiXo 
cUSTo Para aGricUlTUra faMiliar

MaYara NEVES SaN-
ToS GUEdES

UNiVErSidadE 
fEdEral do Para ENQUa-

drada
aProVEiTaMENTo SUSTENTáVEl doS 
rESÍdUoS da ProdUÇÃo dE fariNHa 
dE MaNdioca, a fiM dE ProMoVEr o 

MElHoraMENTo aMBiENTal E GEraÇÃo 
dE ENErGia, EM coMUNidadE do

MUNicÍPio dE SaNTarÉM - Pa.

carloS cÉlio SoUSa 
da crUZ UfoPa ENQUa-

drada

dESENVolViMENTo dE UM 
ProdUTo a BaSE dE ÓlEo dE 
HorTElÃ PiMENTa (MENTHa 

PiPEriTa. l) coM ProPriEda-
dES aNTi iNflaMaTÓriaS E

aNTiMicroBiaNaS Para a aPlicaÇÃo EM 
PSicUlTUraS Na rEGiÃo aMaZÔNica

raQUEl SoarES 
caSaES NUNES

Ufra - UNiVErSida-
dE fEdEral rUral 

da aMaZoNia ENQUa-
drada

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
errata
EDITAL Nº 013/2022. Processo: 2022/294654 – APOIO À SOLUÇõES 
iNoVadoras Na cadeia ProdUtiVa da HortiFrUticULtUra Pa-
RAENSE será executado a partir do novo cronograma previsto abaixo:

atividades datas

Publicação do Edital no Diário oficial do Estado 23.03.2022

Período de cadastro e submissão de Propostas 24.03.2022 até 17.05.2022

resultado Preliminar a partir de 31.06.2022

Prazo de recurso – resultado 10 dias úteis

análise de recurso 05 dias úteis

Homologação do resultado da 1ª Etapa – Enquadramento a partir de 29.07.2022

resultado preliminar da 2º etapa - análise de Mérito e relevância a partir de 31.08.2022

Prazo de recurso 10 dias úteis

análise de recurso 05 dias úteis

resultado Homologado da 2º etapa - análise de mérito e relevância a partir de 19.09.2022

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 submissão de docu-
mentação

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: 836675

..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

CHAMADA Nº 007/2021 – Fapespa/CNPq
ProGraMa de deseNVoLViMeNto cieNtÍFico e tecNoLÓGico 
reGioNaL – dcr
resULtado PreLiMiNar
 

Nº Nome Título do Projeto instituição situação

1 Francieli de Fátima Bomfim

como um gradiente de uso do solo conduz a diver-
sidade beta taxonômica e funcional de macrófitas 
e consequentemente de zooplâncton na amazônia 
oriental? avanços com estudos de zooplâncton no 

estado do Pará

UfPa aprovado e 
classificado

2 adauto lima cardoso Bioprodutos e novos biomateriais da amazônia: uma 
ampla avaliação de efeitos celulares e epigenéticos UfPa aprovado e 

classificado

3 Sarah de Barros Viana Hissa acervos arqueológicos da UfoPa e arqueologia 
Histórica em Santarém, Pará UfoPa aprovado e 

classificado

4 adelson rocha dantas

relações da produção, crescimento e biologia 
reprodutiva do açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) 
e do pracaxizeiro (Pentaclethra macroloba (Willd.) 

Kuntze) com efeitos locais das mudanças climáticas 
no estuário do rio amazonas

MPEG aprovado e 
classificado

5 Nelson Silva Pinto Tendências e vieses na literatura científica sobre 
insetos aquáticos e seus fatores ambientais UfPa aprovado e 

classificado

6 fábio Barbosa Passos caracterização de culturas permanentes em proprie-
dades rurais no nordeste paraense Ufra aprovado e 

classificado

7 Mateus de Souza Terceti

Bioprospecção de Bacteriófagos de TPa da floresta 
Nacional de Tapajós e região de oriximiná-Pará: 

fagoterapia como alternativa terapêutica para infec-
ções causadas Pseudomonas aeruginosa

UfoPa aprovado e 
classificado

8 fabiano Paschoal de oliveira Taxonomia integrativa de parasitos de peixes em 
regiões hidrográficas do Estado do Pará, Brasil UfPa aprovado e não 

classificado

9 caleb califre Martins

conhecimento sobre a biodiversidade de grupos 
seletos de insetos aquáticos do estado do Pará, uma 
contribuição à redução do impedimento taxonômico 

nacional.

UfPa aprovado e não 
classificado

10 Thales Henrique dias leandro
ontoSis – Bases ontogenéticas e aplicabilidade 

da anatomia foliar na sistemática filogenética de 
bambus neotropicais

MPEG aprovado e não 
classificado

11 Sara lodi de carvalho Spacek diversidade funcional da comunidade zooplanctônica 
em um gradiente ambiental na amazônia paraense UfPa aprovado e não 

classificado

12 lis fernandes Stegmann
Tipologias de igarapés amazônicos: definindo unida-
des de paisagem para subsidiar o mapeamento da 

biodiversidade aquática e a tomada de decisão
EMBraPa aprovado e não 

classificado

13 carolina ortiz costa franco 
de Souza

avaliação do risco de extinção das espécies de anfí-
bios amazônicos diante das mudanças climáticas MPEG aprovado e não 

classificado

14 raiane Sodré de araújo

Produção de conhecimento em propriedades quími-
cas, físicas e biológicas de estruturas orgânicas à 

base de íons metálicos e lantanídeos (ln-Mofs) para 
aplicações em ciências forenses.

UNifESSPa Não aprovado 
(Etapa iV)

15 Manoel daltro Nunes Garcia 
Junior

Estrutura e composição da ordem odonata em 
ambientes límnicos sobre diferentes intensidades 

de influência antrópica, e a sinalização de espécies 
potencialmente indicadoras da degradação ambiental 

na região amazônica.

UfoPa Não aprovado 
(Etapa iV)

16 Tania cristina Gomes

Estudo Geocronológico dos depósitos eólicos 
continentais quaternários da amazônia Paraense: 
uma análise da dinâmica erosiva e deposicional no 

contexto das flutuações paleoclimáticas e interferên-
cias antropogênicas

UfPa Não aprovado 
(Etapa iV)

17 Emarielle coelho Pardal
registro de resíduos antropogênicos em sistemas 

estuarinos da Planície costeira Bragantina (amazô-
nia, Brasil).

UfPa Não aprovado 
(Etapa iV)

18 Maria do Socorro Bezerra 
de araújo

Mecanismos de ação dos brassinosteróides e neuro-
transmissor na indução da resistência à antracnose 

em mudas de açaizeiro
Ufra Não aprovado 

(Etapa iV)

19 adil Khan

Epidemiologia molecular de carrapatos e patógenos 
transmitidos por carrapato na amazônia e no 

Pakistão: relação entre o microbioma do carrapato e 
a presença e transmissão de patógenos

UfoPa Não aprovado 
(Etapa iV)

20 Tércio almeida da Silva

atividade Biológica, caracterização via Espectrosco-
pia Vibracional raman e Modelagem de Propriedades 

Ópticas Não-lineares e Estruturais de cromóforos 
orgânicos Solvatados.

UNifESSPa Não aprovado 
(Etapa iii)

21 anandkumar arumugam
avaliação de risco ambiental de Poluentes em cida-
des Portuárias da região amazônica e do nordeste, 

por Meio de Bioindicadores.
UfoPa Não aprovado 

(Etapa iii)
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22 diego alano de Jesus Pereira 
Pinheiro

Território e Saúde: as tecnologias sociais de biosse-
gurança das comunidades quilombolas de Malungu 

(Pa) em contexto de pandemia
UfoPa Não aprovado 

(Etapa iii)

23 fernanda de oliveira araujo

Avaliação do potencial antioxidante, anti-inflamatório 
e antitumoral, e a possibilidade do desenvolvimento 

de fitofármacos da casca, polpa e amêndoa do 
cupuaçu (Theobroma grandiflorum).

ifPa Não enquadrado 
(Etapa i)

24 antônio carlos Silveiro 
da Silva

Recursos Florestais e Engenharia Florestal: Solos flo-
restais Proteção florestal. Conservação da Natureza: 

Hidrologia florestal
Ufra Não enquadrado 

(Etapa i)

25 lorraynne Guimarães oliveira avaliação de cNVs como biomarcadores da exposição 
ocupacional ao mercúrio iEc Não enquadrado 

(Etapa i)

26 Maiby Teodoro de oliveira
Histo-diferenciação e regeneração in vitro de Theo-

broma cacao l. utilizando diferentes explantes para o 
uso de mudas em Safs

UNifESSPa Não enquadrado 
(Etapa i)

27 lauro Euclides Soares Barata Pesquisa, desenvolvimento & inovação de Bioprodu-
tos de Plantas da amazônia UfoPa Não enquadrado 

(Etapa i)

28 rafael de assis Barros

Influência de fatores ambientais, estruturais e de 
diferentes usos do solo sobre a diversidade taxonô-
mica, funcional e filogenética de anfíbios e répteis 

Squamata amazônicos

UfPa Não enquadrado 
(Etapa i)

Belém, 04 de agosto de 2022.
deyvison andrey Medrado Gonçalves
Diretor Científico

Protocolo: 836278

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

errata
.

PORTARIA - PRESI Nº.098, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 - 
art.1º Errata da PorTaria – PrESi Nº. 074, dE 20 dE JUNHo dE 
2022, onde se lê: no período de 27/06/2022 a 23/07/2022. leia-se: no 
período de 28/06/2022 a 23/07/2022. art. 2º os efeitos desta PorTaria, 
retroagem à 20/06/2022. art. 3º dê-se ciência e cumpra-se. MarcoS 
aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará

Protocolo: 836567
.

diÁria
.

Portaria Nº 419, de 4 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador rodriGo raMoS SilVEira, analista de Suporte 
- rESPoNSáVEl NÚclEo ParaGoMiNaS, matrícula 8080020-8, 
30/07/2022 a 05/08/2022, à ParaGoMiNaS-Pa/BElÉM/ParaGoMiNaS-
Pa, para coMPlEMENTaÇÃo rEUNiÃo JUNTo À dirEToria Para 
TraTar dE aSSUNToS ESTraTÉGicoS, SUBSTiTUiÇÃo dE VEÍcUlo 
E MoViMENTaÇÃo PaTriMoNial - EMErGENcial. MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 420, de 4 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador SEBaSTiao dE SoUSa MESQUiTa, aNaliSTa 
dE SUPorTE - rESPoNSáVEl NÚclEo MaraBá, matrícula 8080577 - 
1, 03/08/2022 a 05/08/2022, à MaraBá-Pa/BElÉM/MaraBá-Pa, para 
coMPlEMENTaÇÃo EfETUar TraNSPorTE dE EQUiPaMENToS (rEMoÇÃo 
Para BaiXa dE PaTriMÔNio) daNificadoS Para a SEdE/ProdEPa - 
aTiVidadE dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa/corrETiVa Na EdÍcUla dE 
TElEcoMUNicaÇÕES dE MaraBá) dESlocar VTr Placa: QVf 6618 
Para a SEdE/ProdEPa a fiM dE EfETUar SUBSTiTUiÇÃo EM fUNÇÃo 
dE TÉrMiNo dE coNTraTo dE locaÇÃo. ParTiciPar dE rEUNiÕES 
TÉcNicaS Na SEdE/ProdEPa. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.
Portaria Nº 421, de 4 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador PaUlo NardEl SilVa alVES, aNaliSTa dE SUPorTE 
- rESPoNSáVEl NÚclEo iTaiTUBa, matrícula 8080305-1, 03/08/2022 a 
05/08/2022, à iTaiTUBaPa/BElÉM/iTaiTUBa-Pa, para coMPlEMENTaÇÃo 
dEVolUÇÃo E rEcEBiMENTo dE VEÍcUlo Para aTUaÇÃo No NÚclEo 
rEGioNal dE iTaiTUBa - EMErGENcial. MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 422, de 4 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador daMiao SaNTaNa fErrEira, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 5942194, 31/07/2022 a 07/08/2022, à 
alTaMira-Pa/aNaPU/PacaJá/NoVo rEParTiMENTo/BElÉM/alTaMira-
Pa, para coMPlEMENTaÇÃo coNforME acordado SE faZ NEcESSário 
dESlocaMENTo Para BElÉM Para TraNSPorTE dE EQUiPaMENToS, 
Troca dE VEÍcUloS E ViSiTa TÉcNica NaS cidadES dE aNaPU, 
PacaJá, NoVo rEParTiMENTo - EMErGENcial. MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 836325

..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

PORTARIA N° 591/GEPS/SETUR DE 04 DE AGOSTO DE 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/946419; rESolVE: con-
ceder ½ (meia) diária ao empregado JUlio cEZar TEiXEira BorcEM, 
Mat. 54196760/1, Motorista. oBJ: conduzir servidor para fiscalizar o pro-
jeto Verão Manbol Mosqueiro. dESTiNo: Mosqueiro-Belém/Pa. PErÍodo: 
28/07/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 836200

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

PORTARIA Nº 592/GEPS/SETUR DE 04 DE AGOSTO 2022
coNSidEraNdo as necessidades de trabalho nesta Secretaria; e coNSi-
dEraNdo os termos do processo 2022/984815. rESolVE: iNTErroMPEr 
as férias regulares 2021/2022, publicadas no doE 35.052 de 20/07/2022, 
de cláUdia rEGiNa coSTa PiNHEiro, matrícula nº 5891741/1, ocupante 
do cargo de assistente administrativo, a contar de 24/08/2022. ordENa-
dor: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 836193

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico, JULGaMeNto: MeNor PreÇo 
GLOBAL. Número: 023/2022-DPE/PA
Processo nº: 2022/785556-dPE/Pa.
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços de entre-
ga de gás de cozinha - GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo (GPl), conforme 
especificações constantes neste Termo de Referência, a fim de atender as 
demandas da defensoria Pública do Estado do Pará por um período de 12 
(doze) meses, conforme condições especificadas e exigências constantes 
no Edital e seus anexos. Entrega do Edital: www.gov.br/compras ou www.
compraspara.pa.gov.br ou ainda na defensoria Pública do Estado do Pará 
sito a rua Padre Prudêncio nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Belém 
– Pará, isento de qualquer taxa, mediante a gravação em mídia digital, 
fornecida pela empresa interessada ou por meio de solicitação via e-mail: 
licitacaoo@defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 05/08/2022. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 17/08/2022 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). responsável pelo certame: Eduardo Tathuhiro Nakata. ordena-
dor: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público-Geral 
do Estado do Pará.

Protocolo: 836157

.

.

diÁria
.

PORTARIA 1414/2022- DA,03/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a defensora MaYaNa BarroS JorGE 
JoÃo, matrícula 5931565, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
caPaNEMa a BraGaNÇa, período 31/08/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 836410
PORTARIA 1415/2022- DA,03/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a Servidor aNdrEY NUNES caSTro 
ScHWaNKE, matrícula 1429442, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSora. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de caPaNEMa a BraGaNÇa, período 31/08/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 836417
PORTARIA 1427/2022- DA,04/08/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao defensor aNdErSoN araUJo dE MEdEiroS, 
matrícula 5957711, objetivo ParTiciPar do cUrSo dE forMaÇÃo. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de alTaMira a BElÉM, período 24/08/2022 a 27/08/2022. 
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 836636
PORTARIA 1426/2022- DA,04/08/2022. 
conceder 3, diária(s) aos defensores cESar aUGUSTo aSSad, 
matrícula 3084698, EdGar MorEira alaMar, matrícula 5558862-
7, objetivo ParTiciPar da lVi rEUNiÃo do coNSElHo NacioNal dE 
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corrEGEdorES GEraiS daS dEfENSoriaS PÚBlicaS ESTadUaiS, do 
diSTriTo fEdEral E da UNiÃo. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a SalVador-
Ba, período 24/08/2022 a 27/08/2022. 
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 836629
PORTARIA 1425/2022- DA,04/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor roGErio SilVa da rocHa, 
matrícula 0413063, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir a dEfENSora. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de alTaMira a aNaPU, período 30/08/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 836598
PORTARIA 1422/2022- DA,03/08/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao defensor HiNdEMBUrGo raBEllo dE 
MoUra JUNior, matrícula 5957717, objetivo ParTiciPar do cUrSo dE 
forMaÇÃo coNTiNUada. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de oriXiMiNá a BElÉM, período 
24/08/2022 a 27/08/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 836580
PORTARIA 1423/2022- DA,03/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores THaiS dElMUTT cUNHa, 
matrícula 5950974, cargo aSSESSora, MaTHEUS MoTa TaVEira, 
matrícula 4315456, cargo aSSESSor, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo 
ao PÚBlico. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocarem-se de SÃo GEraldo do araGUaia a 
PiÇarra, período 02/08/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 836586
PORTARIA 1421/2022- DA,03/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores dEiSiaNE XaViEr orTiZ, 
matrícula 5964306, cargo aSSESSora JUrÍdica, roGErio SilVa da 
rocHa, matrícula 0413063, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar 
TriaGEM E cadaSTro doS PrESoS SoBrEViVENTES da rEBEliÃo/
MaSSacrE No cENTro dE rEcUPEraÇÃo MaScUliNo. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de 
alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 04/08/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 836575
PORTARIA 1424/2022- DA,04/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a defensora Bia alBUQUErQUE 
TiradENTES, matrícula 5935442, objetivo ParTiciPaÇÃo EM aUdiÊNcia 
JUdicial. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de alTaMira a aNaPU, período 30/08/2022. 
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 836591
PORTARIA 1420/2022- DA,03/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores dEiSiaNE XaViEr orTiZ, 
matrícula 5964306, cargo aSSESSora JUrÍdica, roGErio SilVa da 
rocHa, matrícula 0413063, cargo MoToriSTa, objetivo aSSESSorar 
o dEfENSor PÚBlico Na rEaliZaÇÃo doS aTENdiMENToS, BEM 
coMo rEaliZar TriaGEM doS PrESoS No cENTro dE rEcUPEraÇÃo 
MaScUliNo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocarem-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 05/08/2022. 
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 836482
PORTARIA 1419/2022- DA,03/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos defensor aNdErSoN araUJo dE 
MEdEiroS, matrícula 5957711, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo E 
coNSUlTaS ProcESSUaiS iNdiVidUaliZadaS No cENTro dE rEcUPEraÇÃo 
MaScUliNo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 05/08/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 836464
PORTARIA 1418/2022- DA,03/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 
diária(s) aos Servidores SHaiaNE SilVa dE frEiTaS, matrícula 5925179, 
cargo SEcrETária dE NÚclEo do iNTErior, roGErio SilVa da rocHa, 
matrícula 0413063, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar TriaGEM 
E cadaSTro dE aTENdiMENToS cÍVEiS E criMiNaiS. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se 
de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 03/08/2022, 11/08/2022, 
17/08/2022, 24/08/2022, 31/08/2022. 
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 836451
PORTARIA 1416/2022- DA,03/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária a defensora Bia alBUQUErQUE TiradENTES, 
matrícula 5935442, objetivo ParTiciPaÇÃo EM aUdiÊNcia JUdicial. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de alTaMira a SENador JoSÉ PorfÍrio, período 24/08/2022. 
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 836424

PORTARIA 1417/2022- DA,03/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor roGErio SilVa da rocHa, 
matrícula 0413063, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir a dEfENSora. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de alTaMira a SENador JoSÉ PorfÍrio, período 24/08/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 836431

.

.

FÉrias
.

PORTARIA Nº 479/2022-GGP-DPG, DE 03 DE AGOSTO DE 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/952968. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo contínuo, da 
Servidora Pública, JaNE SiMoNE MoraES dE MElo ZaZE; id. funcional: 
57201145/ 1, referente ao aquisitivo (2020/2022), no intervalo de 
01/09/2022 a 30/09/2022 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 836180

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

 PORTARIA Nº 472/2022-GGP-DGP, DE 02 DE AGOSTO DE 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/913874. rESolVE: 
TraNSfErir, o gozo da segunda fração de férias, referente ao aquisitivo 
(2020/2021), do Servidor Público iracEMY rodriGUES coSTa; id. 
funcional: 3154556/ 1, concedido por meio da PorTaria nº 588/21-GGP/
dP, de 27/10/2021; publicada no doe nº 34.757, de 05/11/2021; com 
gozo nos intervalos de 17/01/2022 a 31/01/2022 – 15 dias e 18/07/2022 
a 01/08/2022 – 15 dias. ficando agora transferido o gozo dos dias, da 
segunda fração, para o período de 20/07/2022 a 03/08/2022 – 15 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 836285
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

extrato de contrato nº. 062/2022/tJPa//Partes: TJPa e a empresa 
coNSErP MaNUTENÇÃo dE ElEVadorES lTda, inscrita no cNPJ sob o nº. 
00.489.015/0001-65. // objeto do contrato: contratação de empresa espe-
cializada no fornecimento de elevador, com serviço de instalação e manuten-
ção em garantia, para o novo fórum de altamira. // origem: Pregão Eletrônico 
nº 038/2022 da Secretaria de administração do Estado do Pará, conforme ins-
trução realizada nos autos do processo siga-doc Pa-Pro-2021/04281. // Valor 
do contrato (global): r$ 322.333,33 (trezentos e vinte e dois mil, trezentos 
e trinta e três reais e trinta e três centavos)// dotação orçamentária: fun-
cional programática: 02.061.1417.7639/8644; fonte de recurso: 0118/318; 
Natureza da despesa 449052/ 339030. // Vigência: 20 meses, a contar da 
data de assinatura; início em 03/08/2022 e término em 03/04/2024.// data 
da assinatura: 03/08/2022// foro: Belém/Pa// responsável pela assinatura: 
andrey diego da Silva albuquerque– Secretário de administração do TJPa em 
exercício//ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretá-
rio de Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 836149
Extrato do CONTRATO Nº 065/2022/TJPA // Partes: TriBUNal 
dE JUSTiÇa do ESTado do Pará e a empresa daVid MorEira & cia 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 03.564.152/0001-05 // objeto do con-
trato: fornecimento  de  equipamentos  de refrigeração, com serviço de 
instalação e manutenção, para o novo fórum de altamira. origem: Pregão 
Eletrônico de nº. 043/TJPa/2022// Valor do contrato: o valor global do 
presente contrato referente ao objeto licitado é de r$-1.128.135,41 (Hum 
milhão cento e vinte e oito mil e cento e trinta e cinco reais e quarenta 
e um centavos) durante o período de 20 (vinte) meses //dotação orça-
mentária: Programa de Trabalho: 02.061.1417.7639 / 02.061.1417.8644, 
Elemento da despesa: 44.90.52 / 33.90.30/33.90.39, fonte de recursos: 
0318/0118 //Vigência:  04/08/2022 a 04/04/2024 // data da assinatu-
ra: 04/08/2022 // foro: Belém/Pa // representante do contratante: an-
drey  diego  da  Silva  albuquerque – Secretário de administração, em 
Exercício // ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos  – Se-
cretário de Planejamento, coordenação e finanças.//

Protocolo: 836498
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..

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 38.977, DE 03 DE AGOSTO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 09/2021 – cdc, protocolizado sob o nº 
011803/2021;
r E S o l V E:
EXclUir a partir de 09-05-2022, das PorTarias abaixo referidas o 
servidor NoaH GaBriEl dE caSTro da SilVa, auxiliar Técnico de controle 
Externo, matrícula nº 0101737.
i – PorTaria nº 37.595, de 03-11-2021, publicada no doE nº 34.757, 
de 05-11-2021, que o designou para compor como membro suplente, a 
“Comissão de Avaliação de Adicional de Qualificação” – CAAQ, prevista no 
art.6º, § 5º, da resolução nº 18.721, de 08 de julho de 2015.
ii - PorTaria nº 38.188 de 14-03-2022, publicada no doE nº 34.893 
de 15-03-2022, que o designou para compor como membro suplente a 
“comissão Permanente de avaliação de desempenho” – cPad, prevista no 
art.20, da resolução nº 18.768, de 15 de dezembro de 2015.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 836392
PORTARIA N° 39.907, DE 04 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 do Expediente protocolizado sob o nº 
012967/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor fáBio GUiMarÃES MarVÃo, matrícula nº 
0100274, 08 (oito) dias de licença casamento, nos termos do artigo 72, 
inciso ii, da lei nº 5.810/1994, no período de 15 a 22/07/2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836582

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

PORTARIA Nº 38.998, DE 03 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 612/2022, de 27-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013331/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor lUiZ alBErTo da SilVa filHo, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101763, 05 (cinco) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 18 a 22-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836565
PORTARIA Nº 39.005, DE 04 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 655/2022, de 02-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013413/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor roBErTo PaBlo dE araÚJo VallE, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101757, 06 (seis) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 12 a 17-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836574
PORTARIA Nº 38.986, DE 03 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 617/2022, de 27-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013302/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora TaTiaNa fariaS doS SaNToS GUEiroS, assessor 
Educacional, matrícula nº 0101428, 01 (um) dia de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia 21-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836502

PORTARIA Nº 38.987, DE 03 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 618/2022, de 27-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013303/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora VEra Maria dE GUaPiNdaia BraGa, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101511, 01 (um) dia de licença para tra-
tamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia 
21-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836508
PORTARIA Nº 38.988, DE 03 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 619/2022, de 27-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013305/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor Eldo diaS BarBoSa, auxiliar Técnico de controle 
Externo, matrícula nº 0100295, 07 (sete) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 18 
a 24-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836514
PORTARIA Nº 38.989, DE 03 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 620/2022, de 27-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013307/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ SiMÃo carValHo GoNÇalVES, Técnico au-
xiliar de controle Externo, matrícula nº 0100145, 06 (seis) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 14 a 19-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836521
Portaria Nº 39.004, de 04 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 654/2022, de 02-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013412/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor PaUlo SÉrGio SaNToS MElo, analista auxiliar 
de controle Externo, matrícula nº 0179310, 02 (dois) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 28 a 29-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836571
PORTARIA Nº 38.996, DE 03 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 627/2022, de 27-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013329/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor iSaiaS BorGES fErrEira, agente auxiliar de Ser-
viços Gerais, matrícula nº 0100433, 07 (sete) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 12 a 18-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836558
PORTARIA Nº 38.997, DE 03 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 628/2022, de 27-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013330/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria criSTiNa PiNa GalVÃo MaUÉS, assessor 
Técnico de controle Externo, matrícula nº 0695483, 01 (um) dia de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
dia 14-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836563
PORTARIA Nº 38.995, DE 03 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 626/2022, de 27-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013327/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSE lUiZ aNToNio GoNÇalVES, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101039, 07 (sete) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 15 a 21-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836554
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PORTARIA Nº 38.994, DE 03 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 625/2022, de 27-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013325/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor fraNKliN SilVa doS aNJoS, matrícula nº 
0100683, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, nos termos 
do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 18 a 20-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836550
PORTARIA Nº 38.992, DE 03 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 623/2022, de 27-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013313/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor ElciaS oliVEira da SilVa, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101074, 10 (dez) dias de licença para tratamento 
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: 836538
PORTARIA Nº 38.993, DE 03 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 624/2022, de 
27-07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013324/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor faBio aNdErSoN coSTa, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0101076, 07 (sete) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 09 
a 15-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836545
PORTARIA Nº 38.990, DE 03 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 621/2022, de 27-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013308/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria criSTiNa aNdErSEN TriNdadE Tor-
rES, auditor de controle Externo, matrícula nº 0179745, 05 (cinco) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 16 a 20-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836528
PORTARIA Nº 38.991, DE 03 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 622/2022, de 27-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013310/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor dENilSoN MarTiNS NaSciMENTo, agente auxiliar 
de Serviços Gerais, matrícula nº 0100280, 10 (dez) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 14 a 23-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836535
PORTARIA Nº 38.980, DE 03 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 610/2022, de 27-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013283/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora rEGilENE Maria carValHo loPES, auxiliar Téc-
nico de controle Externo, matrícula nº 0100341, 04 (quatro) dias de licen-
ça para acompanhar Pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei nº 
5.810/94, no período de 25 a 28-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836423
PORTARIA Nº 38.982, DE 03 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 613/2022, de 27-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013292/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora VaNESSa GalVÃo doS SaNToS, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101764, 03 (três) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 25 a 27-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836438

PORTARIA Nº 38.979, DE 03 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 609/2022, de 27-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013279/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora JaNdira fariaS TElES, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0101778, 04 (quatro) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 18 
a 21-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836419
PORTARIA Nº 38.981, DE 03 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 611/2022, de 27-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013286/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora THaiS MoraES Barra rEiS, assessor de conse-
lheiro, matrícula nº 0101710, 04 (quatro) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 25 
a 28-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836429
PORTARIA Nº 38.984, DE 03 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 615/2022, de 27-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013295/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor TiaGo corrÊa carNEiro, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101726, 07 (sete) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 19 
a 25-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836450
PORTARIA Nº 38.983, DE 03 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 614/2022, de 27-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013294/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor daNilo aUGUSTo doS SaNToS aNJoS, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 0101628, 07 (sete) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 20 a 26-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836443
PORTARIA Nº 38.985, DE 03 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 616/2022, de 27-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013297/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora iSaBElla TUPiNaMBá EMMi, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0100318, 09 (nove) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 11 
a 19-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 836460

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 39.002, de 04 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 028/2022 - cPa, de 10 de junho de 
2022, protocolizado sob o Expediente nº 010261/2022,
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora rENaTa PiQUEira dE aNdradE SoarES, audi-
tor de controle Externo, matrícula nº 0101802, como pregoeira, no proces-
so licitatório modalidade Pregão Eletrônico, para a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de bebidas quentes (café e café com leite), 
visando atender as demandas do Tribunal de contas do Pará.
ii – dESiGNar, como membros da equipe de apoio, os servidores: JadE loBa-
To NoBrE, assessor de conselheiro, matrícula nº 0101458; lariSSa BETHa-
Nia liMa Mafra airES, auditor de controle 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 Ex-
terno, matrícula nº 0695335, GiSElE MoUra dE QUEiroZ, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0100866, e raiMUNdo JUNior PiNHo PaiXÃo, assistente 
de Tecnologia da informação, matrícula nº 0101716.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 836367
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PORTARIA Nº 38.999 DE 04 DE AGOSTO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 060/2022 – coordenadoria de admi-
nistração Predial- caP, protocolizado sob o Expediente nº 013088/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor JoSÉ SiMÃo carValHo GoNÇalVES, Técnico au-
xiliar de controle Externo, matrícula nº 0100145, para substituir WalMir 
doMiNGUES PiNTo, agente de auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 
0100055, no serviço de vigilância, no período de 01 a 15-07-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 836399

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 38.903, DE 03 DE AGOSTO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Expediente protocolizado sob o Expediente nº 
012303/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora PriScila da PaZ NaSciMENTo, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101112, para participar do “Seminário irB 
2022: integração, diálogo e conhecimento” no TcE/cE, concedendo-lhe 
02 (duas) diárias e ½ (meia), na cidade de fortaleza - cE, no Período de 
28 a 30-07-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 836376
PORTARIA Nº 38.905 DE 03 DE AGOSTO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 080/2022-GaB.crEccl, protocolizado 
sob o Expediente nº 012605/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a conselheira Vice-Presidente roSa EGidia criSPiNo ca-
lHEiroS loPES, matrícula nº 0101359, para representar a conselheira 
Presidente Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira, no “Seminário irB 
2022: integração, diálogo e conhecimento” no TcE/cE, concedendo-lhe 
02 (duas) diárias e ½ (meia), na cidade de fortaleza - cE, no Período de 
28 a 30-07-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 836386
PORTARIA Nº 38.872, DE 03 DE AGOSTO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memº. nº 079/2022 – GP, protocolizado sob o Expe-
diente nº 012370/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora dioNE cÉlia GUiMarÃES, chefe da assessoria de 
cerimonial e relações institucionais, matrícula nº 0100212, para cumpri-
mento de agenda institucional do cerimonial em Marabá - Pa, conceden-
do-lhe 01 (uma) diária e ½ (meia), para o período de 18 a 19-07-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 836382

.

.

oUtras MatÉrias
.

O Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em Ses-
são Ordinária de 02 de junho de 2022, tomou a seguinte decisão:
ACÓRDÃO Nº. 63.073
(Processo TC/501197/2017)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciada na PorTaria aP nº 5825, de 15/12/2016, em favor 
de ValTEr aBdoN, no cargo de agente de Segurança, classe/Padrão 
a02caaS, lotado na comarca de chaves.
ACÓRDÃO N.º 63.074
(Processos TC/507328/2011, TC/508546/2011, TC/517060/2011 
e TC/517219/2011)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão civil, referentes 
aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/507328/2011: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 524, de 03.05.2010, em favor de alESSaNdra BarroS da SilVa e 
alESSaNdro EMaNUEl BarroS da SilVa, dependentes do ex-segurado 

Emanuel Borges da Silva;
Processo Tc/508546/2011: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 612, de 01.06.2010, em favor de cilENa da coSTa MacHado, 
dependente do ex-segurado João Mendes Machado;
Processo Tc/517060/2011: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
845, de 21.02.2011, em favor de daNiEllE criSTiNE MaGalHÃES da 
crUZ, daYaNE criSTiNa MaGalHÃES da crUZ e dariaNE criSTiaNE 
MaGalHÃES da crUZ, dependentes do ex-segurado clélio costa da cruz; e
Processo Tc/517219/2011: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
3504, de 06.01.2011, em favor de Maria cElESTE fiGUEira dE SoUSa, 
dependente do ex-segurado Wanzeller alberto Souza Paiva.
ACÓRDÃO N.º 63.075
(Processo TC/537140/2017)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará.
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012:
1 -deferir o registro do ato de aposentadoria consubstanciado na 
PorTaria aP nº 1109, de 03/06/2015, em favor de Maria dE fáTiMa 
VaScoNcEloS BaNdEira, no cargo de Professor classe Especial, Nível i, 
lotada na Secretaria de Estado de Educação;
2 - Notificar a interessada Maria de Fátima Vasconcelos Bandeira, para caso 
queira, pleitear o enquadramento no Nível K da carreira e a majoração do 
adicional de incorporação de função gratificada para 90%.
ACÓRDÃO Nº 63.076
(Processos tc/012904/2021 e tc/014461/2021)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inc. ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012:
1)deferir o registro dos atos de aposentadoria, referentes aos processos 
abaixo identificados:
Processo Tc/012904/2021 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 657 de 05.05.2020, em favor de alciNdo MiraNda daS MErcÊS, 
na função de agente de PorTaria, lotado na Secretaria de Estado de 
Educação; e
Processo Tc/014461/2021 - aposentadoria consubstanciada nas 
PORTARIAs AP nº 1882, de 14.07.2014, retificada pela PORTARIA RET AP 
nº 0921, de 29.07.2016, em favor de raiMUNda dE JESUS frEiTaS, no 
cargo de Servente, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
2)recomendar ao iGEPrEV, quanto ao Processo Tc/014461/2021, que 
retifique, por apostilamento, a fundamentação da PORTARIA RET AP n.º 
0921, de 29/07/2016, publicada no doE de 12/09/2016, retirando o art. 
40, §5, cf/88, sem necessidade de encaminhamento do novo ato a este 
Tribunal.
ACÓRDÃO N.º 63.077
(Processo TC/509649/2018)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil consubstanciado 
na PorTaria PS nº 232, de 02/01/2012, em favor de Maria JUdiTE dE 
caSTro raMoS, dependente do Ex-segurado raimundo florentino ramos.
ACÓRDÃO N.º 63.078
(Processo TC/001985/2022)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir, em caráter excepcional, o registro do ato de 
admissão de servidor temporário firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
dE EdUcaÇÃo e GENEr WUaNdSoN BarroS doS rEiS.
ACÓRDÃO Nº. 63.079
(Processo TC/504446/2017)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
conselheiro: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciada na PorTaria aP nº. 1420, de 27/06/2013, em favor de 
roSEli caSTro da SilVa, no cargo de Professor classe Especial, Nível J, 
lotada na Secretaria de Estado de Educação.
ACÓRDÃO N.º 63.080
(Processos TC/006258/2021, TC/ 006260/2021 e TC/006270/2021)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará.
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inci-
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so i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir o registro dos Atos de Admissão de Pessoal, firmados 
entre fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará – VaNESSa dE 
caSSia SaNTaNa UcHoa, ViSilVaNE doS SaNToS SilVa, WaYlla EMa-
NUElY olEGaria da lUZ, adalBErTo raiMUNdo rEiS dUarTE, aliNE 
da SilVa aMoraS, aliNE MoNiQUE GUiMarÃES dE alMEida, aNa cEci-
lia BarBara PiNHEiro, aNToNio BENTES dE fiGUEirEdo JUNior, aN-
ToNio cicEro SaNTaNa, aPoloNE da MoTa QUEiroZ, Maria aUGUSTa 
PaES BarrETo MoraES, Maria caTariNa aNSElMo NUNES, Marilia 
MoraES da SilVa, MicHEli SoUZa dE oliVEira, MoNiQUE TriNdadE 
lEÃo BaiMa, Nair claUdia lEBrEGo BarBoSa PiNHEiro, PaTrÍcia do 
Socorro PorTo, PaTrÍcia ElaiNNE caSTro SacraMENTa, PriScila 
foNSEca SoUZa, raiMUNda aUriclEidE PiNTo da SilVa, dEiSiaNY 
BarBoSa do aMaral SoarES, dElcira MElo cardoSo dUTra, dE-
NiZE dE liMa caNTÃo, diaNiElE TEoBaldo da SilVa, dilMa do So-
corro a dE oliVEira, dilZa fErrEira dE SoUZa, EdEliaNE MENdES 
MoraES, ElaiNE MicHElE GoUVEa MENdES, EliEZEr ViEira dE JESUS 
e EliZaBEHT criSTiNa fErrEira lEÃo.
ACÓRDÃO N.º 63.081
(Processo TC/547461/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”.
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
 acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012; deferir o registro dos atos de admissão de Pessoal 
firmado entre o CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS “RENATO CHAVES”.– 
faBiaNE SaNToS GUEdES, ValdEMir PiNHEiro da SilVa, ErNildo 
foNSEca, PaUlo THiaGo MaGNo rodriGUES, SidYNEi MoNTEiro doS 
SaNToS, MarcoS JoSÉ dE MiraNda ModESTo, alTair cardoSo Go-
MES, MaYcoN oliVEira SilVa, THiaGo BraGa doS SaNToS e roBErTo 
da SilVa QUEiroZ.
ACÓRDÃO N.º 63.082
(Processos TC/506592/2016 e TC/512445/2019)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentadoria, referen-
tes aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/506592/2016: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
n.º 696, de 04.02.2011, em favor de carloS alBErTo ViEira da crUZ, 
no cargo de Médico, lotado na Secretaria de Estado de Saúde Pública; e
Processo Tc/512445/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º1691, de 20.08.2015, em favor de Maria da coNcEiÇÃo coSTa, 
no cargo de assistente de administração, lotada do departamento de 
Trânsito do Estado do Pará.
ACÓRDÃO N.º 63.083
(Processo TC/011155/2021)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal TEMPorário
requerente:  Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por maioria, 
nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso i e parágrafo 
único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1- deferir, em caráter excepcional, os registros dos atos de admissões de 
Servidores Temporários firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 
aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE – Joao NilToN da SilVa PErEira, 
GlEiSSY JESUS caSTro, MicHEllE MariNHo da SilVa SalYM, HElia-
Na lUcENa da SilVa, NaZarE dE JESUS daS cHaGaS da SilVa, iGor 
roBErTo carValHo BriTo, HaNdErSoN rafaEl BraGa rodriGUES, 
MarcEllE aUdaY coSTa, HaMilToN fErrEira dE SoUZa NETo e PEdro 
HENriQUE da SilVa MoNTEiro;
2- determinar à SEMaS que sob pena de multa por descumprimento, que 
apresente, no prazo de 60 (sessenta) dias, planejamento que viabilize a 
realização de concurso público e que promova até o dia 30 de junho de 
2023 o certame supracitado, para substituição gradual dos servidores tem-
porários por servidores efetivos;
3- determinar à SEcEX que acompanhe o cumprimento das determinações 
feitas ao órgão.
ACÓRDÃO N.º 63.084
(Processos TC/502142/2011, TC/502186/2011,
TC/508740/2011, TC/509709/2011, TC/517037/2011 e TC/517230/2011)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão civil, referentes aos 
processos abaixo identificados:
Processo Tc/502142/2011: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
627, de 01.07.2010, em favor de aNa MElia BEZErra coSTa, dependente 
do ex-segurado José luiz Pereira de castro;
Processo Tc/502186/2011: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
0567, de 01.07.2010, em favor de Maria caroliNa coSTa da SilVa, 
dependente do ex-segurado aluizio ferreira da Silva;
Processo Tc/508740/2011: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
614, de 01.06.2010, em favor de Maria Zilda PiNHEiro fErrEira, 

dependente do ex-segurado Ernesto Martins ferreira;
Processo Tc/509709/2011: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
573, de 01.06.2010, em favor de aNTÔNia Maria MaGalHÃES, roBErT 
WilliaMS MaGalHÃES dE oliVEira e THaYSa rUaNa MaGalHÃES dE 
oliVEira, dependentes do ex-segurado José roberto Sales de oliveira;
Processo Tc/517037/2011: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 3337, de 08.11.2010, em favor de MiriaN dE SoUZa MoNTEiro, 
HarriSoN VaNNEr dE SoUZa PaMPloNa e aNdrEWS WalEY dE SoUZa 
PaMPloNa, dependentes do ex-segurado raimundo Vaner dos anjos 
Pamplona; e
Processo Tc/517230/2011: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
2397, de 09.09.2010, em favor de Maria do Socorro doS SaNToS 
alMEida, EriNEUTo PErEira dE alMEida JÚNior, Maria BEaTriZ doS 
SaNToS alMEida e Érica BiaNca doS SaNToS alMEida, dependentes 
do ex-segurado Erineuto Pereira de almeida.
ACÓRDÃO Nº. 63.085
(Processo TC/521113/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo carloS GoMES
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de Pessoal 
em favor de HElio fiGUEirEdo da SErra NETTo, roSa Maria loU-
rENÇo arraES, allEX aNdradE da coSTa, aNdErSoN rodriGUES dE 
MoraES, aYroN YVES doS SaNToS BaraTa, daNiEl aNGElo BarBoSa 
ViEira, dEBora TaVarES GoMES fErrEira, Erico VErÍSSiMo carVa-
lHo dE oliVEira, EdUardo Mario da SilVa NaSciMENTo e EliaNE 
criSTiNa NoGUEira fErrEira foNSEca, aprovados no concurso Público 
c-180, realizado pela fundação carlos Gomes.
ACÓRDÃO Nº. 63.086
(Processo tc/010040/2021)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
conselheiro: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciada na PorTaria aP nº. 1635, de 15/07/2020, em favor de 
SUElY da crUZ SoUSa, na função de assistente administrativo, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação.
ACÓRDÃO Nº. 63.087
(Processo TC/004542/2021)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: BaNco do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de Pessoal em 
favor de YaGo afoNSo MaciEl, NaTalia do Socorro rodriGUES Mar-
TiNS, fErNaNdo ViNiciUS Moia doS SaNToS, TiaGo GoNÇalVES da 
SilVa, liNaldo fErrEira da crUZ, GUilHErME PErEira rEiS, iVElToN 
alVES dE SoUSa, arETUSa diaS daNTaS, TadEU JoSÉ rocHa raMoS e 
aUriNo flor frEiTaS JUNior, aprovados em concurso público realizado 
pelo Banco do Estado do Pará.
ACÓRDÃO N.º 63.088
(Processo tc/004019/2022)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal TEMPorário
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir, em caráter excepcional, o registro do ato de 
admissão de servidor temporário firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
dE EdUcaÇÃo e aldENir rodriGUES doS SaNToS.
ACÓRDÃO N.º 63.089
(Processo TC/519939/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: HoSPiTal oPHir loYola
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de servidores 
temporários firmado entre o HOSPITAL OPHIR LOYOLA – AFONSO JOSÉ 
NaSciMENTo dE liMa JUNior, daNiEl daMaScENo da coNcEiÇÃo, 
NEY alVES coElHo, ariEllE liMa doS SaNToS, clEidE alVES ViaNa, 
JaNdira dE SoUSa daNTaS, EliSÂNGEla loPES GalaTTi, roSEMErY 
rodriGUES da SilVa dE oliVEira, EWErToN clEYToN MaciEl dE al-
MEida e THaliTa da lUZ coSTa.
acÓrdÃo Nº 63.090
(TC/004248/2022, TC/009911/2021 e C/010297/2021)
assunto: aPoSENTadoriaS.
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará.
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira.
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos arts. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 26 
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de abril de 2012, deferir o registro dos Atos abaixo identificados:
Processo n. Tc/004248/2022 – aposentadoria consubstanciada na 
PorTaria aP n 701, de 31/03/2021, em favor de Maria lÚcia dE fáTiMa 
coSTa, no cargo de Técnico de Enfermagem, lotado na Secretaria de 
Estado de Saúde Pública;
Processo Tc/009911/2021- aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
n. 2.747, de 6/11/2019, em favor de aNa Maria GalVÃo fErrEira, no 
cargo de Servente, referência i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n. Tc/010297/2022 –aposentadoria consubstanciada na 
PorTaria aP n. 596, de 20/02/2020, em favor de EZoNildE BraZ da 
SilVa, no cargo de assistente administrativo, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 63.091
(Processo TC/523655/2017)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP n.º 0699, de 07/04/2015, em favor 
de Maria daS GraÇaS fariaS PiNHEiro, no cargo de Professor classe 
Especial, Nível f, lotada na Secretaria de Estado de Educação, dando-se 
ciência à interessada.
acÓrdÃo Nº. 63.092
(Processo TC/515969/2018)
assunto:  PENSÃo ciVil
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no 
art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de pensão civil 
consubstanciado na PorTaria PS nº 1530, de 02/05/2018, em favor 
de aNToNio MarQUES dE liMa SaNTaNa, dependente da ex-segurada 
SElMa lUcia PErEira SaNTaNa.
acÓrdÃo Nº. 63.093
(Processos TC/506609/2011 e TC/526526/2011)
assunto: rEforMaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
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, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de reformas, referentes 
aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/506609/2011: reforma consubstanciada na PorTaria rET-
rr n°. 1271, de 01.10.2009, em favor do cabo PM JUraci alVES dE 
aGUiar, pertencente ao quadro de inativo da PM/Pa;
Processo Tc/526526/2011: reforma consubstanciada na PorTaria 2501, 
de 20.11.2001 retificada pela PORTARIA ALT RE nº 1086, de 19.04.2011, 
em favor do Soldado PM PaUlo cESar MENdoNÇa do NaSciMENTo, 
pertencente ao efetivo da companhia de comando e Serviço do QcG.
acÓrdÃo N.º 63.094
(Processo TC/518947/2011)
assunto: aPoSENTadoria - rETificaÇÃo
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do Ato de Retificação de 
aposentadoria consubstanciado na PorTaria rET nº 661, de 01/02/2011, 
em favor de ElY SoUZa, no cargo de Professor ad-2 GEP-M-401, ref. Vi, 
lotada na Secretaria de Estado de Educação.
ACÓRDÃO Nº. 63.095
(Processo TC/005107/2022)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará.
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP nº. 1.519 de 01.06.2021, em favor de 
Eldivan ferreira dos Santos, na função de agente administrativo, lotado na 
Secretaria de Estado de Saúde Pública.
acÓrdÃo Nº. 63.096
(Processo TC/528466/2017)
assunto: rEforMa
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira rosa Egídia crispino calheiros lopes
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 26 de 
abril de 2012, registrar o ato de reforma consubstanciado na PorTaria rE nº 
1383, de 28.11.2016, em favor do Subtenente PM rr Manoel dos remedios 
Miléo de Miranda, pertencente ao quadro de inativos da corporação.

ACÓRDÃO Nº. 63.097
(Processos TC/507292/2011 e TC/517015/2011)
assunto:  PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
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 com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos abaixo discriminados:
Processo Tc/507292/2011 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº. 414, de 03.05.2010, em favor de EdNa Maria doS SaNToS foNSEca 
e lariSSa doS SaNToS foNSEca, dependentes do ex-segurado daudt 
dos Santos fonseca;
Processo Tc/517015/2011 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n° 2501, de 03/09/2010, em favor de Maria dalVa da crUZ MoraES, 
dependente do ex-segurado João Batista Silva Moraes.
ACÓRDÃO N.º 63.098
(Processo TC/506530/2011)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
4.º inciso i, da resolução n.º 18.990, de 03 de abril de 2018, e art. 290, 
do riTcE/Pa, c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, 
sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o 
processo que trata do ato de aposentadoria consubstanciado na PorTaria 
rET aP n.º 1160, de 01.09.2009, em favor de raimundo Gomes cavalcante, 
no cargo de Escrivão de Polícia do interior, lotado na Secretaria de Estado 
de Segurança Pública, em vista de seu falecimento.
acÓrdÃo N.º 63.099
(Processo TC/517139/2011)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fernando de castro ribeiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão, consubstanciado 
na PorTaria rET PS n° 0595 de 01.04.2015, em favor de Ellen Moutinho 
Moura, Sabrina Moutinho Moura Pinheiro e Bianca Moura Pinheiro, 
dependentes do ex-segurado Moisés Pinheiro.
acÓrdÃo N.º 63.100
(Processo TC/524393/2011)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso 
ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril 
de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria nº 102, de 23.08.2011, 
em favor de Nagib de carvalho francez, no cargo de auxiliar de administração 
MP – aUd – 201 – c – V, lotado no Ministério Público do Estado do Pará.
acÓrdÃo N.º 63.101
(Processo TC/012647/2021)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de admissão de Pessoal em favor 
de - daVid BorGES rEiS E SilVa, aprovado no concurso Público c-002, 
realizado pelo Ministério Público de contas do Estado do Pará.
acÓrdÃo Nº. 63.102
(Processo TC/013557/2021)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP n.º 2.025, de 03/11/2015, em favor 
de roSaliNa Maria da SilVa JaTi, no cargo de Escrevente datilógrafo, 
lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 63.103
(Processos TC/501246/2010, TC/508455/2011 e TC/508488/2011)
assunto:  PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 191, 
§ 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos abaixo discriminados:
Processo Tc/501246/2010 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 0711, de 04/05/2009, em favor de Maria HoSaNa caSTro dE SoUSa, 
dependente do ex-segurado aguinaldo alves de Souza;
Processo Tc/508455/2011 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 654, de 01/06/2010, em favor de lETicia SoUZa MorEira GÓES, 
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dependente do ex-segurado Benedito Góes da cruz;
Processo Tc/508488/2011 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS nº 
611, de 01/06/2010, em favor de dUlcEria diaS da SilVa e fraNcilENE 
da SilVa, dependente do ex-segurado francisco Joaquim da Silva.
acÓrdÃo Nº. 63.104
(Processo TC/015786/2021)
assunto: aPoSENTadoria
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira 
JUNior (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP nº 2383, de 10.12.2020, em favor de 
ocEaNira SoarES doS rEiS, na função de Servente, lotada na Secretaria 
de Estado de Educação.
ACÓRDÃO Nº. 63.105
(Processo TC/521950/2018)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa.
formalizador de decisão: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira (art.191, 
§ 3°, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil consubstanciado 
na PorTaria PS n° 0602, de 02.04.2018, em favor de cEliNa BriTo da SilVa, 
dependente do ex-segurado José Henrique Nobre.
acÓrdÃo N.º 63.106
(Processo TC/012668/2021)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art. 191, §3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento no 
art. 34, inciso i e parágrafo, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 081, 
de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de Ser-
vidores Temporários firmados entre a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERI-
cÓrdia do Pará – roSaNGEla dE aViZ SilVa, roSilENE GoMES lEiTE 
TEiXEira, SaMaNTa dE fiGUEirEdo BarBoSa dE SoUSa, ViViaN KEYZE 
rEiS dE SoUSa, GioVaNNa SilVa MoTTa, aNdrE PESSoa dE SoUZa, 
cHadYa SaMia SoarES PacoNdES dE MiraNda, GUilHErME EUZEBio 
lEMES, MariaNa SoUZa aZEVEdo e lUcaS da SilVa TriNdadE.
ACÓRDÃO N.º 63.107
(Processo TC/513048/2013)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SESPa nº 024/2011
responsável/interessado: JoSÉ daVi PaSSoS e P. M. dE XiNGUara
advogado: dr. cÍcEro SalES da SilVa - oaB/Pa n° 10.802
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (art. 191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 53, § 3º da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, ar-
quivar os presentes autos, sem julgamento do mérito, pela ausência de 
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular.
ACÓRDÃO Nº. 63.108
(Processo TC/506617/2016)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio -SEdUc n. 268/2013.
responsável/interessado:  Srª. iEda da coSTa lEiTE VENTUriN e aSSo-
ciaÇÃo da caSa faMiliar rUral dE MEdicilÂNdia
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art.191, 
§ 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 53, § 3º, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, de-
terminar o desentranhamento da documentação contida às fls. 01 a 126 do 
vol. I (peça 1), fls. 02 a 73 do vol. II (peça 2) e fls. 2 a 73 do vol. III ((peça 
3), a fim de que seja remetida à concedente (Secretaria de Estado de Edu-
cação – Seduc), tendo em vista que o montante transferido à associação 
da Casa Familiar Rural de Medicilândia é inferior ao limite fixado pela Reso-
lução TCE/PA n. 18.589/2014, para fins de encaminhamento da Prestação 
de contas ao TcE, promovendo-se o consequente arquivamento dos autos.
acÓrdÃo Nº 63.109
(Processo TC/507249/2013)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEdUc n. 507/2008 e 
Termo aditivo.
responsável/interessado: aNTÔNio SoarES ViEira e o coNSElHo ES-
colar da EScola E.E.E.M. Profª. florENTiNa daMaScENo.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira, (art. 
191, §3º do riTcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar nº 81, de 26 de 
abril de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. aNTÔ-
Nio SoarES ViEira,  coordenador à época do conselho Escolar da Escola 
E.E.E.M. Profª. florentina damasceno, no valor de r$ 9.630,00 (nove mil, 
seiscentos e trinta reais), dando-lhe pela quitação.

acÓrdÃo Nº. 63.110
(Processo TC/500330/2013)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio SEdUc nº. 505/2008 
e Termo aditivo.
responsável/interessado: raiMUNdo NoNaTo fErrEira dE aZEVEdo 
filHo e coNSElHo EScolar da E.E.E.f.M. dr. JoSÉ Márcio aYrES.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso i, e art. 60, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril 
de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. raiMUNdo 
NoNaTo fErrEira dE aZEVEdo filHo, ex-coordenador do coNSElHo 
EScolar da E.E.E.f.M. dr. JoSÉ Márcio aYrES, no valor de r$-9.630,00 
(nove mil, seiscentos e trinta reais), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 63.111
(Processo TC/535288/2013)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio -SEdUc n. 495/2008.
responsável/interessado: Srª. VilMa Maria MarGalHo doS SaNToS 
e coNSElHo EScolar da EScola ESTadUal dE ENSiNo MÉdio irMÃ 
STElla Maria
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art.191, 
§ 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso i, c/c o art. 60, da lei complementar nº. 81 de 26 de abril 
de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade da Srª. Srª. VilMa 
Maria MarGalHo doS SaNToS, coordenadora à época do conselho Es-
colar da Escola Estadual de Ensino Médio irmã Stella Maria, no valor de r$ 
36.600,00 (trinta e seis mil e seiscentos reais), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo N.º 63.112
(Processo TC/519712/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 
191, §3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamento no art. 
34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir o registro do ato de admissão de Pessoal em favor de lo-
rENa araÚJo diNiZ BarroS, aprovada no concurso Público c-184, realizado 
pela iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará.
acÓrdÃo N.º 63.113
(Processo TC/521130/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo carloS GoMES
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEi-
ro (art. 191, §3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de admissão de 
Pessoal em favor de ViTor VaSco riBEiro, aprovado no concurso Público 
c-180, realizado pela fUNdaÇÃo carloS GoMES.
acÓrdÃo Nº. 63.114
(Processo TC/500449/2014)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio -SEdUc nº. 08/2022
responsável/interessado(a): Srª. WilMa Maria do PErPETUo Socorro 
da coSTa SoUSa e coNSElHo EScolar da EScola ESTadUal dE EN-
SiNo fUNdaMENTal PadrE aNTÔNio ViEira .
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 56, inciso i, c/c o art. 60, da lei complementar nº. 81 de 
26 de abril de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade da Srª. 
WilMa Maria do PErPETUo Socorro da coSTa SoUSa, coordenadora 
à época do conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino fundamental 
Padre antônio Vieira, no valor de r$ 80.250,00 (oitenta mil e duzentos e 
cinquenta reais), dando-lhe plena quitação.
ACÓRDÃO Nº. 63.115
(Processo TC/008619/2021 e TC/009790/2021)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei 
complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos 
de aposentadorias referentes aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/008619/2021: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 427, de 17/02/2021, em favor de diNair MarQUES dE caSTro, na 
função de  Merendeira, lotada da Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/009790/2021: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 418, de 07/02/2020, em favor de EdNa BarroS riBEiro, na função 
de agente de Saúde, lotada da Secretaria de Estado de Saúde Pública.
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acÓrdÃo Nº. 63.116
(Processo TC/547825/2019)
assunto: rEforMa- rETificaÇÃo
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
impedimento: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS lo-
PES (art. 178 § 1º do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei 
complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato 
de reversão da reforma consubstanciada na PorTaria rEV nº 2884, 
de 06/12/2013,  em favor do cabo PM rUBENS MoNTEiro dE SoUZa, 
pertencente ao efetivo do cfaP.
ACÓRDÃO N.º 63.117
(Processos TC/502120/2011, TC/507260/2011 e TC/517285/2011)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de Pensão 
abaixo identificados:
Processo Tc/502120/2011: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 683 de 01.07.2010 em favor de ESTEla PErEira dE SoUSa MarQUES, 
dependente do ex-segurado João Marques Pereira;
Processo Tc/507260/2011: Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS n.º 3240 de 03.11.2008 em favor de Heitor abadessa Gonçalves, 
dependente da ex-segurada Maria Madalena dos Santos Gonçalves;
Processo Tc/517285/2011: Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
n.º 2514 de 01.09.2010 em favor de Marcia cristina Barbosa de oliveira, 
dependente do ex-segurado Walmir lamela abud.
ACÓRDÃO N.º 63.118
(Processo TC/502700/2011)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: TriBUNal dE coNTaS doS MUNicÍPioS do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE 
SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(§3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c art. 35, da lei 
complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato 
de Pensão civil consubstanciado na PorTaria nº 0474/2012 - TcM, de 
25.04.2012, em favor de clEidiaNE SaraiVa daVi, NaTHália fiMa 
caMacHo E Maria daS GraÇaS MoNTEiro caMacHo, dependentes do 
ex-segurado fernando antônio Guimarães camacho.
acÓrdÃo Nº. 63.119
(Processo TC/521099/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (§3º do art.191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c 0 art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012:
I – Deferir o registro do Ato de Admissão de Servidor Temporário firmado 
entre a fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará – rEGiNa 
HElENa PErEira cardoSo, SHirlEY carla NaSciMENTo,  Maria roSa 
EUlália doS SaNToS SErÃo, HEllEN criSTiNa coSTa SilVa, Márcio 
TriNdadE doS SaNToS, fraNciNaldo BarBoSa doS SaNToS, rEGiNa 
lUcia liMa BarroS, olaVo alMEida BiTTENcoUrT MoNTEiro, carloS 
SalUSTiaNo dE SoUZa riBEiro JUNior e rEGEaNE fErrEira dE frEiTaS.
ii – recomendar à fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, que em futuras admissões, atente para as normas da resolução nº 
19.070/2018 deste Tribunal.
acÓrdÃo Nº. 63.120
(Processo TC/517526/2020)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE 
SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único c/c o art. 35, da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
aposentadoria consubstanciado na PorTaria aP nº. 0565, de 05/02/2014, 
em favor de oSiaS GoMES da SilVa, no cargo de Servente, ref. i, lotado 
na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 63.121
(Processo TC/512588/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS 
GaSPar ViaNNa
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão:  conselheiro odiloN iNácio TEiXEira

(art. 191, §3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 081, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão 
de Servidores Temporários firmados entre a FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADU-
al HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa – SarrYaH NEfi VErEdiaNo 
dE araÚJo, SilVia SilVaNa diaS dE oliVEira, lUiZ carloS dE aN-
dradE GoMES, GiSEllE doS SaNToS icHiHara, alEXSaNdro PaTricK 
alMEida MoNTEiro, MarKUS aBEl coSTa TEiXEira e Márcia do car-
Mo MoNTEiro da SilVa.
acÓrdÃo Nº. 63.122
(Processo TC/513957/2017)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro de pensão civil consubstanciado 
na PorTaria PS nº. 1.139, de 31/05/2021, em favor de Maria dE BElÉM 
laGES dE frEiTaS, dependente do ex-segurado João Bianor Mota de freitas.
acÓrdÃo Nº. 63.123
(Processo TC/530118/2017)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único c/c o art. 35, da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1- deferir o registro do ato de aposentadoria consubstanciado na PorTaria aP 
nº. 2103, de 22.08.2013, em favor de ViTa HElENa da SilVa SaNToS, no cargo 
de Professor Especial, classe i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
2- Cientificar à interessada que, caso queira, pleiteie junto ao IGEPREV a 
correção do enquadramento definido em sua PORTARIA de aposentação, 
do Nível i para o Nível J, conforme mencionado no relatório técnico da 
coordenadoria de Pessoal e de Pensões desta corte de contas.
acÓrdÃo N.º 63.124
(Processo TC/512999/2019)
assunto: rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo.
recorrente: raiMUNdo faro BiTTENcoUrT, Ex-Prefeito Municipal de Ma-
galhães Barata
decisão recorrida: acÓrdÃo nº 58.505, de 12.02.2019
advogados: João Batista cabral coelho, oaB/Pa nº19.846 e adriano Bor-
ges da costa Neto, oaB/Pa nº23.406
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 1º, inciso XX, do ato 63, de 17/12/2012 do riTcE, conhecer 
do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. raiMUNdo faro BiT-
TENcoUrT, Ex-Prefeito Municipal de Magalhães Barata, dar-lhe provimento 
parcial, para manter o julgamento pela irregularidade das contas, excluin-
do o débito imputado ao recorrente, no valor de r$ 9.754,39 (nove mil e 
setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

Protocolo: 835267
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

PORTARIA N° 378/2022/MPC/PA
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o pedido de gozo de licença-prêmio formulado no proto-
colo PaE nº 2022/944464, bem como tudo o mais que consta nos autos,
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora aNa roSa BaSSalo criSPiNo, ocupante do 
cargo efetivo de assessor Técnico, matrícula nº 999321, 30 (trinta) dias 
da licença-Prêmio relativa à primeira parcela do triênio 2016/2019, para o 
período de 12/09 a 11/10/2022.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém, 03 de agosto de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 836174



106  diário oficial Nº 35.069 Sexta-feira, 05 DE AGOSTO DE 2022

.

diÁria
.

PORTARIA N° 382/2022/MPC/PA
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/545655;
rESolVE:
art. 1º conceder ao dr. PaUlo ViNHaS liMa JUNior, para ministrar o 
curso com o tema “auditoria Governamental” aos membros e servidores 
do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no período de 26 a 30 
de setembro de 2022 (Módulo ii), em Belém, na sede deste MPc/Pa, 5,5 
(cinco e meia) diárias, nos termos do art. 7º da resolução n. 19/2016-
MPc/Pa - colégio
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 04 de agosto de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 836398
.

FÉrias
.

PORTARIA N° 380/2022/MPC/PA
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora cedida aline ribeiro 
Brígido, datado de 01/08/2022 (Protocolo PaE nº 2022/961714) e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora cedida aliNE riBEiro BriGido, Técnica em 
Gestão Pública – ciências contábeis, matrícula nº 200224, 20 (vinte) dias 
das férias relativas ao período aquisitivo 01/08/2020 a 31/07/2021, para 
o período de 08/09 a 27/09/2022.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 03 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 836181
.

oUtras MatÉrias
.

Resolução nº 16/2022 – MPC/PA – Colégio
aprova a nova Política de Segurança da informação do Ministério Público 
de contas do Estado do Pará.
o colégio de Procuradores, órgão máximo de administração superior do 
Ministério Público de contas do Estado, no uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo as deliberações tomadas na 10ª reunião do ano de 2022 deste 
colégio de Procuradores de contas, ocorrida no dia 1º de agosto de 2022;
rESolVE:
art. 1º aprovar a nova Política de Segurança da informação do Ministério 
Público de contas do Estado do Pará, na forma estabelecida no anexo 
desta resolução.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 02 de agosto de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS
Stephenson oliveira Victer
SUBProcUrador-GEral dE coNTaS
deíla Barbosa Maia
corrEGEdora-GEral
Stanley Botti fernandes
oUVidor
Silaine Karine Vendramin
ProcUradora dE coNTaS
felipe rosa cruz
ProcUrador dE coNTaS
Guilherme da costa Sperry
ProcUrador dE coNTaS
danielle fátima Pereira da costa
ProcUradora dE coNTaS

Protocolo: 836334
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 4185/2022-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 121269/2022, 
cujo objeto é a aquisição de ferramentas, de acordo com o disposto no art. 
3º, iV, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, i, do decreto fe-
deral nº 10.024, de 20/09/2019, decreto Estadual 534, de 05 de fevereiro 
de 2020, art. 5º, ii, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, 
Vi, e 11 do decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no impedimento 
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 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 ser-
vidora MoNica faBÍola caValcaNTE doS aNJoS e, no seu impedimento, 
aSdrUBal MENdES BENTES JUNior, Técnicos-contadores, para análise 
da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 04 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 836218
PORTARIA Nº 4188/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores aliNNE NaSSar PalMEira oliVEira e, no seu 
impedimento, lUiZ ricardo PiNHo e MÔNica faBiola caValcaNTE 
doS aNJoS e, no seu impedimento, aSdrUBal MENdES BENTES JUNior 
para atuarem, como membros da Equipe de apoio da comissão Permanen-
te de licitação, no certame vinculado ao Gedoc nº 135875/2022 (reforma 
dos Espaços da Procuradoria-Geral de Justiça do MPPa, no município de 
Belém/Pa), sendo os dois primeiros responsáveis pela análise técnica das 
propostas e da documentação de qualificação técnica e os dois primeiros 
últimos responsável pela análise dos documentos para comprovação da 
condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e documentação 
de qualificação econômico-financeira.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 04 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 836211
PORTARIA Nº 4186/2022-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 aNGElo NaZarENo 
coSTa BarBoSa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 
102998/2022, cujo objeto é a aquisição e serviço de manutenção de equipa-
mento extintor de incêndio para atender as necessidades do Ministério Público 
do Estado do Pará, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei fede-
ral nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal nº 10.024, de 
20/09/2019, decreto Estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da 
lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, Vi, e 11 do decreto Estadual 
nº 2.069, de 20/02/2006, e no impedimento deste, o servidor rafaEl ro-
driGUES dE SoUZa, 1º Suplente, e a servidora aNdrÉa Mara ciccio, 2ª 
Suplente, devendo atuar como membro da Equipe de apoio o servidor car-
loS HiroYUKi NaGaNo NiSHida e, no seu impedimento, EdEMir JUNior 
GoMES SalGado, para análise técnica das propostas e da documentação de 
qualificação técnica, e a servidora MONICA FABÍOLA CAVALCANTE DOS AN-
JoS e, no seu impedimento, aSdrUBal MENdES BENTES JUNior, Técnicos-
contadores, para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 04 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 836216
PORTARIA Nº 4187/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores aliNNE NaSSar PalMEira oliVEira e, no seu 
impedimento, lUiZ ricardo PiNHo e MÔNica faBiola caValcaNTE 
doS aNJoS e, no seu impedimento, aSdrUBal MENdES BENTES JUNior 
para atuarem, como membros da Equipe de apoio da comissão Permanen-
te de licitação, no certame vinculado ao Gedoc nº 123398/2022 e juntado 
128402/2022 (construção de Nova Sede do Ministério Público do Estado do 
Pará no município de Barcarena/Pa e construção da Nova Sede do Ministério 
Público do Estado do Pará no município de Tomé-açu), sendo os dois primei-
ros responsáveis pela análise técnica das propostas e da documentação de 
qualificação técnica e os dois primeiros últimos responsável pela análise dos 
documentos para comprovação da condição de Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte e documentação de qualificação econômico-financeira.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 04 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 836214

.

.

coNtrato
.

Núm. do Contrato: 104/2022-MP/PA
Modalidade de Licitação: dispensa de Licitação nº 13/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa ioc 
caPaciTaÇÃo lTda – oNE cUrSoS.
objeto: contratação de serviço especializado para ministrar o “curso in-
company online – Planejamento de contratação com enfoque na elabora-
ção de estudo preliminar, termo de referência, projeto básico e gestão de 
risco contratuais de acordo com a nova lei de licitações”.
data da assinatura: 04/08/2022.
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Vigência: 05/08/2022 a 05/02/2023.
Valor global: r$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.128.1494.8943;
Elemento de despesa: 3390-39;
fonte: 0101 – recursos ordinários e/ou 0301 – recursos ordinários.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior, Pro-
curador-Geral de Justiça.

Protocolo: 836258
Núm. do Contrato: 081/2022-MP/PA
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 017/2022-MP/PA
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa Jc 
SErVicoS dE iNTErNET lTda.
objeto: Serviço de acesso à internet para Unidades remotas do Ministério 
Público do Estado do Pará (MPPA), especificamente para a Promotoria de 
Justiça do Município de redenção.
data da assinatura: 04/08/2022.
Vigência: 05/08/2022 a 05/08/2023.
Valor global: r$ 1.800,00 (mil oitocentos reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758;
Elemento de despesa: 3390-40;
fonte: 0101 e 0301.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 836244
Nº. do contrato: 0126/2022-MP/Pa
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico n.º 034/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa a 
BaNdEiraS oNliNE arTEfaToS TEXTEiS lTda
cNPJ nº 00.295.234/0001-03
objeto: a aquisição de Bandeira Nacional da república federativa do Bra-
sil, Bandeira Oficial do Estado do Pará e Bandeira Institucional do Ministério 
Público do Estado do Pará, conforme especificações neste instrumento.
data da assinatura: 04/08/2022.
Vigência: 05/08/2022 a 05/11/2022
Valor Global: r$ 24.275,00 (Vinte e quatro mil duzentos e setenta e cindo reais)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494. 8760 – Governança e Gestão
Elemento: 3390-30 – Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cESar NadEr BEcHara MaTTar JUNior – 
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 836207

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do Termo aditivo: 3º
Núm. do Contrato: 103/2021-MP/PA.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa NorTE ProTEÇÃo lTda.
objeto do contrato: execução de reforma para adequação do sistema de 
proteção e combate a incêndio do Ed. Sede, anexo i, anexo ii e extensões 
no município de Belém – Pa. 2.1.2.lote Único – Edifício Sede – rua João 
diogo nº 100 – cidade Velha – Belém/Pa; Edifício anexo i e constitucional 
– rua Ângelo custódio nº 37 – cidade Velha – Belém/Pa; Edifício anexo 
ii – avenida 16 de Novembro nº 50 cidade Velha – Belém/Pa; daJ – rua 
Joaquim Távora nº 509 – cidade Velha – Belém/Pa.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação dos prazos de vigência e execu-
ção do contrato por mais 90 (noventa) dias, nos termos do art. 57, §1º, 
iii, da lei federal nº 8.666/93, c/c cláusula Sétima, subitem 7.1.2.2. do 
contrato em apreço.
data de assinatura: 02/08/2022
Vigência do aditamento: 16/10/2022 a 13/01/2023
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 449039. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 836016

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 044/2022-MP/Pa
Número do Processo: 121610/2022-SGJ-Ta
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE aParElHoS doMÉS-
TicoS, MáQUiNaS, UTENSÍlioS E EQUiPaMENToS diVErSoS, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal 
da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de Souza
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.

data da abertura: 23/08/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.091.1494. 8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais
Elemento: 3390-30 – Material de consumo e 449052 – Equipamentos e 
Material Permanente
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 836239
Modalidade: Pregão eletrônico nº 042/2022-MP/Pa (NoVa data 
de aBertUra)
Número do Processo: 117208/2022-SGJ-TA
objeto: prestação de serviços de MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETi-
Va NoS EQUiPaMENToS odoNTolÓGicoS instalados no departamento 
Médico e odontológico do Ministério Público, iNclUiNdo MÃo-dE oBra E 
forNEciMENTo dE PEÇaS dE rEPoSiÇÃo, sem ônus para o MPPa, con-
forme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço por iTEM
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal 
da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de Souza
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 18/08/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
fUNcioNal ProGraMáTica: 12101.03.126.1494.8943 – capacitação e 
Valorização das Pessoas.
NaTUrEZa da dESPESa: 339039 – outros Serv. de Terceiros - Pessoa 
Jurídica;
foNTES: 0101 – recursos ordinários.
ordenador responsável: dr cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 836228
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preços.
Número: 004/2022.
objeto: reforma dos Espaços da Procuradoria-Geral de Justiça do MPPa, 
no município de Belém/Pa.
Entrega do Edital: No site www.mppa.mp.br ou no Ministério Público, ativi-
dade de licitações e contratos, sito à rua João diogo nº 100, das 08:00 as 
17:00 horas, de segunda a sexta feira, mediante apresentação de pendrive 
ou similar.
responsável pelo certame: Hezedequias Mesquita da costa.
local de abertura: auditório Natanael leitão, situado à rua João diogo, 
100, térreo, cidade Velha, Belém – Pa.
data da abertura: 24/08/2022.
credenciamento: 09:30h (horário local).
início da Sessão: 10:00h (horário local).
orçamento: funcional-Programática: 12101.03.091.1494.8758 – Promo-
ção e defesa dos direitos constitucionais
Natureza da despesa: 449039 – o.S.T. – Pessoa Jurídica, fontes: 0101 - 
recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários.
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Júnior, Procurador-
Geral de Justiça

Protocolo: 836329

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e ha-
bilitação do Pregão Eletrônico nº. 025/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global por item, no tipo menor preço, que tem como objeto o registro de 
Preços para a aquisição de Poltronas:
- À vista da habilitação, foram declaradas vencedoras as empresas com os 
seguintes valores:
cNPJ 06.021.813/0001-44 - ESPaco corPoraTiVo dE coMErcio, SEr-
VicoS E rEPrESENTacao lTda
Total do fornecedor:r$ 104.157,000
item 02..... P.Unit r$ 5.830,00 ..... Valor Total r$ 75.790,00
item 08..... P.Unit r$ 1.418,35 ..... Valor Total r$ 28.367,00
cNPJ 21.306.287/0001-52 - TEcNo2000 iNdUSTria E coMErcio lTda
Total do fornecedor:r$ 84.000,00
item 07..... P.Unit r$ 1.400,00 Valor Total r$ 84.000,00
cNPJ 43.357.159/0001-70 - coNNEcT MoVEiS coMErcio E SErVicoS 
dE MoBiliario lTda
Total do fornecedor:r$ 104.500,00
item 04..... P.Unit r$ 1.500,00 ..... Valor Total r$ 34.500,00
item 05..... P.Unit r$ 1.400,00 ..... Valor Total r$ 53.200,00
item 06..... P.Unit r$ 1.400,00 ..... Valor Total r$ 16.800,00
Valor Total do certame: r$ 292.657,00
Belém (Pa), 04 de agosto de 2022
andréa Mara ciccio
Pregoeira MPE/Pa

Protocolo: 836248
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.

diÁria
.

Republicada por alteração na original publicada no D.O.E. de 15 de 
junho de 2022
Portaria Nº 2490/2022-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 121749/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo MaUricio da SilVa laMEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3456
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): Santa Maria do Pará/Pa, Mãe do rio/Pa, Ulianópolis/Pa, Ma-
rabá/Pa, Parauapebas/Pa, redenção/Pa, conceição do araguaia/Pa, Xin-
guara/Pa
PErÍodo(S): 30/05/2022 - 15/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 16 e 1/2 (dezesseis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 17 de maio de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Republicada por alteração na original publicada no D.O.E. de 15 de 
junho de 2022
Portaria Nº 2491/2022-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 121757/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBricio caValcaNTE fErrEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3442
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa Maria do Pará/Pa, Mãe do rio/Pa, Ulianópolis/Pa, Ma-
rabá/Pa, Parauapebas/Pa, redenção/Pa, conceição do araguaia/Pa, Xin-
guara/Pa
PErÍodo(S): 30/05/2022 - 15/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 16 e 1/2 (dezesseis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 17 de maio de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 21 de 
junho de 2022
PORTARIA Nº 2952/2022-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 124155/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aciBETHaNia SilVa dE arrUda
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.1785
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 18/06/2022 - 25/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
do MPPa nos trabalhos inerentes ao ato de correição ordinária nos cargos 
da região administrativa Sudeste ii
ordenador(a) da despesa: aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 22 de 
junho de 2022
Portaria Nº 3200/2022-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 128894/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS HENriQUE coElHo TocaNTiNS
carGo/fUNÇÃo: cHEfE da diViSao dE aNaliSE E ProGraMacao - 
MP.aSi-200.2
MaTrÍcUla: 999.2000

fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 03/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participação no Programa de Visitas as 
Promotorias de Justiça integrantes às regiões administrativas Sudeste ii e iV.
ordenador(a) da despesa: aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElEM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 23 de 
junho de 2022
Portaria Nº 3239/2022-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 129233/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNiZE ElaiNE da SilVa MacHado
carGo/fUNÇÃo: assessor da Subprocuradoria de Justiça área Jurídico 
institucional
MaTrÍcUla: 999.1250
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Eldorado dos carajás/Pa, curionópolis/Pa, Pa-
rauapebas/Pa, canaã dos carajás/Pa, Xinguara/Pa, ourilândia do Norte/
Pa, rio Maria/Pa, redenção/Pa, conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 03/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - assessorar a PGJ e a SUBJi relativa-
mente aos assuntos jurídicos
ordenador(a) da despesa: aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3955/2022-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 133790/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaMir TadEU MoraES daHaS JorGE
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Execuções Penais, Penas e 
Medidas alternativas de Belém
MaTrÍcUla: 999.108
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 06/08/2022
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 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3956/2022-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 132916/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ladiElSoN NaSciMENTo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1513
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2022 - 21/07/2022, 25/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - Prestar apoio administrativo a Promoto-
ria de Justiça de Garrafão do Norte.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3962/2022-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,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133825/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco ViEira dE araUJo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1231
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): São João de Pirabas/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2022 - 20/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de manu-
tenção e reparo no telhado da Promotoria de Justiça de São João de Pirabas
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3963/2022-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 132721/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaNdrYlENE MarQUES MElo SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira ENTr
MaTrÍcUla: 999.2978
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: ourilândia do Norte - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 14/07/2022 - 15/07/2022, 28/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Prestar apoio jurídico a Pro-
motoria de Justiça de São félix do Xingu.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3964/2022-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 133607/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcUS aUrElio dE SiQUEira SaMPaio
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ iNTE
MaTrÍcUla: 999.2538
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2022 - 22/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3965/2022-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 134223/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JErffSoN lEMoS TorTola
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.1189
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): 29/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica de 
Engenharia civil no prédio da Escola antônio Gonçalves.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3966/2022-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 134147/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ilVaN dE SoUZa MariNHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-V
MaTrÍcUla: 999.248
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: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3967/2022-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 134010/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdSoN GoMES dE aGUiar SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2376
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa, São caetano de odivelas/Pa
PErÍodo(S): 06/07/2022 - 06/07/2022, 11/07/2022 - 11/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: implantação de sistema(s) - realizar serviços de informática.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3968/2022-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 133829/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 19/07/2022 - 20/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3969/2022-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 133653/2022 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): São Miguel do Guamá/Pa, Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 18/07/2022, 20/07/2022 - 20/07/2022, 
25/07/2022 - 25/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicossocial - realizar estudo psicos-
social de casos de crianças em situação de violação de direitos.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3970/2022-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 134207/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE GUilHErME da rocHa loBaTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-V
MaTrÍcUla: 999.559
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 19/07/2022
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QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3971/2022-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 134489/2022 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): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 22/07/2022 - 22/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir diligências em ação Judicial.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3973/2022-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 133439/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii
MaTrÍcUla: 999.375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Moju/Pa
PErÍodo(S): 12/07/2022 - 12/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3974/2022-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 134623/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SoNia lENYSE doS SaNToS coUTo
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.591
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): Jardim do ouro/Pa
PErÍodo(S): 29/07/2022 - 30/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - cumprir ordem de Missão 
nº 004/2022 MP/4ªPJi.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3975/2022-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 134658/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa caroliNE dE SoUSa fErrEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ iNTE
MaTrÍcUla: 999.2835
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): Jardim do ouro/Pa
PErÍodo(S): 29/07/2022 - 30/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - cumprir ordem de Missão 
nº 004/2022 MP/4ªPJi.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

PORTARIA Nº 3976/2022-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 134638/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dioNiValdo riBEiro da SilVa
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.1010
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): Jardim do ouro/Pa
PErÍodo(S): 29/07/2022 - 30/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - cumprir ordem de Missão 
nº 004/2022 MP/4ªPJi.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3977/2022-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 134289/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria lUciNEidE BarBoSa MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.617
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa, São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 27/07/2022 - 27/07/2022, 28/07/2022 - 28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicoSsocial - realizar visita institu-
cional ao Serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, em Mara-
canã/Pa e realizar visita domiciliar, em São João da Ponta/Pa.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3978/2022-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 133341/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HUGo alESSoN PaSSoS da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1849
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): anapu/Pa
PErÍodo(S): 19/07/2022 - 19/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo a Pro-
motoria de Justiça de anapu.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3979/2022-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 132708/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PETTErSoN diNiZ
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-V
MaTrÍcUla: 999.1399
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Óbidos/Pa
PErÍodo(S): 24/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - Prestar apoio administrativo a Promoto-
ria de Justiça de Óbidos.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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PORTARIA Nº 3980/2022-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 134364/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalVES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iV
MaTrÍcUla: 999.940
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa, São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 27/07/2022 - 27/07/2022, 28/07/2022 - 28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3981/2022-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 133322/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNcENildo alMEida da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1489
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Óbidos/Pa
PErÍodo(S): 07/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo a Pro-
motoria de Justiça de Óbidos.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3982/2022-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 133501/2022 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): Óbidos/Pa
PErÍodo(S): 31/07/2022 - 05/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo a Pro-
motoria de Justiça de Óbidos.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3985/2022-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 134610/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaN PriMo MarTiNS dE SoUSa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE SEGUNda 
ENTrÂ
MaTrÍcUla: 999.3439
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): Jardim do ouro/Pa
PErÍodo(S): 29/07/2022 - 30/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - cumprir ordem de Missão 
nº 004/2022 MP/4ªPJi
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 22 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

PORTARIA Nº 3986/2022-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 130053/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo dE oliVEira GUilHErME
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.913
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Santarém Novo/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 27/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir diligências.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 22 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3987/2022-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 132738/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo dE oliVEira GUilHErME
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.913
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): augusto corrêa/Pa
PErÍodo(S): 06/07/2022 - 06/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir diligências.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 22 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3988/2022-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 133621/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo roSa dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2136
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2022 - 11/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Levantamento de informações - Notificar servidor que res-
ponde Pad e cumprir diligências prévias.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 22 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3989/2022-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 134566/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São francisco do Pará/Pa
PErÍodo(S): 28/07/2022 - 28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica no 
prédio da Promotoria de Justiça de São francisco do Pará.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 22 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3990/2022-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,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134355/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1670 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 26/07/2022 - 26/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - fiscalizar os serviços de refor-
ma da Promotoria de Justiça de Vigia.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 22 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3991/2022-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 134533/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ilVaN dE SoUZa MariNHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-V
MaTrÍcUla: 999.248
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: condução de membro/servidor à serviço do MPPa.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 odEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 22 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3992/2022-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 133889/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NElSoN EdiVal coElHo caSTro
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.169
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 13/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 22 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3993/2022-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 134547/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2022 - 11/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 22 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3994/2022-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 134551/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo aUGUSTo TEiXEira MiraNda
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1034
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994

oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 05/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 22 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3996/2022-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 134572/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii
MaTrÍcUla: 999.375
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: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 22 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3997/2022-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 133827/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS EUGENio rodriGUES SalGado doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional dos direi-
tos Sociais (caodS)
MaTrÍcUla: 999.456
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): florianópolis/Sc
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar do iV Simpósio Nacio-
nal de Educação - SiNEd e iii Encontro de Promotores e Promotoras de 
Justiça da Educação.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 22 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 3998/2022-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 134573/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii
MaTrÍcUla: 999.375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bonito/Pa
PErÍodo(S): 22/07/2022 - 22/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 22 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3999/2022-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 134575/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNToNio aQUiNo dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.120
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 25/07/2022 - 29/07/2022
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QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 22 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4000/2022-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 134669/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElciMar BarBoSa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.878
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa, conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 01/08/2022, 02/08/2022 - 02/08/2022, 
03/08/2022 - 03/08/2022, 04/08/2022 - 04/08/2022, 08/08/2022 - 
08/08/2022, 09/08/2022 - 09/08/2022, 11/08/2022 - 11/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicossocial.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 22 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4001/2022-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 134723/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN ViaNa frEirE
carGo/fUNÇÃo: 13o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.1348
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 04/08/2022 - 05/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - reunião do Grupo de Trabalho lGBT
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 22 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4002/2022-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 134837/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNYllo PoMPEU colarES
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 10/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 22 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 4005/2022-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 134545/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE GUilHErME da rocHa loBaTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-V
MaTrÍcUla: 999.559
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Nova Timboteua/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2022 - 22/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
ordenador(a) da despesa: aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 

exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElEM/Pa, 25 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4006/2022-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 134567/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS MaTHEUS PiNTo NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira 
ENTr
MaTrÍcUla: 999.3435
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Garrafão do Norte - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 19/07/2022
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: aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElEM;Pa, 25 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 4007/2022-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 134576/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNToNio aQUiNo dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.120
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: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
ordenador(a) da despesa: aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElEM/Pa, 25 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 4008/2022-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 134903/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de oriximiná
MaTrÍcUla: 999.2366
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: oriximiná - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 06/08/2022 - 13/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - 1ª Promotoria de Justiça de altamira.
ordenador(a) da despesa: aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElEM/Pa, 25 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4009/2022-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 134719/2022 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): 19/07/2022 - 20/07/2022
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: aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
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 BElEM/Pa, 25 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4010/2022-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 134726/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGEla Maria BaliEiro QUEiroZ
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional cível, Pro-
cessual e do cidadão (caocPc)
MaTrÍcUla: 999.452
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 26/07/2022 - 27/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - acompanhar reunião de trabalho acer-
ca da regularização da cadeia produtiva do Palmito de açaí.
ordenador(a) da despesa: aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElEM/Pa, 25 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 836241

.

.

FÉrias
.

Republicada por incorreção no D.O.E. de 09 de maio de 2022
Portaria Nº 0260/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, 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 dos requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 100787/2022,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do Promotor 
de Justiça NEY TaPaJÓS fErrEira fraNco, estabelecidas pela PorTaria 
nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 7/1 a 5/2/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal. 
 , 06 de abril de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício

Protocolo: 836194

.

.

oUtras MatÉrias
.

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 020/2022-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rESolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o SiMP nº 000065-052/2022, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de Santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099 e 93- 99513414
PorTaria nº 020/2022-MP/PJ de aveiro
interessados: ProMoToria dE JUSTiÇa dE aVEiro/MUNiciPio dE aVEiro
assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar as provi-
dências a serem tomadas no intuito de atuar junto aos órgãos competentes 
para estruturar rede de apoio com a finalidade de realizar adequadamente 
procedimentos de escuta especializada de menores de idade vítimas ou 
testemunhas de violência, à luz da lei Nº 13.431/2017 e do Pacto Nacional 
pela implementação da lei nº 13.431/2017.
Promotor de Justiça: ÍTalo coSTa diaS

Protocolo: 836242
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 021/2022-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rESolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o SiMP nº 000113-052/2022, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de Santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099 e 93- 99513414
PorTaria nº 021/2022-MP/PJ de aveiro
interessados: ProMoToria dE JUSTiÇa dE aVEiro/MoradorES da co-
MUNidadE dE PiaBaNHa- MUNiciPio dE aVEiro

assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar as pro-
vidências a serem adotadas pelos órgãos competentes quanto à investiga-
ção e buscas aos desaparecidos Maria roSiNETE rodriGUES dUarTE e 
WiciVaN liMa SaNToS (“Gringo”), vistos pela ultima vez na comunidade 
Piabanha, em aveiro/Pa.
Promotor de Justiça: ÍTalo coSTa diaS

Protocolo: 836243
resUMo da Portaria N. 042/2022-MP/PJsda
Ref.: Procedimento Administrativo nº 000313-138/2022
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo ativo: ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia
Polo Passivo: SÃo doMiNGoS do araGUaia – SEcrETaria MUNiciaPal 
dE SaÚdE / ESTraTÉGia SaÚdE da faMÍlia adoaM lEal
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “Averi-
guar a denúncia formulada pelo corEN, referente as máculas apontadas 
na Estratégia Saúde da família adoam leal, conforme situações relacio-
nadas no ofício corEN-Pa/dfiS n° 079/2022, datado de 17 de fevereiro 
de 2022”.
São domingos do araguaia/Pa, 02 de agosto de 2022
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 836236
resUMo da Portaria N. 040/2022-MP/PJsda
Ref.: Procedimento Administrativo nº 000277-138/2022
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo ativo: coSElHo rEGioNal dE ENfErMaGEM do Pará - corEN-Pa / 
MiNiSTÉrio PUBlico do ESTado do Para - MPPa
Polo Passivo: MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “Averi-
guar a denúncia formulada pelo corEN, referente aos insumos médicos 
e medidas sanitárias a serem adotadas no Hospital Municipal de São do-
mingos do araguaia, conforme situações relacionadas no ofício corEN-Pa/
dfiS n° 137/2022 ”.
São domingos do araguaia/Pa, 26 de julho de 2022
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 836238
resUMo da Portaria N. 041/2022-MP/PJsda
Ref.: Procedimento Administrativo nº 000312-138/2022
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo ativo: ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia
Polo Passivo: ESTraTEGia dE SaÚdE da faMÍlia da Vila BraGa / SÃo 
doMiNGoS do araGUaia – SEcrETaria MUNiciaPal dE SaÚdE
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “Averi-
guar a denúncia formulada pelo corEN, referente as máculas apontadas 
na Estratégia de Saúde da família da Vila Braga, conforme situações rela-
cionadas no ofício corEN-Pa/dfiS n° 085/2022, datado de 17 de fevereiro 
de 2022”.
São domingos do araguaia/Pa, 02 de agosto de 2022
gilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 836231
extrato de Portaria n° 003/2022-MP/3ªPJB
o 3º cargo de Promotoria de Justiça de Bragança, com fundamento no art. 
8º da resolução n. 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Bragança, e-mail: mpbraganca@mp.pa.gov.br, 
PorTaria nº 003/2022-MP/3ªPJB .
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Polo passivo: MUNicÍPio dE BraGaNÇa
assunto: acoMPaNHaMENTo do PlaNo dE aTUaÇÃo da 3ª ProMoTo-
ria dE JUSTiÇa dE BraGaNÇa do BiÊNio 2022/2023 cUJo oBJETiVo É 
foMENTar JUNTo À rEdE dE ProTEÇÃo MUNiciPal a ProfiSSioNali-
ZaÇÃo daS VÍTiMaS dE ViolÊNcia doMÉSTica
Maria cláUdia ViToriNo GadElHa
3ª Promotora de Justiça Titular de Bragança/Pa

Protocolo: 836217
extrato da Portaria Nº 20/2022-MPPa/PJaLM
o Promotor de Justiça de almeirim, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar n° 57/06, art. 4°, Vi da resolução 23-cNMP, de 
17/09/07 e no art. 24, § 2°, i e ii da resolução 07/2019-cPJ, torna pública 
a instauração de Procedimento Preparatório SiMP nº 000399-152/2022-
MP/PJalM que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de al-
meirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, Bairro centro; cEP 
68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
PorTaria Nº 20/2022-MPPa/PJalM
interessados: Promotoria de Justiça de almeirim, a.B.r., J.o. e S.B.r.
Assunto: Garantir que a adolescente A.B.R. e sua filha S.B.R. disponham 
de seus direitos e garantias constitucionais assegurados, por meio das me-
didas de proteção específicas, conforme dispõe o Estatuto da Criança e do 
adolescente.
ramon furtado Santos- Promotor de Justiça

Protocolo: 836209
Extrato de PORTARIA n° 005/2022-MP/3ªPJB
os Promotores de Justiça de Bragança, com fundamento no art. 8º da 
resolução n. 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, tornam pública a 
instauração do Procedimento administrativo que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Bragança, e-mail: mpbraganca@mp.pa.gov.br, 
PorTaria nº 005/2022-MP/3ªPJB .
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Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Polo passivo: MUNicÍPioS dE BraGaNÇa E TracUaTEUa
assunto: acoMPaNHaMENTo dE ViSiTaS adVErSaS ÀS UNidadES Poli-
ciaiS E EM ESTaBElEciMENTo Policial PrEViSTaS Na aGENda oficial 
doS MEMBroS – cGMP – 2022 a SErEM rEaliZadaS PEloS 03 (TrÊS) 
carGoS da ProMoToria dE JUSTiÇa dE BraGaNÇa/Pa.
Maria cláUdia ViToriNo GadElHa
3ª Promotora de Justiça Titular de Bragança/Pa
BrUNa rEBEca PaiVa dE MoraES
2ª Promotora de Justiça de Bragança/Pa
JoÃo BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacEdo JUNior
1º Promotor de Justiça de Bragança/Pa

Protocolo: 836219
extrato de Portaria n° 006/2022-MP/3ªPJB
os Promotores de Justiça de Bragança, com fundamento no art. 8º da 
resolução n. 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, tornam pública a 
instauração do Procedimento administrativo que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Bragança, e-mail: mpbraganca@mp.pa.gov.br, 
PorTaria nº 006/2022-MP/3ªPJB .
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Polo passivo: MUNicÍPio dE BraGaNÇa
assunto: acoMPaNHaMENTo do ProJETo “coNSciENTiiZar É ProTE-
GEr”, ElaBorado PElaS 03 (TrÊS) ProMoToriaS dE JUSTiÇa dE Bra-
GaNÇa EM aTUaÇÃo EM coNJUNTo, oBJETiVaNdo coNSciENTiZar oS 
ESTUdaNTES da rEdE dE ENSiNo PÚBlica E PriVada acErca da Vio-
lÊNcia doMÉSTica
Maria cláUdia ViToriNo GadElHa
3ª Promotora de Justiça Titular de Bragança/Pa
BrUNa rEBEca PaiVa dE MoraES
2ª Promotora de Justiça de Bragança/Pa
JoÃo BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacEdo JUNior
1º Promotor de Justiça de Bragança/Pa

Protocolo: 836224
Extrato de PORTARIA n° 007/2022-MP/3ªPJB
o 3º cargo de Promotoria de Justiça de Bragança, com fundamento no art. 
8º da resolução n. 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Bragança, e-mail: mpbraganca@mp.pa.gov.br, 
PorTaria nº 007/2022-MP/3ªPJB .
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Polo passivo: MUNicÍPio dE BraGaNÇa
assunto: acoMPaNHaMENTo dE ProVidÊNciaS rEfErENTE À MEdida 
dE ProTEÇÃo EM facE da criaNÇa N.M.S.c.
Maria cláUdia ViToriNo GadElHa
3ª Promotora de Justiça Titular de Bragança/Pa

Protocolo: 836226
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA nº 35/2022-MPE-PJ-CASTANHAL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 000937-040/2022 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, cas-
tanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria nº 35/2022-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: SiGiloSo
Polo Passivo: SiGiloSo
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que o adolescente 
possa estar inseridas, bem como inserção desta em programas socioassis-
tenciais e de políticas públicas setoriais
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 836249
resUMo da Portaria N. 044/2022-MP/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000560-138/2022
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo ativo: ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia
Polo Passivo: ESTraTÉGia SaÚdE da faMÍlia aBdiaS SoarES / SÃo do-
MiNGoS do araGUaia – SEcrETaria MUNiciaPal dE SaÚdE.
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “Averiguar 
a denúncia formulada pelo corEN, referente as máculas apontadas na Es-
tratégia Saúde da família abdias Soares, conforme situações relacionadas 
no ofício corEN-Pa/dfiS n° 0294/2022, datado de 8 de julho de 2022”.
São domingos do araguaia/Pa, 02 de agosto de 2022
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 836252
resUMo da Portaria N. 043/2022-MP/PJsda
Ref.: Procedimento Administrativo nº 000561-138/2022
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo ativo: ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia
Polo Passivo: SÃo doMiNGoS do araGUaia – SEcrETaria MUNiciaPal 
dE SaÚdE / ESTraTÉGia SaÚdE da faMÍlia Vila SaNTaNa.
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “Averiguar a 
denúncia formulada pelo corEN, referente as máculas apontadas na Estraté-
gia Saúde da família Vila Santana, conforme situações relacionadas no ofício 
corEN-Pa/dfiS n° 0295/2022, datado de 8 de julho de 2022”.
São domingos do araguaia/Pa, 02 de agosto de 2022
gilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 836245

MiNisterio PÚBLico do estado do ParÁ
EXTRATO DA PORTARIA Nº 080/2022-MP/PJO
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro arts. 127 e 129, inciso i 
e Vii da constituição federal de 1988; art. 182, inciso i e Vii constituição 
do Estado do Pará de 1989; art. 52, ii e X da lei complementar Estadual 
nº 057/2006; art. 25, iii da lei n. 8.625/1993 e das disposições constan-
tes da resolução conjunta nº 011/2011-MP/PGJ/cGMP-MPPa e resolução 
cNMP n. 181/2017, torna pública a instauração do Procedimento investi-
gatório nº 000289-178/2020 que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do rio Branco, s/n, centro, 
cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 080/2022-MP/PJo
investigados: iPc PaUlo roBErTo BarSaNo
assunto: investigação sobre a ocorrência dos fatos típicos previstos nos 
art. 1º, ii da lei n. 9.455/1997 e art. 22 da lei n. 13.869/2019, atribuídos 
ao investigador de Polícia civil do Estado do Pará PaUlo roBErTo BarSa-
No, tendo como vítima oNilSoN rodriGo riBEiro NoGUEira
Promotor de Justiça: Paulo igor Barra Nascimento

Protocolo: 836254
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 030/2022-3ªPJ/PGM
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotora de Justiça 
GracE KaNEMiTSU ParENTE, titular do 3º cargo da PJ de Paragominas, 
com fundamento no art. 54, Vi, e §3º da lei complementar nº 057/06, 
no art. 4º, inc. Vi, da resolução nº 23 – cNMP, de 17/09/07, e nos arts. 
32 (final) e 24, §2º, I, da Resolução nº 007/2019–CPJ, torna pública a 
instauração do ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio, PorTaria nº 030/2022-
3ªPJ/PGM, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
Paragominas, situada no Eixo W1, s/nº, bairro célio Miranda, cEP 68.625-
510 – Paragominas/Pa, telefones nºs (91) 3729-1783 / 3729-3820.
PorTaria nº 030/2022-3ªPJ/PGM
requerido: cENTro dE rEcUPEraÇÃo rEGioNal dE ParaGoMiNaS.
objeto: art. 37, da cf/1988.
GracE KaNEMiTSU ParENTE, titular do 3º cargo da PJ de Paragominas.

Protocolo: 836255
eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos constitu-
cionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de ananindeua, rESolVE, na forma do art. 8º, inciso iV, da resolução 
nº 174/2017, do conselho Nacional do Ministério Público - cNMP, iNSTaUrar 
o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (Pa), autuado sob o número 
nº 000086-200/2022, que se encontra à disposição no prédio onde funciona 
o Ministério Público Estadual, no Município de ananindeua, situado na rodovia 
Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4847.
PorTaria: nº 36/2022-MP/2ªPJdc
Procedimento administrativo nº 000086-200/2022
Objeto: Instauração do presente Procedimento Administrativo a fim de 
acompanhar e fiscalizar o atendimento aos requisitos legais, na contrata-
ção de empresa especializada na prestação de serviços de exames labora-
toriais para atender as Unidades Básicas de Serviço (UBS), do município 
de ananindeua.
ananindeua/Pa, 01 de agosto de 2022.
Júlio césar Sousa costa - Promotor de Justiça

Protocolo: 836263
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 004/2022-MPPa/PJts
a Promotoria de Justiça de Terra Santa, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho 
Nacional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar os 
representantes das Empresas Parintins Taxi aéreo lTda, Santarém Taxi 
aéreo lTda, Talla Táxi aéreo lTda e a Sra. Nilza feijão da Silva, e a todos 
quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação 
de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo do inqué-
rito civil SiMP nº 000505-043/2020.
Terra Santa/Pa, 01 de agosto de 2022.

Protocolo: 836266
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 003/2022-MPPa/PJts
a Promotoria de Justiça de Terra Santa, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho 
Nacional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar os 
representantes das Empresas l. M. P. corrÊa (lifE SaNTarÉM) e c. W. 
almeida - EPP e a todos quantos possam interessar, inclusive para efeito 
de eventual apresentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do 
arQUiVaMENTo do inquérito civil SiMP nº 000508-043/2020.
Terra Santa/Pa, 01 de agosto de 2022.
Guilherme lima carvalho
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça de Terra Santa/Pa

Protocolo: 836272
EDITAL DE ARQUIVAMENTO Nº. 005/2022-MPPA/PJTS
a Promotoria de Justiça de Terra Santa, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho 
Nacional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar os Re-
presentantes das Empresas E. B. dE VaScoNcEloS, Gráfica E EdiTora 
aNdradE lTda-ME, d. a aMoriM da foNSEca -ME, e a todos quantos 
possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de re-
curso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo do inquérito 
civil SiMP nº 000504-043/2020.
Terra Santa/Pa, 01 de agosto de 2022.

Protocolo: 836277
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MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA nº 07/2022-MP/1ªPJTAILÂNDIA
a 2ª Promotoria de Justiça de Tailândia, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23-cNMP de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo - PorTaria nº 07/2022-MP/1ªPJT, SiMP nº 000477-
034/2022, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
Tailândia, situada na rua do fórum, nº 02- Bairro Santa Maria, cEP.: 
68.695-000, Tailândia-Pará, fone: (91) 3752-1325/2660.
PorTaria nº 07/2022-MP/1ªPJT
requerente: Ministério Público do Estado do Pará - 1ª PJ de Tailândia
assunto: fiscalizar a estrutura e o funcionamento do órgão de controle 
interno do Município de Tailândia
José ilton lima Moreira Júnior - Promotor de Justiça

Protocolo: 836286
Extrato para Publicação de Promoção de Arquivamento para fins de ciência 
ficta de interessado não localizado (Aviso de Arquivamento nº 006/2022)
o 1º ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E 
da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE BElÉM, dr. alEXaNdrE MarcUS 
foNSEca ToUriNHo, torna pública a Promoção de arquivamento referen-
te ao Procedimento Preparatório nº 009280-003/2021, e por intermédio 
deste fica informado a interessada HELOISA HELENA AVELAR HUHN, sobre 
a Promoção de arquivamento proferida nos autos do Procedimento Pre-
paratório, posto não ter sido encontrada para sua ciência pessoal, após 
exauridas as tentativas de sua localização.
data do arquivamento: 25/07/2022
objeto: apurar possíveis irregularidades em face da Sra. Heloisa Helena 
avelar Huhn, que seria “funcionária fantasma” no âmbito da assembleia 
legislativa do Estado do Pará – alEPa.
Promotoria de Justiça: 1ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 836281
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA nº 08/2022-MP/1ªPJTAILÂNDIA
a 2ª Promotoria de Justiça de Tailândia, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23-cNMP de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo - PorTaria nº 08/2022-MP/1ªPJT, SiMP nº 000381-
034/2022, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
Tailândia, situada na rua do fórum, nº 02- Bairro Santa Maria, cEP.: 
68.695-000, Tailândia-Pará, fone: (91) 3752-1325/2660.
PorTaria nº 08/2022-MP/1ªPJT
requerente: Ministério Público do Estado do Pará - 1ª PJ de Tailândia
assunto: fiscalizar a política pública voltada à concretização do direito à 
educação de qualidade nas escolas públicas do Município de Tailândia, me-
diante a correta observância do piso salarial dos professores de educação 
básica
José ilton lima Moreira Júnior - Promotor de Justiça

Protocolo: 836292
PORTARIA Nº 0583/2022-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 férias ao servidor 
do Ministério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo

136100/2022 JEffErSoN roSa coElHo 2021/2022 01 a 30/09/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
 BElÉM, 04 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
PORTARIA Nº 0584/2022-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

136162/2022 daNiEl GaMa GUiZZo 2018/2019 09 01 a 09/08/2022

122354/2022 HEllEN criSTiNa PaMPloNa cHaGaS 2021/2022 27 13/06 a 09/07/2022

136542/2022 laNa criSTiNa da coSTa dE aNdradE 2021/2022 30 18/07 a 16/08/2022

136685/2022 lUcilENE da SilVa aMaral 2021/2022 02 11 a 12/08/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
 BElÉM, 04 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

PORTARIA Nº 0585/2022-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

136607/2022 adrYEllY BorGES dE 
alENcar 2021/2022 01 a 30/09/2022 01/09/2022 30

135187/2022 alEX aMErico 2021/2022 08/08 a 
06/09/2022 08/08/2022 30

135230/2022 alEXaNdEr ricHard 
ViNSoN 2021/2022 15/08 a 

13/09/2022 15/082022 30

135908/2022 aNdrEa ViViaNY alVES 
BraGa 2021/2022 18/07 a 

16/08/2022 29/07/2022 19

136395/2022 EdNalVa roSa doS 
SaNToS 2021/2022 15/07 a 

13/08/2022 02/08/2022 12

134001/2022 HEllEN criSTiNa PaM-
PloNa cHaGaS 2021/2022 13/06 a 

09/07/2022 30/06/2022 10

136404/2022 JoEl carloS dE oliVEi-
ra aSSUNcao 2021/2022 18/07 a 

08/08/2022 29/07/2022 11

136577/2022 lUcia Maria alVES 
TEiXEira coSTa 2021/2022 18/07 a 

16/08/2022 01/08/2022 16

136409/2022 lUiZ ricardo PiNHo 2021/2022 18/07 a 
16/08/2022 02/08/2022 15

135826/2022 Marcia BETHaNia dE 
alBUQUErQUE ViNaGrE 2021/2022 15/07 a 

04/08/2022 27/07/2022 09

136310/2022 Maria GorETTE Prado 
do coUTo lEiTE 2021/2022 25/07 a 

23/08/2022 02/08/2022 22

136475/2022 rEGiValdo NaZarENo 
loPES PErEira 2021/2022 18/07 a 

16/08/2022 02/08/2022 15

136821/2022 rodriGo roSa dE 
SoUZa 2021/2022 01 a 30/08/2022 01/08/2022 30

136621/2022 roSa Maria BaSToS 
foNSEca 2021/2022 11/07 a 

09/08/2022 03/08/2022 07

136743/2022 roSEliTa araUJo 
MiraNda 2021/2022 18/07 a 

16/08/2022 03/08/2022 14

136132/2022 rUTH BarroS caMPoS 2021/2022 01 a 30/08/2022 01/08/2022 30

136290/2022 WaGNEr araGao SalES 2021/2022 18/07 a 
09/08/2022 01/08/2022 09

135400/2022 WilToN ToSHiHiro 
MoNTEiro YaMaMoTo 2021/2022 11/07 a 

09/08/2022 26/07/2022 15

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
 BElÉM, 04 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 836187
extrato da Portaria Nº 12/2022-MPPa/PJaLM
o Promotor de Justiça de almeirim, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar n° 57/06, art. 4°, Vi da resolução 23-cNMP, de 
17/09/07 e no art. 24, § 2°, i e ii da resolução 07/2019-cPJ, torna pública 
a instauração de Procedimento administrativo SiMP nº 000619-152/2022-
MP/PJalM que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de al-
meirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, Bairro centro; cEP 
68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
PorTaria Nº 12/2022-MPPa/PJalM
interessados: Promotoria de Justiça de almeirim, Secretaria Municipal de Saúde.
assunto: acompanhar inspeções realizadas nos estabelecimentos de saúde 
do municícpio de almeirim e adotar as medidas necessárias para solucionar 
as demandas que surgirão até dezembro de 2022.
ramon furtado Santos- Promotor de Justiça

Protocolo: 836202
extrato da Portaria Nº 13/2022-MPPa/PJaLM
o Promotor de Justiça de almeirim, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar n° 57/06, art. 4°, Vi da resolução 23-cNMP, de 
17/09/07 e no art. 24, § 2°, i e ii da resolução 07/2019-cPJ, torna pública 
a instauração de Procedimento investigatório SiMP nº 000966-152/2019-
MP/PJalM que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de al-
meirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, Bairro centro; cEP 
68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
PorTaria Nº 13/2022-MPPa/PJalM
interessados: Promotoria de Justiça de almeirim, Vicente Borges da cunha 
filho e ives france Mendes dos Santos
assunto: apurar possível irregularidade durante procedimento cirúrgico 
realizado na paciente/reclamante pelo médico Vicente Borges da cunha.
ramon furtado Santos- Promotor de Justiça

Protocolo: 836206
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 004/2022/reaBertUra 
A Prefeitura Municipal de Abaetetuba, através da Secretaria Munici-
pal de obras e Viação Publica, torna público aos interessados, a reabertura 
da ToMada dE PrEÇoS Nº 004/2022, para o dia 08/08/2022, às 08:00hs, 
horário local, que tem por objeto: contratação de Empresa Para Execução de 
reformas No “campo de futebol do Vaguito”, localizado Na Travessa San-
doval de almeida lima - 330 - algodoal, abaetetuba-Pa. a reabertura será 
realizada na Sala da cPl na Prefeitura Municipal de abaetetuba sito a rua 
Siqueira Mendes, nº 1359 - Bairro: centro - cEP: 68440-000, abaetetuba/Pa. 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho - Prefeita Municipal.

resULtado da LicitaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 
toMada de PreÇos Nº 014/2022, 

Objeto:  ADESÃO de nº 014/2022. objeto: adesão a ata de registro de 
Preços Nº 007/2021-Pepma da Prefeitura de abaetetuba Para aquisição de 
Materiais de construção Em Geral Para atender as demandas do fundo Mu-
nicipal de Meio ambiente de abaetetuba/Pa. Nos termos da ata da Sessão, o 
Pregoeiro, torna público o resultado da licitação e julgamento das propostas à 
respectiva vencedora. desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, por meio do 
Sr. raphael Thiago Silva Sereni, Secretário de Meio ambiente, resolve: tornar 
público a HoMoloGaÇÃo da Tomada de Preços Nº 014/2022, supracitado à 
adjudicatária: rafael costa da Silva comércio - Epp, cNPJ 41.136.186/0001-
98, pelo Valor Global de r$ 717.713,74. assinado em 02 de agosto de 2022. 
raphael Thiago Silva Sereni - Secretário Municipal de Saúde Meio ambiente.
EXTraToS dE coNTraToS. Processo administrativo Nº 2022/0208-001-
PMa. Modalidade: concorrência Pública nº 001/2022. objeto: Sistema de re-
gistro de Preços Para a contratação de Empresa Para Eventual fornecimento 
E aplicação de cbuq (concreto Betuminoso Usinado À Quente), ligantes as-
fálticos, Base E Meio fio com Sarjeta Nas Vias do Município de abaetetuba, 
incluindo Material, Transporte, Equipamentos, ferramentas, Mão de obra E 
demais insumos Necessários, Por Um Período de 12 Meses. contratante: 
Prefeitura Municipal de abaetetuba/Secretaria Municipal de Meio ambiente 
cNPJ 42.408.173/0001-93. contratada: Norte ambiental Gestão E Serviços 
ltda com o cNPJ: 10.944.348/0001-90. contrato Nº 2022/223, Valor Global 
r$ 9.136.250,00. Vigência de 03/08/2022 à 01/02/2023. Francineti Maria 
Rodrigues Carvalho - Prefeita Municipal.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/0725-001-PMA
Modalidade: adesão nº 014/2022. objeto: adesão a ata de registro 
de Preços Nº 007/2021-PEPMa da Prefeitura de abaetetuba Para aquisi-
ção de Materiais de construção Em Geral Para atender as demandas do 
fundo Municipal de Meio ambiente de abaetetuba/Pa. contratante: Prefei-
tura Municipal de abaetetuba/Secretaria Municipal de Meio ambiente cNPJ 
42.408.173/0001-93. contratada: rafael costa da Silva comércio - Epp, cNPJ 
41.136.186/0001-98. contrato Nº 2022/224 Valor Global r$ 717.713,74. Vi-
gência de 04/08/2022 à 04/08/2023. Raphael Thiago Silva Sereni - Se-
cretário Municipal De Saúde Meio Ambiente.

Protocolo: 836409

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de adesÃo ao reGistro de PreÇos

REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022 
considerando o aceite de adesão da Prefeitura Municipal de abaete-
tuba/Pa, órgão gerenciador da ata, a análise da comissão Permanente de 
licitação e do Parecer Jurídico favorável à adesão a ata de registro de Preços 
nº 026/2021-PE-PMa, oriunda do Pregão Eletrônico SrP Nº 029/2021 cujo 
objeto contratação de empresa especializada em fornecimento de lanches e 
refeições para atender as demandas do fundo municipal de meio ambiente 
de abaetetuba, sendo vencedora a empresa l de J c dos Santos, cNPJ nº 
18.502.517/0001-44, no valor de r$ 401.750,00 (Quatrocentos e um mil 
setecentos e cinquenta reais). autorizo a adesão à ata de registro de pre-
ços conforme descrito acima, nos termos referenciados no processo. Rafhael 
Thiago Silva Sereni - Secretário Municipal de Meio Ambiente.

eXtrato de coNtrato. 
Processo Administrativo Nº 2022/0725-002-PMA. Modalidade: ade-
são a ata de registro de Preço Nº 015/2022. objeto: adESÃo a aTa dE 
rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 026/2021, oriUNda do Pregão Eletrônico Nº 
029/2021, da Secretaria Municipal de assistência Social Para contratação 
de Empresa Especializada Em fornecimento de lanches E refeições Para 
atender as demandas do fundo Municipal de Meio ambiente de abaete-
tuba. contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/Secretaria Municipal 
de Meio ambiente cNPJ 42.408.173/0001-93. contratada: l de J c dos 
Santos, cNPJ 18.502.517/0001-44. contrato Nº 2022/221, Valor Global r$ 
401.750,00 (Quatrocentos e um mil setecentos e cinquenta reais). Vigência 
de 01/08/2022 à 01/08/2023. Rafhael Thiago Silva sereni - secretário 
Municipal de Meio Ambiente.

eXtrato de reGistro de PreÇos 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022- PE-PMA 

Processo adMiNistratiVo: N° 2022/0603-002-PMa 
o Município de abaetetuba, através do fundo Municipal de Meio ambiente 
de abaetetuba, cNPJ 21.763.283./0001-01, resolve registrar os preços da ata 
de registro de Preços de Nº 025/2022- PE-PMa, oriundo do PrEGÃo ElETrÔ-
Nico SrP Nº 029/2022- PE-PMa, que possui por objeto registro de preços 
para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de locação de veículos automotivos sem motorista, sem combustível, quilo-
metragem livre e com manutenção, caso necessário, para atender a demanda 
da Prefeitura Municipal de abaetetuba/Secretaria de Meio ambiente de aba-
etetuba - Pa cujo fornecedor registrado na arP é: r & T Multi Servicos Eireli 
cNPJ: 23.188.924/0001-69, vencedor dos item: 01 (r$ 4.106,00)e 02 (r$ 
7.810,00). Vigência: 01/08/2022 à 01/08/2023. Valor estimado para aquisi-
ção r$ 236.712,00 (duzentos e trinta e seis mil, setecentos e doze reais). a 
íntegra da arP estará disponível na sede da Prefeitura Municipal de abaete-
tuba/Pa e na página do Tribunal de contas dos Municípios - TcM. Raphael 
Thiago Silva Sereni - Secretário de Meio Ambiente.

Protocolo: 836412

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de adesÃo ao reGistro de PreÇos 

reGistro de PreÇos Nº 016/2022 
considerando o aceite de adesão da Prefeitura Municipal de abae-
tetuba/Pa, órgão gerenciador da ata, a análise da comissão Permanente 
de licitação e do Parecer Jurídico favorável à adesão a ata de registro de 
Preços nº 037/2021-PE-PMa, oriunda do Pregão Eletrônico SrP Nº 037/2021 
cujo objeto contratação de empresa para aquisição de materiais permanen-
tes e equipamentos para atender as demandas da secretaria de saúde de 
abaetetuba, suas unidades administrativas e de atendimento em saúde mu-
nicipais, sendo vencedora a empresa Vilhena E ferreira ltda - Epp, cNPJ nº 
40.224.907/0001-59, no valor de r$ 2.358.867,24 (dois milhões, trezentos 
e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro 
centavos). autorizo a adesão à ata de registro de preços conforme descrito 
acima, nos termos referenciados no processo. Charles Cezar Tocantins de 
souza - secretário Municipal de saúde.

eXtrato de coNtrato 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/0802-001-PMA 

Modalidade: adesão a ata de registro de Preço Nº 016/2022. objeto: ade-
são a ata de registro de Preços Nº 037/2021, oriunda do Pregão Eletrôni-
co Nº 037/2021, da Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pa Para contrata-
ção de Empresa Para aquisição de Materiais Permanentes E Equipamentos 
Para atender as demandas da Secretaria de Saúde de abaetetuba, Suas 
Unidades administrativas E de atendimento Em Saúde Municipais. contra-
tante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/Secretaria Municipal de Saúde 
cNPJ 05.105.127/0001-99. contratada: Vilhena E ferreira ltda- Epp, cNPJ 
nº 40.224.907/0001-59. contrato Nº 2022/222, Valor Global r$ 2.358.867,24 
(dois milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais 
e vinte e quatro centavos). Vigência de 03/08/2022 à 03/08/2023. Charles Ce-
zar tocantins de souza - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 836414

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
coNcorrÊNcia PÚBLica - srP  4/2022

refere-se à serViÇos de iNFraestrUtUra Na MaLHa ViÁria, iNclUiN-
do PaViMENTaÇÃo, drENaGEM, TErraPlENaGEM, SiNaliZaÇÃo, BEM 
coMo coNSErVaÇÃo E MaNUTENÇÃo E oUTroS SErViÇoS PErTiNENTES, 
ViSaNdo a MElHoria da MoBilidadE daS ViaS UrBaNaS do MUNiciPio 
dE alTaMira: aBErTUra: 06/09/2022, às 09:00 horas (horário local) na 
rUa acESSo 2, 530, PrEMEM, (cENTro dE coNVENÇÕES dE alTaMira) 
diViSÃo dE SUPriMENToS E SErViÇoS. os interessados poderão obter 
maiores informações e retirar o edital completo pelos sites: https://altamira.
pa.gov.br/ Mural Geobras - TcM/Pa e também poderão ser lidos ou obtidos 
cópias na divisão de Suprimentos  e Serviços da Prefeitura de altamira -  Se-
tor de licitação, situado na rua acesso dois 530, Bairro Premem, altamira/
Pa, das 08:00 às 12:00 horas.
CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA, Prefeito Municipal de Altamira

Protocolo: 836416

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
retiFicaÇÃo

Na publicação do aviso de licitação do Pregão eletrônico srP Nº 060/2022. 
O município de Aurora Do Para/Pa, por meio da Pregoeira, retifica o objeto da 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico SrP Nº 060/2022. oNde se LÊ: 
objeto: contratação de empresa para fornecimento de refeições acondiciona-
das em marmitex, visando atender as necessidades da prefeitura municipal 



118  diário oficial Nº 35.069 Sexta-feira, 05 DE AGOSTO DE 2022

de aurora do Pará, e demais secretarias que compõem a esfera municipal. 
Leia-se: contratação de empresa na prestação de serviços de preparo, for-
necimento e distribuição de alimentos no sistema self service e refeições tipo 
marmitex comercial, para atender as necessidades das Secretarias Municipais 
de aurora do Para/Pa. Publicada no d.o.U, seção 3, n° 147 pag. 242, data 
04/08/2022; doE/Pa n° 35068 pag. 124, data 04/08/2022; diário do Pará 
B13. Permanecendo inalteradas as demais informações da publicação. 
Antonia Tassila Farias de Araujo - Pregoeira.

Protocolo: 836420

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
resULtado resUMido de aNÁLise e JULGaMeNto 

de docUMeNtos. de HaBiLitaÇÃo 
coNcorrÊNcia N°. 3011/2022 

Objeto: execução da seguinte obra: retomada da obra de construção do novo 
Terminal rodoviário de Barcarena. a Prefeitura Municipal de Barcarena, Pa, 
através de sua comissão permanente de licitação que foi subsidiada pelos ser-
vidores da SEMdUr, em conformidade com a lei nº. 8.666/93 e disposições 
do edital, torna público aos interessados que, após análises dos documentos 
de habilitação apresentados pelas duas licitantes participantes do processo 
licitatório em epígrafe, julgou ambas as empresas como inabilitadas,confor-
me resultado completo de análise e julgamento dos mesmos que poderá ser 
adquirido no departamento de licitações e contratos, no endereço descrito 
no edital, bem como no portal da transparência da prefeitura, através do 
endereço/link: https://barcarena.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&i-
tem=2&visao=2&anoproc=2022&nrproc=3011&numpaghist=1 ou, ainda, no 
portal do jurisdicionado do TcM/Pa (sistema “Geo-obras”), através do en-
dereço/link:http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao/licitacao/detalhes/7197. 
os representantes legais das duas empresas participantes, querendo, terão 
vistas dos autos, podendo, eventualmente, interpor recursos administrativos 
pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir 
da data de publicação deste ato administrativo (resultado resumido) na im-
prensa Oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 12 de agosto de 2022, conforme 
art. 109, inciso i, alínea “a”, c/c § 1º, da lei n°. 8.666/93. os documentos de 
habilitação das duas empresas licitantes estão disponíveis, integralmente, no 
portal da transparência da prefeitura, no endereço/link acima descrito. caso 
os interessados queiram acessar algum outro documento do processo que 
não esteja no portal da transparência ou no portal do jurisdicionado do TcM/
Pa (sistema “Geo-obras”) e não queiram vir à prefeitura para vista, nessa 
hipótese, deverão solicitá-lo para podermos enviá-lo por e-mail. Pedimos que 
entreguem os recursos no departamento de licitações e contratos, em dia de 
expediente das 08:00 as 17:00h, ou enviem para o e-mail: licitacao.pmb@
barcarena.pa.gov.br, devendo, neste último caso, também observar o horário 
de expediente (enviar até as 17:00h do último dia de prazo). Pelo fato de as 
duas empresas terem sido inabilitadas no certame em epígrafe, dar-se-á o 
prazo de 08 (oito) dias úteis contados a partir data de publicação deste resul-
tado resumido na Imprensa Oficial para que as licitantes, caso seja possível, 
apresentem os documentos corretos, sem os erros apontados no resultado 
completo de análise e julgamento dos documentos de habilitação, necessários 
para que ambas sejam habilitadas, nos termos do item 16, subitem 16.16, do 
edital e conforme previsão contida no art. 48, § 3º, da lei nº 8.666/93. assim, 
caso não haja recurso administrativo contra o resultado, estamos convidando 
as duas empresas para que, se desejarem, apresentem os documentos em 
sessão pública que acontecerá na sala de reuniões da PMB, mesmo local de 
realização da sessão de abertura, e iniciará, pontualmente, às09h00min do 
dia 18 de agosto de 2022. os documentos deverão ser apresentados em 
conformidade com item 13 e seus subitens do edital, sob pena de inabilitação. 
Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL

Protocolo: 836421

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtrato de coNtrato. 

Origem: processo administrativo n°. 098/2022/ processo licitatório concorrên-
cia n°.3003/2022. contrato n°.1069/2022. contratante: Secretaria Municipal 
de assistência Social. contratado: ineteServEireli, cnpj: 24.650.595/0001-
99. objeto: execução da seguinte obra: construção do craS do araparí, lo-
calizado na comunidade araparí, Barcarena, Pa. fundamento legal: lei n°. 
8.666/93. Vigência: 450 dias consecutivos. Valor total: r$ 1.974.498,84. 
dotação orçamentária/fonte de recursos: 11; 1116; 08 244 0047 1.105; 
4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fonte: 15000000. assinatura: 02/08/2022.

Protocolo: 836422

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato de coNtrato PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 020/2022

coNTraTaNTE - fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, empresa: SalVador 
MaTEriaiS ElETricoS EirEli cNPJ/Mf sob o nº 23.743.283/0001-67, con-

trato administrativo nº. 225/2022, com o valor total de r$ 235.632,90, em-
presa: V P daVid coMErcio EirEli, cNPJ: 11.734.692/0001-18, contrato 
administrativo nº. 226/2022, com o valor total de r$ 142.380,20, W N Tar-
GiNo, cNPJ: 21.059.854/0001-13, contrato administrativo nº. 227/2022, 
com o valor total de r$ 132.122,60, oBJETo: fornecimento parcelado de 
aquisição de material de construção e elétrico, para manutenção do fundo 
Municipal de Educação de Brasil Novo: foNTE dE rEcUrSoS: 12 361 0401 
2048 - Manutenção e apoio administrativo - fUNdEB
33 90 30 00 - Material de consumo, daTa da aSSiNaTUra: 04/08/2022, Vi-
GÊNcia do coNTraTo: 31/12/2022. ordenador de despesas: Wederson 
Noiminche - Secretário Municipal Interino de Educação.

Wederson Noiminche
Secretário interino de Educação

Protocolo: 836425

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato da ordeM de serViÇos  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022

ORDEM DE SERVIÇOS Nº 015/2022, Prefeitura Municipal de Brasil Novo 
- rEfErENTE À Prestação de serviço de reformas e pequenos reparos, em 
ambientes públicos diversos em atendimento as necessidades da Prefeitura 
e demais fundos Municipais de Brasil Novo/Pa. rEfErÊNcia: Pregão Eletrô-
nico SrP 001/2022. contrato de Prestação de serviços nº 125/2022. Valor 
Global da ordem de Serviço r$ 95.009,53 (Noventa e cinco mil, nove reais 
e cinquenta e três centavos), a serem pagos conforme medição, à Empresa 
EMPrEiTEira cardoSo dE SoUZa lTda, cNPJ: 03.902.663/0001-90. data 
da assinatura 30 de junho de 2022. Prazo de Execução; 90 dias.

eXtrato da ordeM de serViÇos  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022

ordeM de serViÇos Nº 016/2022, Prefeitura Municipal de Brasil Novo 
- rEfErENTE À Prestação de serviço de reformas e pequenos reparos, em am-
bientes públicos diversos em atendimento as necessidades da Prefeitura e de-
mais fundos Municipais de Brasil Novo/Pa. rEfErÊNcia: Pregão Eletrônico SrP 
001/2022. contrato de Prestação de serviços nº 125/2022. Valor Global da or-
dem de Serviço r$ 384.646,35 (Trezentos e oitenta e quatro mil seiscentos e qua-
renta e seis reais e trinta e cinco centavos), a serem pagos conforme medição, à 
Empresa EMPrEiTEira cardoSo dE SoUZa lTda, cNPJ: 03.902.663/0001-90. 
data da assinatura 20 de julho de 2022. Prazo de Execução; 90 dias.

eXtrato da ordeM de serViÇos 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022

ORDEM DE SERVIÇOS Nº 017/2022, Prefeitura Municipal de Brasil Novo 
- rEfErENTE À Prestação de serviço de reformas e pequenos reparos, em 
ambientes públicos diversos em atendimento as necessidades da Prefeitura e 
demais fundos Municipais de Brasil Novo/Pa. rEfErÊNcia: Pregão Eletrônico 
SrP 001/2022. contrato de Prestação de serviços nº 125/2022. Valor Global 
da ordem de Serviço r$ 73.214,98 (Setenta e três mil, duzentos e quatorze 
reais e noventa e oito centavos), a serem pagos conforme medição, à Em-
presa EMPrEiTEira cardoSo dE SoUZa lTda, cNPJ: 03.902.663/0001-90. 
data da assinatura 20 de julho de 2022. Prazo de Execução; 90 dias.

WEDER MAKES CARNEIRO-Prefeito Municipal
Protocolo: 836426

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

Aviso de Homologação e Adjudicação. Modalidade: Convite nº 1/2022-
051901. objeto: contratação de empresa especializada na execução de obras 
de Engenharia civil Para realizar drenagem Pluvial na rua Magalhães Barata, 
Bairro Santa cruz, Zona Urbana de Breves/Pa, Sob Gestão da Secretaria Mu-
nicipal de obras e Serviços Urbanos. Vencedor: Smp construções, comercio e 
Serviços Eireli, com o valor total de r$ 237.128,67. Homologo a licitação na 
forma da lei nº 8.666/93. José antonio azevedo leão. 14/07/2022.

eXtrato de coNtrato. 
Contrato Nº: 20220233; Origem: Convite nº 1/2022-051901; contratan-
te: Prefeitura Municipal de Breves; contratada(o): Smp construções, comercio 
e Serviços Eireli; objeto: contratação de Empresa Especializada na Execução 
de obras de Engenharia civil Para realizar drenagem Pluvial na rua Magalhães 
Barata, Bairro Santa cruz, Zona Urbana de Breves/Pa, Sob Gestão da Secretaria 
Municipal de obras e Serviços Urbanos; Valor Total: r$ 237.128,67; Vigência: 
15/07/2022 a 31/12/2022; data da assinatura: 15/07/2022.

Protocolo: 836427

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BUJARU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BUJarU/Pa
eXtrato de coNtrato

INEXIGIBILIDADE Nº. 08/2022. objeto: contratação de Empresa para 
Prestação de Serviços de apresentação artística com o“Show Musical da can-



diário oficial Nº 35.069   119Sexta-feira, 05 DE AGOSTO DE 2022

tora Manu Batidão”, para o festival açaíjet 2022, que ocorrerá no mês de Setembro 
de 2022, no Município de Bujaru - Pa. contratante: Secretaria Municipal de cultura, 
desporto, lazer e Turismo. Empresa, Números e Valores dos contratos: E S dE 
a PiNTo ProdUcao E EVENToS, inscrita sob cNPJ nº 18.403.016/0001-00. 
contrato Nº. 11/2022, Valor global de 58.500,00 (cinquenta e oito mil e qui-
nhentos reais), para atende a Secretaria Municipal de cultura, desporto, lazer e 
Turismo. Vigência: 25/07/2022 e encerramento em 30/09/2022.

aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
terMo de ratiFicaÇÃo

O Prefeito Municipal de São Bujaru/Pa, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pela lei orgânica Municipal, e de acordo com o que deter-
mina o art. 26 da lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo 
administrativo que trata da contratação da empresa : E S dE a PiNTo Pro-
dUcao E EVENToS, inscrita sob cNPJ nº 18.403.016/0001-00, raTifica por 
este Termo, a inexigibilidade de licitação nº. 08/2022 para a contratação de 
Empresa para Prestação de Serviços de apresentação artística com o“Show 
Musical da cantora Manu Batidão”, para o festival açaíjet 2022, que ocor-
rerá no mês de Setembro de 2022, no Município de Bujaru - Pa. contrato 
Nº 11/2022, Valor global r$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos 
reais). fundamentado no art. 25, ii e art. 13, iii da lei nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e em consonância com o relatório da comissão per-
manente de licitação e tendo em vista documentos que instruem o processo 
administrativo em epígrafe. autorizo a realização da despesa. Proceda com a 
contratação no valor supramencionado.

Miguel Bernardo da costa Júnior
Prefeito Municipal

Protocolo: 836430

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtratos de coNtratos 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 054/2021-PMC 
Objeto: registro de Preço Para futura e eventual contratação de empresa 
especializada em fornecimento de Gêneros Alimentícios a fim de suprir as ne-
cessidades do Programa nacional de alimentação escolar (Pnae), Para Suprir 
as Necessidades do ano letivo de 2022, referente aos Programas: creches, 
educação infantil, ensino fundamental, educação de Jovens e adultos - EJa, 
ensino de Quilombolas. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. contrato 
nº 13.Pe.054/2021-PMc/semed. contratante: Prefeitura Municipal de came-
tá/Secretaria Municipal de educação/fundo Municipal de educação, cnpj nº 
18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. fundeb 
cametá, cNPJ nº 31.480.157/0001-95. contratado: r. a. duarte carneiro co-
mercio de alimentos ltda, cNPJ 17.887.232/0001-06. Valor Total r$ 125.632,20. 
Vigência: 27/07/2022 a27/07/2023. Ordenador: Enio de Carvalho.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 020/2022-PMc 
Objeto: registro de Preços Para futura e eventual aquisição de Material de 
limpeza e Higiene. fundamento legal: lei federal Nº 8.666/93. contrato 
Nº 46.Pe.020/2022-Pmc/Semed. contratante: Prefeitura Municipal de came-
tá/Secretaria Municipal de educação/fundo Municipal de educação, cnpj nº 
18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. fundeb 
cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-95. contratada: e. c. G. Veiga, cNPJ 
nº 09.107.656/0001-82, Valor Total r$ 156.669,40. Vigência: 21/07/2022 
a 21/07/2023. ordenador: Enio de carvalho. coNTraTo Nº 47.Pe.020/
2022-PMc/SMS. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria 
Municipal de Saúde. cNPJ nº 11.311.333/0001-58. contratada: e. c. G. 
Veiga, cNPJ nº 09.107.656/0001-82, Valor Total r$ 107.361,00. Vigência: 
21/07/2022 a 21/07/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. contrato nº 
48.Pe.020/2022-PMc/Semas. contratante: Prefeitura Municipal de came-
tá/Secretaria Municipal de assistência Social cNPJ nº 18.782.228/0001-46. 
contratada: e. c. G. Veiga, cNPJ nº 09.107.656/0001-82, Valor Total r$ 
62.849,70. Vigência: 21/07/2022 a 21/07/2023. ordenador: elane Pinto 
cassiano.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2021-PMC 
Objeto: registro de Preços Para futura eventual contratação de empresa 
especializada em Fornecimento de Refeição (Tipo Marmitex), Lanche e Buffet, 
visando atender a Prefeitura Municipal de cametá. fundamento legal: lei 
federal nº 8.666/93. contrato nº 22.052/2021-PMc. contratante: Prefeitura 
Municipal de cametá cNPJ nº 05.105.283/0001-50. contratado: S. de N. M. 
cardoso, cNPJ nº 17.291.210/0001-89. Valor Total r$ 120.985,00. Vigência: 
19/07/2022 a 19/07/2023. ordenador: Victor correa cassiano.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 052/2021-PMC 
Objeto: registro de Preços Para futura eventual contratação de empresa 
especializada em fornecimento de refeição (tipo marmitex), lanche e Buf-
fet, Visando atender a Prefeitura Municipal de cametá. fundamento legal: 
lei federal nº 8.666/93. contrato nº 23.052/2021-Pmc/Semed. contratante: 
Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Educação/fundo Mu-
nicipal de Educação, cnpj Nº 18.782.198/0001-78 E fundo Mun. desenv. Ens. 
fund. Val. Magist. fundeb cametá, cnpj nº 31.480.157/0001-95. contratado: 
S. de N. M. cardoso, cNPJ nº 17.291.210/0001-89. Valor Total r$ 50.175,00. 
Vigência: 19/07/2022 a 19/07/2023. ordenador: Enio de Carvalho.

Protocolo: 836436

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aVisos de LicitaÇÃo

A Prefeitura Municipal de Castanhal, por intermédio da Secretaria Mu-
nicipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo lici-
tatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP 
nº 070/2022/PMc, cujo objeto é contratação de Empresa Especializada Para 
fornecimento de Equipamento e Suprimento de informática, destinado ao 
atendimento das diversas Secretarias/fundos Municipais e o instituto de pre-
vidência do Município de castanhal/Pa Por Um Período de 12 (doze) Meses, a 
sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas 
de Preços e início da etapa de lances no dia 19/08/2022às 09:00 horas. o 
Edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.br/
categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@
castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. Sheila Mirian Medeiros 
Gomes - Pregoeira da Prefeitura Municipal de Castanhal.

toMada de PreÇos N° 021/2022/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 construção de ponte de concreto sobre o igarapé casta-
nhal localizado na rua São João, neste Município de castanhal/Pará.  Partici-
pantes: Firmas cadastradas ou que comprovem qualificação para tal até três 
dias antes do recebimento e abertura das propostas. data do recebimento e 
abertura dos documentos de habilitação e propostas: 23/08/2022, 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 Mu-
nicipal de Suprimento e licitação, localizado na av. Barão do rio Branco, n.° 
2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, através do e-mail:  
licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br  ou através do site: http://castanhal.cr-
2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/. sílvio roberto Monteiro dos 
santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 836437

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ
aViso de PUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo  

tiPo PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022-seMUsa. objeto: contra-
tação de empresa especializada no fornecimento de veículo tipo MicroÔ-
NiBUS TraNSPorTE SaNiTário - Tfd, através da proposta fNS de n° 
11674805000122001, Emenda Parlamenta do deputado federal Hélio leite, 
destinado a atender as necessidades da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE 
do MUNicÍPio dE cUrUÇá/Pa, a data de abertura será no dia 18/08/2022 
às 09:00hs. o Edital encontra-se à disposição no portal do TcM/Pa e no Portal 
de compras Públicas. curuçá/Pa, 04 de agosto de 2022. JeFFersoN Fer-
reira de MiraNda Prefeito Municipal de curuçá/Pa.

Protocolo: 836439

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico  Nº 010/2022PMc-tipo: menor preço por lote, ob-
jeto coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM EXEcUÇÃo dE SErViÇoS 
dE PaViMENTaÇÃo aSfalTica, MEio -fio/SarJETa, calÇada E SiNaliZa-
ÇÃo da ViciNal coMUNidadE dE caraTaTEUa (6,68 KM), No MUNiciPio dE 
cUrUÇa, coNforME coNVÊNio Nº183/2022. Sessão Pública: dia 17/08//2022, 
às 09:00h .informações: Edital disponível: Na sede da Prefeitura, https://www.
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/www.bll.org.br/JeFFersoN 
Ferreira de MiraNda -Prefeito Municipal de curuça/Pa.

Protocolo: 836440

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ELDORADO DO CARAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de eLdorado dos caraJas
aViso de LicitaÇÃo

O município de Eldorado dos Carajás, por intermédio Prefeitura Municipal 
Torna pública a licitação Menor Preço por lote Global conforme, a lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, lei complementar nº 123/06 e 147/2014, demais 
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exigências estabelecidas neste edital, subsidiariamente, e demais legislações 
vigentes a Tomada de Preço de nº 2/2022-003 PMEc.  objeto: contatação 
de empresa para construção de uma ponte em concreto armado de 49 m 
de comprimento e 6 m de largura sobre o rio Sororó na Pa Gameleira, no 
Município de Eldorado dos carajás/pa. nº.do convênio: 103/2022 Processo nº 
2021/1380137. abertura 19/08/2022 08hs00min. o mesmo encontra dispo-
nível nos site do TcM-Pa- Geoobras-Pa e Portal da Transparência e Prefeitura 
municipal de Eldorado dos https://eldoradodocarajas.pa.gov.br/, Maria Nilda 
Pereira Neves Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
O Município de Eldorado dos Carajás, por intermédio da Prefeitura Muni-
cipal de Eldorado do carajás, torna pública a reabertura tendo em vista que 
no primeiro momento não houve interessado na licitação com critério de jul-
gamento menor preço por item, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 
7.746, de 05 de junho de 2012, decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, decreto nº 9.488, de 30 de agos-
to de 2018 aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, e as exigências estabelecidas neste edital. lei complementar nº 123/06 
e 147/2014, e demais legislação pregão eletrônico nº 9/2022-033 PMEc.  
Objeto: registro de preços com vistas à eventual contratação de empresa 
especializada no fornecimento de refeições preparadas e hospedagem na ci-
dade de Eldorado do carajás-Pa, em atendimento da prefeitura municipal, 
diversas secretarias e fundos de acordo com as especificações, quantitativos 
contidos no termo de referencia. abertura 17/08/2022 08 hs00min. o mesmo 
encontra disponível nos site do TcM-Pa  E Portal da Transparência e Prefeitura 
municipal de Eldorado dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/
portal-da-transparencia , será realizado através do portal www.portaldecom-
praspublicas.com.br. tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 836441

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
A Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará - PA, torna público o resul-
tado do processo licitatório modalidade carta - convite Nº 1/2022-003-PMGP, 
HoMoloGado no dia 04/08/2022, cujo objeto é: coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE rEforMa E rEViTaliZaÇÃo do 
PrÉdio da cÂMara MUNiciPal dE GoiaNÉSia do Pará, à empresa: B l dE 
M caldaS coM E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 14.041.528/0001-13, no valor de 
r$ 203.322,32. Francisco David Leite Rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 836442

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 06/2022-PMGP

Objeto: registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios 
em geral, materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza e higienização 
para todas as unidades administrativas da prefeitura municipal de Goianésia 
do Pará. contratantes: SEMMa, cNPJ nº 19.998.060/0001-73, contrato nº 
20220255, valor r$ 8.609,98. contratada: W d M coMErcial & loGiSTica 
EirEli, cNPJ: 22.845.746/0001-39. data de assinatura: 04/08/2022. 
Francisco David Leite Rocha, Prefeito Municipal.

carta coNVite cc Nº 1/2022-003-PMGP 
Objeto: contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e 
revitalização do prédio da câmara Municipal de Goianésia do Pará contratan-
te: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, cNPJ: 83.211.433/0001-13, 
contrato nº 20220254, valor r$ 203.322,32, contratada: B l dE M caldaS 
coMErcio E SErVicoS EirEli, cNPJ: 14.041.528/0001-13, data de assina-
tura: 05/08/2022 Francisco David Leite Rocha. Prefeito Municipal.

Protocolo: 836444
retiFicaÇÃo

Na publicação do dia 28/08/2022, circulada no ioEPa nº 34.812, pag. 186, 
onde se lê: 05º termo aditivo de prazo de 12 meses a partir de 01/01/2022, 
ao contrato nº 2018002-dl, dispensa nº 002/2018-dl. Leia-se: 04º ter-
mo aditivo de prazo de 12 meses a partir de 01/01/2022, ao contrato nº 
2018002-dl, dispensa nº 002/2018-dl. Francisco David Leite Rocha. 
Prefeito Municipal.

Protocolo: 836446

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ Miri
aViso de cHaMada PUBLica Nº 003/2022 cP

A Prefeitura Municipal de Igarapé Miri, através da comissão Permanen-
te de licitação, torna Público aos interessados a realização de credenciamento 
de Pessoa jurídica que preencham os requisitos estabelecidos para Prestação 
de Serviços de Hotelaria para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de igarapé Miri, Secretarias e fundos. Esclarecimentos e duvidas pelo e-mail 
cpligarapemiri2021@hotmail.com. o edital encontra se no endereço eletrônico: 
www.igarapemiri.pa.gov.br. Edilene Castro Mota - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. roberto Pina oliveira-Prefeito Municipal.

Protocolo: 836448

,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
aVisos de ratiFicaÇÃo 

Dispensa nº 07/2022-PMLA. Processo administrativo nº 060707/2022/PMla. 
Objeto: contratação de empresa para aluguel de palco e torre de sinalização, 
visando atender as demandas da Secretaria Municipal de cultura de limo-
eiro do ajuru/Pa. fornecedor: dilson leao dos Santos 81909764272, cNPJ: 
18.044.428/0001-00. Valor Global: r$ 53.100,00 (cinquenta e três mil e cem 
reais). Ratificado por Alcides Abreu Barra, Prefeito Municipal, em 09 de julho 
de 2022. alcides abreu Barra - Prefeito.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2022-PMLA 
Processo administrativo nº 070705/2022/PMLA. objeto:contratação 
de empresa para aquisição de material esportivo, visando atender as deman-
das da Secretaria Municipal de Esporte de limoeiro do ajuru/Pa.fornecedor:-
freitas Guimaraes & cia ltda, cNPJ: 04.895.405/0001-96. Valor Global: r$ 
47.310,00 (quarenta e sete mil trezentos e dez reais). Ratificado por alcides 
Abreu Barra, Prefeito Municipal, em 08 de Julho de 2022.

eXtratos de coMtratos 
Contrato Original nº 0107031/2022. origem dispensa nº 022/2022. Par-
tes: Prefeitura Municipal de limoeiro do ajuru e antônio Gomes Monteiro, cPf 
nº 645.893.662-15. objeto: locação de imóvel destinado ao funcionamento 
do polo da Universidade federal do Estado do Pará (UfPa), localizado na Tv. 
João Bamba, s/nº, bairro cuba, para atender as necessidades da Secreta-
ria Municipal de Educação do município de limoeiro do ajuru. Valor Total r$ 
68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais). Vigência: 01/07/2022 
a 30/06/2022. data da assinatura: 01/07/2022. fiscal do contrato: abraão 
aguiar Magno, cPf nº 683.172.122-20. ordenador de despesa: alcides 
Abreu Barra - Prefeito Municipal de Limoeiro do Ajuru/Pa.

ORIGEM: DISPENSA Nº 07/2022-PMLA. objeto: contratação de Empresa 
Para aluguel de Palco E Torre de Sinalização, Visando atender as deman-
das da Secretaria Municipal de cultura de limoeiro do ajuru/Pa. contrato nº 
0907001/2022/PMla. data da assinatura: 09 de Julho de 2022. Vigência do 
contrato: 09 de julho a 31 de dezembro de 2022. contratante: Secretaria 
Municipal de cultura de limoeiro do ajuru, cNPJ: 05.105168/0001-58. con-
tratada: Empresa dilson leao dos Santos 81909764272, 18.044.428/0001-
00. Valor: r$ 53.100,00 (cinquenta e três mil e cem reais).

ORIGEM: DISPENSA Nº 05/2022-PMLA. objeto: contratação de Empresa 
para empresa para aquisição de material esportivo, visando atender as de-
mandas da Secretaria Municipal de Esporte de limoeiro do ajuru/Pa. contrato 
nº 0807001/2022-PMla. data da assinatura: 08 de Julho de 2022. Vigência 
do contrato: 08 de julho a 31 de dezembro de 2022. contratante: Secretaria 
Municipal de Esporte de limoeiro do ajuru, cNPJ: 05.105168/0001-58. con-
tratada: Empresa freitas Guimaraes & cia ltda, cNPJ: 04.895.405/0001-96. 
Valor: r$47.310,00 (quarenta e sete mil trezentos e dez reais).

eXtratos de terMos aditiVos 
ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato Original nº 202105004. dispensa 
de licitação nº 026/2021. Partes: Prefeitura Municipal de limoeiro do ajuru 
e alzinete Viana dos reis, cPf nº 397.762.122-04. objeto do Termo: o pre-
sente 2º Termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contra-
to nº 202105004. Vigência: 01/08/2022 a 01/03/2023. data da assinatura: 
31/07/2022. ordenador de despesa: alcides abreu Barra - Prefeito.

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato Original nº 202106005. dispensa 
de licitação nº 029/2021. Partes: Prefeitura Municipal de limoeiro do ajuru 
e Elton José costa farias, cPf nº 488.256.462-91. objeto do Termo: o pre-
sente 2º Termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contra-
to nº 202106005. Vigência: 01/08/2022 a 01/03/2023. data da assinatura: 
31/07/2022. ordenador de despesa: alcides abreu Barra - Prefeito Municipal.

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao contrato original nº 202106006. dispensa 
de licitação nº 030/2021. Partes: Prefeitura Municipal de limoeiro do ajuru e 
Maria odinete carvalho dos Santos, cPf nº 011.721.172-92. objeto do Termo: 
o presente 2º Termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do 
contrato nº 202106006. Vigência: 01/08/2022 a 01/03/2023. data da assinatu-
ra: 31/07/2022. fiscal do 2º Termo aditivo: reginaldo fayal de freitas, cPf nº 
545.156.292-04. ordenador de despesa: alcides abreu Barra - Prefeito.

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato Original nº 202106008. dispensa 
de licitação nº 032/2021. Partes: Prefeitura Municipal de limoeiro do ajuru e Tede 
costa Barra, cPf nº 647.338.312-34. objeto do Termo: o presente 2º Termo 
aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato nº 202106008. 
Vigência: 01/08/2022 a 01/03/2023. data da assinatura: 31/07/2022. ordena-
dor de despesa: alcides abreu Barra - Prefeito Municipal.

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato Original nº 202106009. dispensa 
de licitação nº 033/2021. Partes: Prefeitura Municipal de limoeiro do ajuru 
e rosiley rodrigues Pimentel, cPf nº 670.077.672-49. objeto do Termo: o 
presente 2º Termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do 
contrato nº 202106009. Vigência: 01/08/2022 a 01/03/2023. data da as-
sinatura: 31/07/2022. fiscal do 2º Termo aditivo: Edinho da Silva Santana, 
cPf nº 606.488.562-91. ordenador de despesa: alcides abreu Barra - 
Prefeito Municipal.
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retiFicaÇÃo 
Na matéria Circulada no DOE/PA pág. 47 em 25/07/2022. referente ao 
Aviso de Ratificação do Processo: Dispensa de Licitação nº 02/2022/SMS. 
Processo administrativo nº 280602/2022. oNde LÊ-se: contratação de em-
presa para prestação de serviços de manutenção do aparelho de raio-x, vi-
sando atender às demandas da secretaria Municipal de Saúde. fornecedor: 
r da T a leao - Epp, cNPJ: 11.531.619/0001-49. Valor Global: r$ 9.000,00 
(nove mil reais). LÊ-se: contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção do aparelho de raio-x, visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. edson Farias Marques - secretário Muni-
cipal de saúde.

Protocolo: 836449
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato de terMo aditiVo 

1° Termo Aditivo Quantitativo: acrEScENTar QUaliTaTiVo com percen-
tual de 7,18121% equivalente a r$132.016,64 (cento e trinta e dois mil, 
dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), dEcrÉSciMo com percentual 
de 14,51094% equivalente a r$ 266.763,84 (duzentos e sessenta e seis mil, 
setecentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos)- contrato 
administrativo Nº 350/2022/SEVoP/PMM referente ao Processo licitatório Nº 
11.372/2022/PMM, ToMada dE PrEÇoS Nº 020/2022/cEl/SEVoP/PMM. ob-
jeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS 
oBraS dE PaViMENTaÇÃo E UrBaNiZaÇÃo NaS MarGiNaiS da Br 222 
- NUclEo UrBaNo Morada NoVa, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, Empresa: 
dfraNco coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda, cNPJ Nº 07.506.424/0001-71. 
assinatura: 02/08/2022, Marabá/Pa. secretaria de Viação e obras Públi-
cas. FÁBio cardoso Moreira - secretário.

Protocolo: 836452
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARAPANIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraPaNiM/PÁ
aViso de reVoGaÇÃo

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao Pregão Eletrônico SrP 
nº 08/2022. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada EM MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa, 
iNSTalaÇÃo, liMPEZa dE dUToS E oPEraÇÃo dE aParElHoS dE ar coN-
dicioNado coM rEPoSiÇÃo dE PEÇaS.

cLeitoN aNdersoN Ferreira dias
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 836454
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDICILÂNDIA

.

estado do ParÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

aViso de LicitaÇÃo
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 Tipo menor preço global, com aber-
tura no dia 22 de agosto de 2022 às 09hs contratação de empresa para 
implementação de canteiros centrais, paisagismo, lombo faixas e iluminação 
do tipo lEd na avenida 12 de maio no município de Medicilândia-Pa., quan-
tidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos disponível em: 
Portal da Transparência da Prefeitura de Medicilândia/Pa (http:// www.me-
dicilandia.pa.gov.br); no Geo obras (http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao) 
informações e-mail: setor.licitacaopmm@gmail.com

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 009/2022 Tipo menor preço global, com abertura 
no dia 23 de agosto de 2022 às 09hs contratação de empresa para constru-
ção de uma praça na agrovila Nova fronteira do Km 80 faixa no Município 
Medicilândia-Pa., quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos disponível em: Portal da Transparência da Prefeitura de Medicilândia/
Pa (http:// www.medicilandia.pa.gov.br); no Geo obras (http://geoobras.
tcm.pa.gov.br/cidadao) informações e-mail: setor.licitacaopmm@gmail.com

oZiMar MartiNs PaLHeta-Presidente da cPL
Protocolo: 836457

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico 003/2022-seMMa 
Objeto: contratação de Empresa Especializada Para a aquisição de Materiais 
de Expediente (consumo), Escritório E informática (Materiais Permanentes), 
Para atender as necessidades do fundo Municipal de Meio ambiente - fMMa. 
disponibilidade do Edital 05/08/2022 no endereço www.mojuidoscampos.
pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. início da entrega de pro-
postas: 17/08/2022. abertura das propostas: 17/08/2022 as 9h30min no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Brian Lima dos Santos - Pregoeiro 
Municipal/Decreto 008/2021.

Protocolo: 836455

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURILÂNDIA DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de OURILÂNDIA - PARÁ
aViso de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico srP nº 043/2022

O MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, por intermédio da PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE, sediada na aV. daS Na-
ÇÕES, 415, cENTro, cEP: 68390-000 - oUrilÂNdia do NorTE, cNPJ: 
22.980.643/0001-81, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação para o rEGiSTro dE 
PrEÇoS, modo de disputa aBErTo, critério de julgamento MENor PrEÇo. 
oBJETo: contratação de empresa para a prestação dos serviços de coNS-
TrUÇÃo do ViVEiro dE MUdaS, Para USo NaS aTiVidadES dESENVol-
VidaS PEla SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra, iNdÚSTria E co-
MÉrcio da cidadE dE oUrilÂNdia do NorTE- Pa. recurso do convê-
nio n°039/2021/SEdaP. data de abertura: 18/08/2022; Horário da Sessão: 
09h00min; local: www.portaldecompraspublicas.com.br.

JULio cesar daireL-Prefeito Municipal

Protocolo: 836459

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00024 

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço continuado de 
limpeza e conservação, para atender as Escolas da rede Municipal de Ensino, 
bem como a Secretaria Municipal de Educação. Nova abertura: 22/08/2022 
as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 
12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - cen-
tro. Pgm: 05/08/2022. Diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 
04/2022-GPP.

Protocolo: 836461

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-050 PMRP
Objeto: aquisição de 01 (um) trator de esteira para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de rondon do Pará conforme convênio nº 07/2021-SE-
daP. abertura: 19/08/2022 às 09:00 horas (horário de Brasília-df). local: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br recebimento das propostas até 
às 08:59 horas do dia 19/08/2022.
o edital e anexos encontram-se a disposição na Sala da cPl no horário das 08:00 
às 14:00, nos sítios www.rondondopara.pa.gov.br / www.portaldecompraspubli-
cas.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br informações: 94-99205-6538(Whatsa-
pp e ligação) ou cplrondondopara@yahoo.com.br.

rondon do Pará, 04 de agosto de 2022
Joana darc P. s. alencar - Pregoeira

Protocolo: 836463
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
aViso de iMPUGNaÇÃo 

coNcorreNcia Nº 004/2022-seMsa 
o Município de rurópolis/Pa, através do Presidente da comissão Perma-
nente de licitação, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria 
nº 001/2022, de 03 de janeiro de 2022, torna público aos interessados a 
impugnação do Edital interposta pela empresa: PrESiM - Pré-moldados Si-
mões Engenharia Ltda, com relação a exigências da certificação PBQP-H e 
da ilegalidade da garantia de 2,5% (dois e meio por cento) do valor global. 
informamos que foi aceita parcialmente a impugnação do solicitante por par-
te do Presidente da comissão e assessoria Jurídica, foi deferida parcialmente 
apenas para excluir a certificação PBQP-H da habilitação e para modificar 
a garantia de 2.5% para 1%, mantendo o restante inalterado, e que será 
remarcada nova data para a sessão. objeto: contratação de empresa es-
pecializada em reforma e ampliação do Hospital Municipal de rurópolis/Pa, 
com área à construir de 2.002,76 m² e com área à reformar de 687,58 m², 
contemplando a seguinte estrutura física: cozinha e conforte, lavanderia e 
Vestiários, recepção e laboratórios, Enfermarias, resíduos, Bloco cirúrgico 
e Enf. covid”, conforme Termo de convênio nº 40/2022 - SESPa. aluizio r. 
costa Pires - Presidente da cPL.

aViso de adiaMeNto
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 004/2022 - seMsa 

A Prefeitura municipal de Rurópolis/PA, torna público aos interessados o 
“adiaMENTo SiNE diE”, do procedimento licitatório concorrência Pública nº 
004/2022-SEMSa; Processo nº 001.120722; abertura prevista para o dia 22 
de agosto de 2022, às 9h. Tipo da licitação: Menor Preço Por Valor Global de 
execução empreitada preço global, considerando que houve contrata tempo 
por pedido de impugnação do edital, onde foi corrigido itens do mesmo. Será 
remarcado para 05 de setembro de 2022, as09hs0min. objeto: contratação 
de empresa especializada em reforma e ampliação do Hospital Municipal de 
rurópolis/Pa, com área à construir de 2.002,76 m² e com área à reformar de  
687,58 m², contemplando a seguinte estrutura física: cozinha e conforte, la-
vanderia e Vestiários, recepção e laboratórios, Enfermarias, resíduos, Bloco 
cirúrgico e Enf. covid”, conforme Termo de convênio nº 40/2022 - SESPa. in-
formações adicionais poderão ser obtidas junto ao Setor de licitação, e-mail: 
cplruropolis@gmail.com. aluizio r. costa Pires - Presidente da cPL.

eXtratos de coNtratos 
CONTRATO Nº 001.210722- UASG 980597

Processo: 001.270522. Espécie: Pregão Eletrônico nº017/2022SEMifra-PE
-SrP. Termo de contrato nº 001.210722, Partes. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de ruropolis - cnpj:10.222.297/0001-93. E contratado: altran Pisos E 
revestimentos ltda, inscrita No cnpj (Mf) Sob o Nº45.739.426/0001-08. Es-
pécie: Material de construção. objeto: contratação de Empresa Especializada 
No fornecimento de Material de construção Para atender as Necessidades 
da Secretaria Municipal de infraestrutura de rurópolis. conforme condições 
estabelecidas no termo de referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico 
nº 017/2022SEMifra-PE-SrP, Valor do contrato:r$ 842.319,85 (oitocentos 
e quarenta e dois mil trezentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos). 
fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão Eletrônico 
nº 017/2022SEMifra-PE-SrP. Vigência: 21/07/2022 a 21/07/2023. data da 
assinatura: 22/07/2022.

CONTRATO Nº 002.210722 - UASG 980597 
Processo: 001.270522. Espécie: Pregão Eletrônico nº017/2022SEMifra
-PE-SrP. Termo de contrato nº 002.210722, ParTES. contratante: Prefeitura 
Municipal de ruropolis - cnpj: 10.222.297/0001-93. E contratada: carbome 
comercial ltda, inscrita No cnpj (Mf) Sob o Nº 34.661.496/0001-66. Espé-
cie: Material de construção. objeto: contratação de Empresa Especializada 
No fornecimento de Material de construção Para atender as Necessidades 
da Secretaria Municipal de infraestrutura de rurópolis. conforme condições 
estabelecidas no termo de referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico 
nº 017/2022SEMifra-PE-SrP, Valor do contrato: r$ 690.965,50 (seiscentos 
e noventa mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). 
fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão Eletrônico 
nº 017/2022SEMifra-PE-SrP. Vigência: 21/07/2022 a 21/07/2023. data da 
assinatura: 21/07/2022.

CONTRATO Nº003.210722 - UASG 980597 
Processo: 001.270522. Espécie: Pregão Eletrônico nº017/2022SEMifra
-PE-SrP. Termo de contrato nº 003.210722, ParTES. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de ruropolis - cnpj: 10.222.297/0001-93. E contratada: front 
comercial ltda, inscrita No cnpj (Mf) Sob o Nº 43.731.740/0001-00. Espé-
cie: Material de construção. objeto: contratação de Empresa Especializada 
No fornecimento de Material de construção Para atender as Necessidades 
da Secretaria Municipal de infraestrutura de rurópolis. conforme condições 
estabelecidas no termo de referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico 
nº 017/2022SEMifra-PE-SrP, Valor do contrato: r$ 49.695,50 (quarenta 
e nove mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos). fun-
damento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão Eletrônico nº 
017/2022SEMifra-PE-SrP. Vigência: 21/07/2022 a 21/07/2023. data da as-
sinatura: 21/07/2022.

CONTRATO Nº 004.210722 - UASG 980597 
Processo: 001.270522. Espécie: Pregão Eletrônico nº017/2022SEMifra
-PE-SrP. Termo de contrato nº 004.210722, ParTES. contratante: Prefeitura 
Municipal de ruropolis - cnpj: 10.222.297/0001-93. E contratada: JcP Prado 
comercio Eireli, inscrita No cnpj (Mf) Sob o Nº 21.254.778/0001-05. Espé-
cie: Material de construção. objeto: contratação de Empresa Especializada 
No fornecimento de Material de construção Para atender as Necessidades 
da Secretaria Municipal de infraestrutura de rurópolis. conforme condições 
estabelecidas no termo de referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico 
nº 017/2022SEMifra-PE-SrP, Valor do contrato: r$ 47.330,00 (quarenta e 
sete mil trezentos e trinta reais). fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 
10.520/2002 e Pregão Eletrônico nº 017/2022SEMifra-PE-SrP. Vigência: 
21/07/2022 a 21/07/2023. data da assinatura: 21/07/2022.

coNtrato Nº 005.210722 - UASG 980597 
Processo: 001.270522. Espécie: Pregão Eletrônico nº017/2022SEMifra
-PE-SrP. Termo de contrato nº 005.210722, ParTES. contratante: Prefeitura 
Municipal de ruropolis - cnpj: 10.222.297/0001-93. E contratada: J l r araú-
jo comércio E Serviços, inscrita No cnpj (Mf) Sob o Nº 83.913.665/0001-13. 
Espécie: Material de construção. objeto: contratação de Empresa Especializa-
da No fornecimento de Material de construção Para atender as Necessidades 
da Secretaria Municipal de infraestrutura de rurópolis. conforme condições 
estabelecidas no termo de referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 
017/2022SEMifra-PE-SrP, Valor do contrato: r$ 9.690,00 (nove mil seiscen-
tos e noventa reais). fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 
e Pregão Eletrônico nº 017/2022SEMifra-PE-SrP. Vigência: 21/07/2022 a 
21/07/2023. assinatura: 21/07/2022.

CONTRATO Nº 006.210722 - UASG 980597
Processo: 001.270522. Espécie: Pregão Eletrônico nº017/2022SEMifra
-PE-SrP. Termo de contrato nº 006.210722, Partes. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de ruropolis - cnpj: 10.222.297/0001-93. E contratada: rM 
comércio de Mercadorias E Materiais ltda, inscrita no cNPJ (Mf) sob o nº 
20.784.313/0001-95. Espécie: Material de construção. objeto: contratação 
de Empresa Especializada No fornecimento de Material de construção Para 
atender as Necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura de ru-
rópolis. conforme condições estabelecidas no termo de referência anexo ao 
Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022SEMifra-PE-SrP, Valor do contrato: 
r$ 14.232,00 (quatorze mil duzentos e trinta e dois reais). fundamento le-
gal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão Eletrônico nº 017/2022SE-
Mifra-PE-SrP. Vigência: 21/07/2022 a 21/07/2023. data da assinatura: 
25/07/2022.

CONTRATO Nº 007.210722 - UASG 980597 
Processo: 001.270522. Espécie: Pregão Eletrônico nº017/2022SEMifra
-PE-SrP. Termo de contrato nº 007.210722, ParTES. contratante: PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE rUroPoliS - cNPJ: 10.222.297/0001-93. E contra-
tada: T N Hermes Materiais de construção, inscrita No cnpj (Mf) Sob o Nº 
40.309.707/0001-07. Espécie:Material de construção. objeto: contratação 
de Empresa Especializada No fornecimento de Material de construção Para 
atender as Necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura de ru-
rópolis. conforme condições estabelecidas no termo de referência anexo ao 
Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022SEMifra-PE-SrP, Valor do contrato: 
r$ 1.908.997,50 (um milhão novecentos e oito mil novecentos e noventa e 
sete reais e cinquenta centavos). fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 
10.520/2002 e Pregão Eletrônico nº 017/2022SEMifra-PE-SrP. Vigência: 
21/07/2022 a 21/07/2023. data da assinatura: 21/07/2022.

eXtratos de reGistro de PreÇos 
PROCESSO Nº 001.270522- UASG 980597 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022SEMINFRA-PE-SRP
Nº Processo: 001.270522. Espécie: ata de registro de Preços do Processo 
nº 001.270522. Órgão responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de ru-
ropolis. contratada: altran Pisos E revestimentos ltda, inscrita no cNPJ sob o 
n°45.739.426/0001-08. Valor Global de r$ 842.319,85 (oitocentos e quaren-
ta e dois mil trezentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos). contrata-
da: carbome comercial ltda, inscrita no cNPJ sob o n° 34.661.496/0001-66. 
Valor Global de r$ 690.965,50 (seiscentos e noventa mil novecentos e ses-
senta e cinco reais e cinquenta centavos).

coNtratada: FroNt coMerciaL Ltda, 
INSCRITA NO CNPJ (MF) SOB O N° 43.731.740/0001-00 

Valor Global de r$ 49.695,50 (quarenta e nove mil seiscentos e noventa 
e cinco reais e cinquenta centavos). contratada: JcP Prado comercio Eire-
li, inscrita no cNPJ (Mf) sob o n° 21.254.778/0001-05. Valor Global de r$ 
47.330,00(quarenta e sete mil trezentos e trinta reais). contratada: J l r 
araújo comércio E Serviços, inscrita no cNPJ (Mf) sob o n° 83.913.665/0001-
13. Valor Global de r$ 9.690,00 (nove mil seiscentos e noventa reais). con-
tratada: rM comércio de Mercadorias E Materiais ltda, inscrita no cNPJ (Mf) 
sob o n° 20.784.313/0001-95. Valor Global de r$ 14.232,00 (quatorze mil 
duzentos e trinta e dois reais). contratada: T N Hermes Materiais de cons-
trução, inscrita no cNPJ (Mf) sob o n°40.309.707/0001-07. Valor Global de 
r$1.908.997,50(um milhão novecentos e oito mil novecentos e noventa e 
sete reais e cinquenta centavos). objeto: registro de Preços para futura con-
tratação de Empresa Especializada No fornecimento de Material de constru-
ção Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura 
de rurópolis. conforme condições estabelecidas no termo de referência anexo 
ao Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022SEMiNfra-PE-SrP. fundamento 
legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão Eletrônico nº 017/2022SE-
MiNfra-PE-SrP. Vigência: 21/07/2022 a 21/07/2023.

Protocolo: 836465
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a aber-
tura do ToMada dE PrEÇo 2/2022-0003, cujo objeto é para reforma E am-
pliação da EEEf Magalhães Barata No Município de Santa Maria do Pará, Em 
conformidade com o convênio Nº 053/2022-Seduc, celebrado Entre Secre-
taria de Estado de Educação - Seduc E o Município de Santa Maria do Pará. 
a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 22 de 
agosto de 2022 14:00hs. local: Setor de licitações: Praça da Matriz, Sala 
das licitações. Edital e anexos: encontram-se no: Portal TcM/Pa, Setor de 
licitações: Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, 
cplsntm@gmail.com. carlos cleberson Ferreira da silva - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

retiFicaÇÃo 
Na publicação do aviso de licitação da Tomada de Preço nº 2/2022-0002. 
o Município de santa Maria do Pará/Pa  através da Pregoeiro, torna pú-
blico a retificação do processo Licitatório do Tipo Menor Preço por item re-
alizada no dia 04/08/2022, d.o.U seção 3-nº147, página 254.  doE/Pa nº 
35.068 pág. 129 e diario do Pará pág. B12. oNde LÊ: carlos cleberson 
Ferreira da silva - Pregoeiro. Leia-se: carlos cleberson Ferreira da silva 
- Presidente da cPL

eXtrato de coNtrato. CONTRATO Nº: 20220115 
Origem: dispensa de licitação 7/2022-00009 contratante: Prefeitura Municipal 
de Santa Maria do Pará. contratada(o): francimar Sales Goleniesky objeto: 
locação de imóvel Para fins Não residenciais Para o funcionamento do institu-
to  Brasileiro De Geografia E Estatística - IBGE No Município De Santa Maria Do  
Pará/Pa. Valor Total: r$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). Vigência: 
08 de  abril de 2022 a 31 de janeiro de 2022. data da assinatura: 08 de abril de 
2022. carlos cleberson Ferreira da silva - Presidente da cPL.

Protocolo: 836467

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assistÊNcia sociaL

eXtrato de Portaria de FiscaL de coNtrato
PORTARIA Nº 055/2022-SEMTRAS

A Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Sra. Orlessan-
dra Amaral Santana, decreto nº 450/2022, de 01 de abril de 2022. rESol-
VE: Art. 1º - Designar os servidores para atuar como fiscais dos contratos 
celebrados entre a Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social e as 
Empresas que possuem o objeto: aQUiSiÇÃo dE GENEroS aliMENTicioS, 
ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEMTraS, conforme suas atri-
buições imediatas: diEGo BrENNEr VaScoNcEloS - agente administrativo 
- Matrícula: Nº 87006; MariNETE fariaS da SilVa - Pedagoga - Matrícula Nº 
60616; aNa Maria SilVa dE aGUiar -Secretária de Gabinete i - Matrícula: 
85987; roSE Mara JardiM rUiZ - divisão de Vigilância Sócio assistencial - 
Matrícula: 83069.

Protocolo: 836468

PreFeitUra de saNtarÉM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT 

eXtrato de Portaria 
Extrato de Portaria para fiscal de Contrato nº. 036/2022-SMT Objeto: Desig-
nar os servidores Marcos Williams cavalcante Gonçalves - Matrícula 88651 e 
reinaldo Junio costa dos Santos- Matrícula 49335 para exercerem a função de 
fiscais titular e fiscal substituto da Contratação de empresa para construção 
de faixas elevadas de travessia de pedestres.

Protocolo: 836469

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de JUVeNtUde, esPorte e LaZer

PORTARIA 10/2022-SEMJEL, DE 30/05/2022
o secretário Municipal da Juventude, esporte e Lazer, no uso de suas 
atribuições legais, conforme decreto nº 015/2021 - GaP/PMS, conferidas pela 
lei orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores. 
resoLVe:
art. 1º designar os servidores abaixo indicados para, com observância da 
legislação vigente, atuar como fiscais do contrato de aquisição de material di-
versos: material de construção, hidráulico, elétrico, jardinagem, ferramentas 

e acessórios para equipamentos para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal da Juventude, Esporte e lazer - SEMJEl. Titular: Ediclelma Pereira 
Marinho - Matricula 83805, e, Suplente: João Pinto dos Santos - Matricula 
87522. art. 2º  Esta portaria entra em vigor no ato de sua publicação, aplican-
do-se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em execução. 
Gabinete do Secretário Municipal da Juventude, Esporte e lazer - SEMJEl, em 
30 de maio de 2022. Publicada na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte 
e lazer, aos trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois.  esequiel 
aquino de azevedo - secretário Municipal da Juventude, esporte e 
Lazer - SEMJEL/Decreto nº 015/2021-GAP/PMS.

Protocolo: 836470

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
Portaria Nº 033/2022-seMaP

o secretário Municipal de agricultura e Pesca, sr. Bruno da silva costa, 
no uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 008/2021, de 01 de 
janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento ao 
disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resoLVe.
art. 1º - designar o servidor abaixo indicado para, com observância da legis-
lação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a Secreta-
ria Municipal de agricultura e Pesca e a empresa contratada para contratação 
de empresa especializada na implantação, ampliação e reforma em sistema 
de abastecimento de água em comunidades rurais, no município de Santa-
rém, neste estado - convênio nº 241/2022-SEdoP. João Santos da Silva - 
Matrícula nº 32935.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o servidor: Antonio Manoel Coe-
lho amaral - Matrícula nº 30551.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-
se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em execução. 
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secretário 
Municipal de agricultura e Pesca, aos quatro dias de agosto de dois mil e vinte 
e dois. Bruno da silva costa - secretário Municipal de agricultura e 
Pesca. Decreto nº 008/2021 - GAP/PMS.

Protocolo: 836472

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 004/2022-seMsa. 
A Prefeitura Municipal de Santarém, torna público para conhecimento dos 
interessados, aviso de abertura de licitação sob a modalidade de Tomada 
de Preço, tipo menor preço global no item, concernente a “contratação de 
Empresa Habilitada Para construção do centro de Saúde Na comunidade São 
Pedro do Uruari, No Município de Santarém”, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde- SEMSa. Valor estimado em r$ 557.417,81 
(quinhentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta 
e um centavos). a sessão de abertura será realizada no dia 22 de agosto de 
2022 às 09:00 horas, auditório da Secretaria Municipal de Saúde. Endereço: 
av. Mendonça furtado 2440- Bairro: aldeia - cEP: 68040-050, Santarém/Pa. 
as informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pe-
los interessados, pelos e-mail: licitacao.semsa@santarem.pa.gov.br. o Edital 
na íntegra será publicado no site da Prefeitura Municipal de Santarém: www.
santarem.pa.gov.br. celina da silva Liberal - Presidente da cPL/Portaria 
129/2021.

Protocolo: 836474

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

editaL de PUBLicaÇÃo da reLaÇÃo 
dos ProFissioNais Para sorteio da sUBcoMissÃo 

reFereNte ao editaL toMada de PreÇos Nº 010/2022
a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FeLiX do XiNGU/Pa, por intermé-
dio da comissão Permanente de licitação torna público para conhecimento 
dos interessados, que realizará, no dia 17 de agosto de 2022, às 15h:00min, 
na sala da cPl da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fEliX do XiNGU/Pa, sito 
avenida 22 de março, nº 915, centro, São felix do Xingu-Pará, sessão pública 
de sorteio, para escolha dos membro que irão compor a Subcomissão Técnica 
que irá proceder à análise e o julgamento das propostas técnicas a serem 
apresentadas no âmbito da ToMada dE PrEÇoS Nº 010/2022, que tem por 
objeto a contratação de empresa especializada do ramo pertinente para pres-
tação de serviços de publicidade institucional prestados necessariamente por 
intermédio de agência de propaganda, com a finalidade de divulgação dos 
projetos, programas, obras, serviços, campanhas e outras ações, de caráter 
educativo, informativo ou de orientação social e outras ações da PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE SÃo fEliX do XiNGU/Pa.
Serão sorteados 03 (três) nomes dentre os profissionais abaixo relacionados, 
todos sem vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE SÃo fEliX do XiNGU/Pa.
Relação dos profissionais a serem sorteados:

seq Nome do profissional Formação
01 alan Maxweel cardoso alencar Publicidade e propaganda
02 Gabriel da Silva aráujo comunicação Social /Jornalismo
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03 luiz fernando feitosa filho comunicação Social

04 Márcio augusto flexa Santos comunicação Social + Mestrado em ciência da infor-
mação e comunicação

05 ronaldo corrêa Silva comunicação Social
06 ruan luiz cardoso de Sousa comunicação Social, publicidade e propaganda.

Nos termos do § 5º, do artigo 10, da Lei Federal nº 12.232/2010, até 48 
(quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, qualquer 
interessado poderá impugnar pessoa integrante da relação acima, mediante 
fundamentos jurídicos plausíveis. as impugnações deverão ser protocoladas 
junto à comissão Permanente de licitação da PreFeitUra MUNiciPaL de 
sÃo FeLiX do XiNGU/Pa.

Protocolo: 836475

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

retiFicaÇÃo
Na Matéria Veiculada no dia 05 DE JULHO de 2022, Diário Oficial - n°35.034, 
pagina 103, Protocolo: 823940, referente ao contrato n°20220357 - 
PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: fUNdo MUNiciPal dE 
MEio aMBiENTE - contratado: VolGa coMErcial dE EQUiPaMENToS lTda 
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, 
ToNNErS E carTUcHoS, Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, 
SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, 
coM ParTiciPaÇÃo da SEcrETaria EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio 
aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. Vigência: 14/06/2022 a 31/12/2022 
- Valor Global: r$ 4.685,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) 
- data da assinatura: 14/06/2022. onde se Lê: Vigência: 14/06/2022 
a 31/12/2022 e data da assinatura: 14/06/2022. Leia - se: Vigência: 
28/06/2022 a 31/12/2022 e data da assinatura: 28/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 836483

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

retiFicaÇÃo
Na Matéria Veiculada no dia 05 DE JULHO de 2022, Diário Oficial - n°35.034, 
pagina 103, Protocolo: 823944, referente ao contrato n°20220358 - 
PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: fUNdo MUNiciPal dE MEio 
aMBiENTE - contratado: UlTra liciTacoES lTda objeto: aQUiSiÇÃo dE 
MaTEriaiS E EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, ToNNErS E carTUcHoS, 
Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, 
SEMoB, SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM ParTiciPaÇÃo da 
SEcrETaria EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - 
SEMMaS. Vigência: 14/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 3.183,55 
(três mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) - data da 
assinatura: 14/06/2022. onde se Lê: Vigência: 14/06/2022 a 31/12/2022 
e data da assinatura: 14/06/2022. Leia - se: Vigência: 28/06/2022 a 
31/12/2022 e data da assinatura: 28/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 836484

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos 009/2022
coNSTrUÇÃo dE UMa PraÇa PÚBlica No Bairro rodoViário coN-
forME coNVENio 276/2022-SEdoP E rEcoNSTrUÇÃo da PraÇa E QUa-
dra do TriaNGUlo coNforME coNVENio 252/2022- SEdoP. abertura: 
25/08/2022 às 08h30m. EdiTal: departamento de licitações na sede da 
Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário das 
7h30m às 12h00m. e-mail licitação.pmsfx@hotmail.com

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 836478

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

retiFicaÇÃo
Na Matéria Veiculada no dia 05 DE JULHO de 2022, Diário Oficial - n°35.034, 
pagina 103, Protocolo: 823936, referente ao contrato n° 20220354 - 
PrEGÃo ElETrÔNico PE0026/2022 - SrP - contratante: fUNdo MUNiciPal 
dE MEio aMBiENTE - contratado: iNNoVaTiS coM. aTacadiSTa dE 
Prod. dE EScriT. E iNforM. lTda objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E 
EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, ToNNErS E carTUcHoS, Para aTENdEr 
aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, 
SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM ParTiciPaÇÃo da SEcrETaria 
EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. 
Vigência: 14/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 145,00 (cento 
e quarenta e cinco reais) - data da assinatura: 14/06/2022 onde se Lê: 
Vigência: 14/06/2022 a 31/12/2022 e data da assinatura: 14/06/2022. Leia 
- se: Vigência: 28/06/2022 a 31/12/2022 e data da assinatura: 28/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 836479

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

retiFicaÇÃo
Na Matéria Veiculada no dia 05 DE JULHO de 2022, Diário Oficial - n°35.034, 
pagina 103, Protocolo: 823938, referente ao contrato n°20220355 - 
PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: fUNdo MUNiciPal dE 
MEio aMBiENTE - contratado: aMaZoNia iNforMaTica EirEli - ME objeto: 
aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, ToNNErS 
E carTUcHoS, Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, 
SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM 
ParTiciPaÇÃo da SEcrETaria EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio aMBiENTE 
E MiNEraÇÃo - SEMMaS. Vigência: 14/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: 
r$ 16.611,00 (dezesseis mil, seiscentos e onze reais) - data da assinatura: 
14/06/2022 onde se Lê: Vigência: 14/06/2022 a 31/12/2022 e data da 
assinatura: 14/06/2022. Leia - se: Vigência: 28/06/2022 a 31/12/2022 e 
data da assinatura: 28/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 836480

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL-SRP Nº 9/2022-1307001
O município de Tomé Açu torna público aos interessados que às 09:00h 
do dia 18/08/2022, realizará sessão pública na modalidade PrEGÃo PrE-
SENcial-SrP Nº 9/2022-1307001, , tipo menor preço unitário, na sala da 
comissão Permanente de licitação, localizada na av. Três Poderes, 738, cen-
tro - Tomé-açu-Pa, cujo objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal E 
fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada  Para aQUiSiÇÃo dE 
PaSTilHaS dE cloro, Para aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria dE  
TraNSPorTE, oBraS E UrBaNiSMo do MUNicÍPio dE ToMÉ aÇU. 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.prefeituratomeacu.pa.
gov.br -MÁrcia HeLeNa Moreira Leite - Pregoeira.

Protocolo: 836485

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ULIANÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ULiaNÓPoLis
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

Pelo presente termo, a Comissão de Licitação do Município de ULIA-
NÓPOLIS, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS torna 
público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de 
que trata o processo licitatório nº 009/2022-TP/PMU que teve como objetivo 
a seleção da melhor proposta para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEciali-
Zada Para rEViTaliZaÇÃo do caNTEiro cENTral da aV. PrESidENTE 
VarGaS No MUNiciPio dE UliaNÓPoliS-Pa, foi em toda sua tramitação 
atendida a legislação pertinente. desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, 
HoMoloGo o processo licitatório nº 009/2022-TP/PMU e adJUdico à propo-
nente BUSTaMENTE ENGENHaria lTda, com o valor total de r$ 864.532,19 
(oiTocENToS E SESSENTa E QUaTro Mil QUiNHEToS E TriNTa E doiS 
rEaiS E dEZENoVE cENTaVoS), vencedora desse certame nos termos da ata 
de Sessão de Julgamento, o seu objeto. Publique-se.

KELLY CRISTINA DESTRO
PrEfEiTa MUNiciPal

Protocolo: 836487

.

.

ParticULares
.

“eMMaNUeL BitteNcoUrt FerraZ 
CPF n° 058.308.005-78 

Proprietário da FaZeNda BoQUeirÃoZiNHo 
localizada no município de Paragominas/Pa, torna público que requereu a 
SEMMa de Paragominas a renovação da licença de atividade rural para o 
desenvolvimento da atividade de aGricUlTUra E PEcUária”.

Protocolo: 836407
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serViÇo sociaL do traNsPorte – sest
UNIDADE B Nº37

ato aViso de LicitaÇÃo
ATO CONCORRÊNCIA Nº 008/2022

o sest – serviço social do transporte comunica aos interessados que re-
alizará concorrência para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE 
caMiSaS Para aTENdEr a ProGraMaÇÃo daS MoBiliZaÇÕES NacioNaiS 
rEaliZadaS PElo SEST SENaT UNidadE B Nº37 BElÉM/Pará. o recebi-
mento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta 
comercial será no dia 22/08/2022, das 09h às 09h30min. 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: 836618

serViÇo sociaL do traNsPorte – sest
serViÇo NacioNaL de aPreNdiZaGeM do traNsPorte - seNat

UNIDADE B Nº37
errata

ATO CONCORRÊNCIA Nº 005/2022
No anúncio 833602 de 29/07/2022, no anexo iii - Modelo de Proposta de Preços, 
subitem 1.1, letra a, onde lê-se Sindicato das agências de Propaganda do Es-
tado do Piauí, leia-se Sindicato das agências de Propaganda do Estado do Pará.

Gabriela Bastos Machado
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 836090

serViÇo NacioNaL de aPreNdiZaGeM do traNsPorte – seNat
UNIDADE B Nº37

ato aViso de LicitaÇÃo
ato coNcorrÊNcia Nº 003/2022

O SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte comunica 
aos interessados que realizará concorrência para coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para coNfEcÇÃo dE caMiSaS Para aTENdEr o ProGraMa JoVEM 
aPrENdiZ PElo SEST SENaT UNidadE B Nº37 BElÉM/Pará. o recebimento 
dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta comer-
cial será no dia 22/08/2022, das 10h30min às 11h. 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 Montene-
gro, 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: 836588

.

.

eMPresariaL
.

rio MiNas MiNeraÇÃo s. a. (LiGGa)
CNPJ 13.732.348/0002-04 

Torna público que recebeu da Semas/Pa no processo 2021/11899 a lP 
1901/22 (válida até 18/07/23) para viabilidade ambiental de pesquisa mi-
neral com lavra experimental de minério de ferro em Parauapebas/curionó-
polis-Pará.

rio MiNas MiNeraÇÃo s. a. (LiGGa) 
CNPJ 13.732.348/0002-04 

Torna público que recebeu da Semas/Pa no processo 2021/11899 a li 
3282/22 (válida até 18/07/23) para implantar pesquisa mineral com lavra 
experimental de minério de ferro em Parauapebas/curionópolis-Pará.

rio MiNas MiNeraÇÃo s. a. (LiGGa) 
CNPJ 13.732.348/0002-04, 

Torna público que recebeu da Semas/Pa no processo 2021/11899 a lo 
13557/22 (válida até 18/07/25) para operar pesquisa mineral com lavra ex-
perimental em Parauapebas/curionópolis-Pará.

Protocolo: 836491

aLUNos coNcLUiNtes do eNsiNo MÉdio eJa 
No sistema Ead na instituição cEQP PoTENcia MaSTEr sob o ParEcEr 
303/2016 cEE/Pa - aUT. E crEdENc. 344 dE 13 dE oUTUBro dE 2016 iNS-
criÇÃo do inep N° 15168735. aLUNos coNcLUiNtes.
1.alESSaNdra rodriGUES dE SoUZa SilVa 2.alEXaNdro rodriGUES 
da SilVa 3.aliNE SaNToS NUNES 4.aNdrEa raiMUNda 5.aNNiElY caS-
Sia fErrEira doS SaNToS 6.aNTÔNio EUSTáQUio NErY 7.caMila Mo-
rEira liMa 8.carla da SilVa SaNToS 9.carloS roBErTo dE oliVEira 
JUNior 10.caTariNa da crUZ coSTa caNario 11.cHarlES lUiZ SaNToS 
dE oliVEira 12.cHÉloT JoSEPH 13.clEoMar GrEff 14.criSTiaNo lUiZ 
doS SaNToS 15.daiaNa MariS fErEira GUiMaraES 16.daMiÃo ViEira 
doS SaNToS 17.daNilo dE oliVEira dE araUJo 18.daNilo GoMES dE 
frEiTaS 19.EdiNEia PErEira 20.EliaNE SaNToS NaSciMENTo 21.EliaS 
MEdEiroS lUciaNo 22.EUdiVaN MoraES MacHado 23.faBiUla da coN-
cEiÇÃo dE JESUS BarroS 24.fEliPE rodriGUES dE alMEida 25.GaBriEl 
carrETTa 26.GioVaNa lEMES dE alMEida 27.GUilHErME cardoSo da 
SilVa 28.JESSica HEVErllY coElHo da SilVa 29.JESSica TaVarES dE 
oliVEira GUiMarÃES 30.JHoNE MarTiNS SaNToS 31.JoÃo MarcoS ri-
BEiro 32.JoBSoN alVES dE frEiTaS 33.JoSÉ aNToNio SaN MarTiNS 
MariNHo 34.JoSEliTa liMa dE SoUZa 35.JoSiNaldo aNdradE GUi-

MarÃES 36.JoSUÉ EVaNGEliSTa MarTiNS 37.JUaN fEliPE doS SaNToS 
carValHo 38.JUlia GraciEla PErEira fiGUErEdo 39.JUliaNo BENTo 
40.JUlio cESar coNcEiÇÃo coSTa 41.laUdicÉia da coSTa firMiNo 
MoliNa 42.lUciaNa TEiXEira PErEira E SilVEira 43.lUciNÉia coNS-
TaNTiNo 44.lUiZa SoUSa dE oliVEira 45.MarcElo JUVENcio Ballard 
46.Maria caroliNa PorTo cUNHa da MaTa fErrEira 47.Maria clEidE 
fEiToSa da SilVa 48.Maria dE loUrdES BoliaNi 49.MariaNE irENE dE 
liMa 50.MariaNNa criSTiNa BriTo MoNTEiro 51.MarlloN da SilVa 
fErrEira SaNToS 52.MicHaEl doUGlaS alVES 53.MÔNica rEGiNa Sil-
Va dE oliVEira 54.NaTHaN PHEliPE EliaS da SilVa 55.PÂMEla lETÍcia 
doMiNGoS 56.PaUla faBiaNa roSa 57.raiaNE da SilVa PadilHa 58.ra-
QUEl fErrEira da SilVa 59.rENaN raMoS GoNÇalVES 60.rENaTa JÚlia 
dE oliVEira HorTa 61.rodriGo araNHa SaNToS 62.rodriGo dE MEllo 
liMa 63.SEBaSTiÃo fláVio PErEira dE liMa 64.SEBaSTiÃo WalaS alVES 
doS SaNToS 65.SidiNEi da coNcEiÇÃo ViEira 66.SiVoNaldo SaNToS 
dE liMa 67.SoPHia HoNoraTo riBEiro 68.SoPHia NaSciMENTo fraNÇa 
69.STENio arrUda coSTa 70.TaciaNE Naiara SilVa rEiS 71.TErEZiNHa 
TEXEira da SilVa 72.VaGNEr roBErTo MarcHioTo 73.VaNilda lEMoS 
da rocHa 74.VEridiaNa MESSiaS doS SaNToS 75.VilcEMar JoElSoN 
caTTElaN 76.WaGNEr fErrEira doS SaNToS 77.WallacE riBEiro da 
SilVa 78.rafaEla aMaral aNaclETo.

Protocolo: 836537

CÂMARA MUNICIPAL DE PIÇARRA
terMo aditiVo N. 002.

ct n. 20220002. Processo: Pregão Presencial n. 9/2022-001 - objeto: aqui-
sição de combustível (Gasolina comum). contratada: N. cândida Queiroz Sil-
va comércio Eireli. contratante: câmara Municipal de Piçarra, Valor inicial: r$ 
356.000,00, Vigência: 17.03.2022 a 31.12.2022. aditivo: r$ 48.719,28. fun-
damento legal: art. 65, ii, alínea “d” lei n. 8.666/93 e posteriores alterações. 
Piçarra (Pa), 01 de agosto de 2022, ordenador (a) de despesas antônio 
carlos alves da silva.

Protocolo: 836539

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
(esPÉcie: ata de reGistro de PreÇos Para, aQUisiÇÃo de ProdUtos)
N° Processo adMiNistratiVo: 010/2022-cMi.
Processo LicitatÓrio: 9/2022-002-cMi-srP (PreGÃo PreseNciaL - srP)
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PA.
BENEFICIÁRIAS: PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA 
cNPJ 10.450.735/0001-70, arrematante dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 70, 71, 72, 75, registrando o Total 
de: r$ 64.984,02, (SESSENTa E QUaTro Mil NoVicENToS E oiTENTa E 
QUaTro rEaiS E doi cENTaVoS); PoNTo iNfo coMErcio E SErViÇoS dE 
iNforMaTica, cNPJ 08.255.726/0001-87, arrematante dos itens, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, registrando o Total de: r$ 139.288,10 (cENTo E TriNTa E NoVE Mil 
dUZENToS E oiTENTa E oiTo E dEZ cENTaVoS);
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES fUTUraS E ParcEla-
daS dE MaTErial dE EXPEdiENTE, EQUiPaMENToS E SUPriMENToS dE 
iNforMáTica,
ViGÊNcia da arP: 04 de agosto de 2022 à 04 de agosto de 2023.
Valor GloBal rEGiSTrado: r$ 204.272,12 (dUZENToS E QUaTro Mil E 
dUZENToS E SETENTa E dPiS rEaiS E doiS cENTaVoS).
BaSE lEGal: lEi Nº 10.520, dE 17 dE JUlHo dE 2002; lEi Nº 8.666, dE 21 
dE JUNHo dE 1993; dEcrETo Nº 7.892, dE 23 dE JaNEiro dE 2013.

Protocolo: 836544

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU
retiFicaÇÃo

A Câmara Municipal de Anapu - Pará, vem por meio deste retificar a pu-
blicação do Extrato do contrato n° 03/2021, Processo licitatório nº 002/2022-
cMa, PrEGÃo PrESENcial, cuja publicação foi circulada em 02 de agosto de 
2022, no Diário Oficial do Estado n° 35.064 pag. 112. onde se lê: ViGÊNcia: 
29 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Leia-se: 29 de julho de 2022 
a 28 de julho de 2023.

MeiriLaNe de oLiVeira costa
Portaria n° 046/2021-c.M.aNaPU

Pregoeira
Protocolo: 836542

PaX NoVa Vida adMiNistradora de PLaNos 
e serViÇos PostUMos eireLi 

CNPJ 07.143.090/0004-61 
rua Marechal rondon, 38, centro, Jacundá-Pa, recebeu da SEMaTUr licença 
de operação nº 007/2022 válida até 07/06/2026 para a atividade de fune-
rárias.

Protocolo: 836551

trrNi PÉroLa NeGra Ltda 
CNPJ: 10.623.133/0001-78 

localiZado Na r HoMEro GoMES dE caSTro, 1148, caSa c Sala 102, 
BEla ViSTa, iTaiTUBa-Pa. TorNa PÚBlico QUE rEQUErEU a licENÇa dE 
oPEraÇÃo da SEMaS - Pa, Para a aTiVidadE dE TraNSPorTE dE ProdU-
ToS PEriGoSoS. ProTocolo Nº 2022/26887.

Protocolo: 836547
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A empresa PETRO SUL 
Inscrita no CNPJ 07.984.754/0001-72 

Torna público que rEcEBEU da SEMaS/Pa, a licença de operação nº 
13607/2022, da atividade de Empresas transportadoras de substâncias e 
produtos perigosos, localizado na av. Tancredo Neves, s/n, Jardim ind. ii, 
altamira-Pa.

Protocolo: 836549

aGÊNcia de saNeaMeNto de ParaGoMiNas 
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00001  
Para sisteMa de reGistro de PreÇos

Objeto: aquisição de materiais, tais como: hidrômetros, caixas de passeio 
(piso) e dispositivos de corte com acessórios para atender as ações ope-
racionais da agência de Saneamento de Paragominas. data de abertura: 
19/08/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, 
no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, 
de 8h às 12h e das 14h às 17h, na sede da agência de Saneamento de Pa-
ragominas, sito na rua ilhéus, nº 678, Módulo ii, Paragominas/Pa. cláudia 
alessandra de Jesus Pires - Pregoeira. Portaria n° 036/2021. recurso: Próprio. 
Ordenadora de Despesa: Rosilene Gomes Costa - Superintendente 
Geral. Pgm, 05/08/2022.

Protocolo: 836553

deNdÊ do taUÁ s/a - deNtaUÁ 
CNPJ 04.719.951/0001-76 

Torna público que recebeu da Secretaria de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS/Pa, a licença de operação Nº 13555/2022, com validade até 
19/06/2027, para a atividade de fabricação de sabões, localizada à rodovia 
Pa 140, Km 16, Santo antônio do Tauá, Pará.

Protocolo: 836518

eXtrato de coNtrato N*001/ 2004 - PMc
Extrato do 1*. Termo aditivo ao contrato administrativo n* 001/2004-PMc, 
celebrado entre a Prefeitura Municipal de cameta e a Empresa camila Nave-
gação e Transporte Eireli EPP, com objetivo de alterar o seu prazo por mais 20 
(vinte) anos, com vigência até 24.03.2044. Estabelece que a fiscalização do 
contrato será exercida pela Secretaria Municipal de Transporte, Terras e obras 
- SETToB, por técnico por ela indicado é designado pelo Prefeito Municipal.

Cametá PA 04 de agosto de 2022.
camila Navegação e Transporte Eireli EPP

Protocolo: 836516

A empresa POSTO ILHA DO OUTEIRO 
Com CNPJ:26.315.256/0001-81 

Torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente (SEMMa/
BElEM) a licença operação Nº224/2022 com validade até 27/07/2026 para 
atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, 
na av. N.Srª da conceição, Nº30, São João do outeiro-Pa.

Protocolo: 836513

eXtrato de coNtrato adMiNistratiVo Nº-021/2022-cMiP
PROCESSO ADMINISTRATIVO - CPL Nº-005/2022-CMIP

PreGÃo PreseNciaL No sisteMa reGistro de PreÇo Nº-PPsr-
P.001/2022-cPL-cMiP.
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Ipixuna do Pará - PA
coNtratada: delpupo & Moro combustiveis lTda, cNPJ: 18.592.080/0001-87.
oBJETo: contratação de empresa para o fornecimento de combustível (gaso-
lina comum), para atender as necessidades da câmara Municipal de ipixuna 
do Pará.
ViGÊNcia: 02.08.2022 até 31/12/2022
Valor GloBal: r$-167.207,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária: as despesas de execução do presente instrumen-
to correrão por conta da dotação própria do orçamento do ano vigente.
01.031.0001 2.001 - Manutenção administrativa da câmara Municipal.
3.3.90.30.00 Material de consumo.
foro: ipixuna do Pará/Pa.
daTa: 02/08/2022.

FÁBio de aLMeida soUZa-Vereador Presidente
Protocolo: 836531

eXtrato do 1º aditiVo da ata de reGistro 
de PreÇo Nº-001/2022-cMiP.

oBJeto oriGiNaL: ForNeciMeNto de coMBUstÍVeL (GasoLiNa 
COMUM), PARA ATENDER NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 
de iPiXUNa do ParÁ.
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Ipixuna do Pará - PA.
CONTRATADA: Delpupo & Moro Combustiveis LTDA, cNPJ: 18.592.080/0001-87.
oBJETo: Primeiro Termo aditivo visando a redução de preços registrados na 
ata de registro de Preço nº-001/2022-cMiP.
Valor UNiTário adiTiVado: r$6,17 o litro.
fUNdaMENToS lEGaiS: §§ 1º e 2º da cláUSUla SÉTiMa - do rEaJUSTa-
MENTo dE PrEÇoS da ata de registro de Preço original e nos arts. 17 e 18 
do decreto federal nº 7.892/13.
foro: ipixuna do Pará/Pa.
daTa: 29/07/2022.

FÁBio de aLMeida soUZa-Vereador Presidente
Protocolo: 836526

aViso de LicitaÇÃo
A Câmara Municipal de Ipixuna do Pará, através da Pregoeira designada, 
torna público para conhecimento de todos os interessados, que a realiza-
ção da Sessão de abertura de propostas e habilitação da licitação na mo-
dalidade Pública do Pregão Presencial no Sistema de registro de Preço nº 
PPSrP.005/2022-cPl-cMiP. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM PrESTaÇÃo dE 
SErViÇo dE aGENciaMENTo dE ViaGENS: coTaÇÃo, rESErVa, EMiSSÃo, 
caNcElaMENTo E rEEMiSSÃo dE PaSSaGENS aÉrEaS NacioNaiS, Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará, 
referente ao Processo administrativo - cPl nº 025/2022-cMiP, ocorrerá no 
dia 17/08/2022 às 09h, na Sede da câmara Municipal de ipixuna do Pará. o 
Edital e informações poderão ser solicitados no setor de licitações da câmara, 
das 09h às 13h ou através do e-mail licitacao.cmip2021@gmail.com ou pelo 
mural de licitações do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará 
- TcM/Pa. ipixuna do Pará/Pa, 03 de agosto de 2022. isNara de soUZa 
saMPaio - Pregoeira.

Protocolo: 836523

Pedido de LiceNÇa PrÉVia
BressaN iNdUstria e coMÉrcio de FrUtas Ltda 

CNPJ: 45.763.105/0001-30 
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma/caMETá, a licença Prévia (l.P) para BENEficiaMENTo dE aÇaÍ localiza-
da na rod Br 422, KM 01, N° 150, TraNSliMoEiro, através do processo 
N° 082/2022.

Protocolo: 836509

a PriMe ViLLe eMPreeNdiMeNto iMoBiLiario Ltda
CNPJ: 17.096.222/0001-52

recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de castanhal-Pa a licença 
de instalação n° 009/2022 para atividade de condomínio Habitacional Ho-
rizontal, sem fracionamento. localizada na av. Barão do rio Branco, N°99, 
Bairro: cristo redentor, cEP: 68.742-015 castanhal-Pa através do processo/
código nº 32/2022.

Protocolo: 836510

Pedido de LiceNÇa de iNstaLaÇÃo
BressaN iNdUstria e coMÉrcio de FrUtas Ltda 

CNPJ: 45.763.105/0001-30 
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma/caMETá, a licença de instalação (l.i) para BENEficiaMENTo dE aÇaÍ 
localizada na rod Br 422, KM 01, N° 150, TraNSliMoEiro, através do pro-
cesso N° 081/2022.

Protocolo: 836507

a eMPresa aUto Posto iVi eireLi 
Posto VeroNa, iNscrita No  

CNPJ 21.387.460/0001-94 
localizado na av. dos imigrantes, S/N - Bairro: centro, na cidade de Medi-
cilândia, estado do Pará, torna público que rEcEBEU, junto a SEcrETaria 
MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - SEMMa a licença de operação (lo) de nº 
09/2022, com validade até 29/07/2024, para exercer a atividade de comercio 
Varejista de combustíveis para Veículos automotores.

Protocolo: 836503

Posto artUr BerNardes Ltda 
Inscrito no CNPJ nº 15.751.670/0001-17 

instalado na rod. arthur Bernardes, S/N KM 14, Tapanã Belém/Pa, torna 
público que requereu da Secretaria de Meio ambiente e Sustentabilidade, sob 
Prot. nº 2022/0000026451, licenças de operação para a atividade de Empre-
sa Transportadora de Substâncias e Produtos Perigosos.

Protocolo: 836501

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Modalidade: CONCORRÊNCIA nº 005/2022-CP 

objeto: contratação de empresa especializada para construção de Escola de 
Ensino Médio localizada no distrito de Moraes de almeida, no município de 
itaituba/Pa. Vencedor: E f MoUra SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli, com 
o valor total de r$ 7.845.562,90. Homologada e adjudicada pelo Sr. amilton 
Teixeira Pinho, Secretário Municipal de Educação na forma da lei nº 8.666/93 
e alterações vigentes. itaituba - Pa, 29 de julho de 2022. cleane da Silva 
Santos - Presidente da cPl.

Protocolo: 836497

BBF aGroiNdUstriaL e BiocoMBUstiVeis Ltda 
CNPJ 19.363.707/0001-90 

Torna público que recebeu da SEMMa, a licença de instalação 007/2022 para 
a Extrusora de soja. Processo 0405004/2022. Paragominas/Pa.

Protocolo: 836493
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