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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 9 de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do 
Pará; e
considerando o disposto no art. 88, §1º, inciso i, da lei Estadual nº 5.251, 
de 31 de julho de 1985; 
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/921190,
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição da casa Militar da Governadoria do Estado, os 
Policiais Militares abaixo relacionados:
TEN cEl QoPM rG 27041 aNTÔNio alEXaNdrE cordEiro dE oliVEira
MaJ QoPM rG 33453 Nildo cÉSar MarTiNS carValHo
art. 2º agregar os Policiais Militares abaixo relacionados, em razão de te-
rem passado à disposição da casa Militar da Governadoria do Estado:
TEN cEl QoPM rG 27041 aNTÔNio alEXaNdrE cordEiro dE oliVEira
MaJ QoPM rG 33453 Nildo cÉSar MarTiNS carValHo
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 12 de julho de 2022.
Palácio do GoVErNo, 9 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 9 de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movimentação 
de Oficiais e Praças da PMPA, aprovado pelo Decreto Estadual nº 2.400/1982; 
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/921190,
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição da casa Militar da Governadoria do Estado, os 
Policiais Militares abaixo relacionados:
3° SGT PM rG 35223 JoSÉ alESSaNdro diaS coSTa
cB PM rG 39380 lUiZ ricardo da SilVa MarTiNS
Sd PM rG 42266 PEdro da SilVa MiraNda
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 12 de julho de 2022.
Palácio do GoVErNo, 9 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 9 de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movimentação 
de Oficiais e Praças da PMPA, aprovado pelo Decreto Estadual nº 2.400/1982; 
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/687355,
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição da casa Militar da Governadoria do Estado, o 
2º SGT PM rG 23961 JorGE lUiZ dE SoUZa cUiMar.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 9 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 9 de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais e Praças da PMPA, aprovado pelo Decreto Estadual 
nº 2.400/1982; 
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/687355,
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição do Ministério Público do Estado do Pará – 
MPPa, o 3° SGT PM rG 34660 iSraEl BarBoSa BraGa. 
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 9 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 9 de aGosto de 2022
o Governador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 135, incisos iii e X da constituição Estadual; e
considerando o disposto no artigo 82 da lei complementar Estadual n° 
142, de 16 de dezembro de 2021, o qual regulamenta a dispensa de con-
vocação de Policiais Militares da reserva remunerada;
considerando as informações constantes no Processo n° 2022/942603;
d E c r E T a:
art. 1° fica dispensada, ex-officio, a SUB TEN PM RR RG 15251 SELMA MA-
ria NUNES, convocada pelo período de 2 (dois) anos, conforme publicação 
no Diário Oficial do Estado n° 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 7 de julho de 2022.
Palácio do GoVErNo, 9 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
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, MicHEllE GoBiTScH dE alMEida MEllo do cargo 
em comissão de Gerentes de Grupos Técnicos, código GEP-daS-011.2, 
com lotação na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, a contar de 8 de agosto de 2022. 
Palácio do GoVErNo, 9 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
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, EVElYN aBdoN NaSciMENTo para exercer o cargo em 
comissão de Gerentes de Grupos Técnicos, código GEP-daS-011.2, com 
lotação na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, 
a contar de 8 de agosto de 2022. 
Palácio do GoVErNo, 9 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS, Presidente do instituto de Terras 
do Pará - iTErPa, a se ausentar de suas funções, no período de 21 de 
setembro a 14 de outubro de 2022, em gozo de férias regulamentares, 
referentes ao período aquisitivo de 2020/2021, devendo responder pelo 
expediente do Órgão, na ausência do titular, fláVio ricardo alBUQUEr-
QUE aZEVEdo, Procurador autárquico.
Palácio do GoVErNo, 9 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 839146

d e c r e t o Nº 2549, de 10 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$ 3.588.377,35 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$ 3.588.377,35 (Três Milhões, Qui-
nhentos e oitenta e oito Mil, Trezentos e Setenta e Sete reais e Trinta e 
cinco centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011751214897567 - SEdoP 0101 449051 82.073,02
111080413115088679 - auditoria Geral do Estado 0101 339139 12.000,00

251022884600009068 - Enc. PGE 0101 319091 500.000,00
341010445114986636 - fdE 0101 459066 2.000.000,00
901011012212978339 - fES 0101 319011 670.000,00
901011012212978339 - fES 0103 319011 324.304,33

ToTal 3.588.377,35

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

071011512115088890 - SEdoP 0101 444042 82.073,02
111080412212972537 - auditoria Geral do Estado 0101 339030 12.000,00

251022884600009043 - Enc. PGE 0101 319113 500.000,00
341010412115087679 - fdE 0101 444042 2.000.000,00
901011030115078874 - fES 0101 334181 670.000,00
901011030115078874 - fES 0103 334181 80.000,00
901011030115078874 - fES 0103 339030 100.000,00
901011030215077582 - fES 0103 449051 10.000,00
901011030215078289 - fES 0103 449052 33.518,33
901011030215078875 - fES 0103 339014 100.786,00

ToTal 3.588.377,35

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

iVaLdo reNaLdo de PaULa Ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
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d e c r e t o Nº 2550, de 10 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$ 33.660.849,07 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
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$ 33.660.849,07 (Trinta e Três Milhões, 
Seiscentos e Sessenta Mil, oitocentos e Quarenta e Nove reais e Sete 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

111080433112978415 - auditoria Geral do Estado 0101 339046 137.179,38

171010412615088238 - SEfa 0176 333240 327.898,00

251010312212978338 - PGE 0101 339039 424.170,00

291012678214867430 - SETraN 0126 444042 957.251,52

311010633112978311 - cBM 0101 339046 521.816,00

582012333112978311 - cEaSa 0101 339046 175.639,20

901011012212978339 - fES 0101 319011 31.116.894,97

ToTal 33.660.849,07

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, 10 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 839142

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 1250/2022-crG, de 10 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. 2022/1010835, de 09/08/2022.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora Sônia regina Silva de Mello, id. funcional nº. 
5889552/5, coordenadora de recursos Humanos desta casa civil da Go-
vernadoria do Estado, para responder pela diretoria Geral do Núcleo de 
acompanhamento e Monitoramento de Gestão, durante o impedimento da 
titular, no período de 05/09/2022 a 04/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 838769

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 1.254/2022-crG,
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 2022/134272, de 02/02/2022.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos 
e que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito da 
casa civil da Governadoria do Estado, serão efetivadas nos termos desta 
Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução por servidor designado 
para fiscal de contrato.

rESolVE:
dESiGNar a servidora PaTriccia HEiTMaNN ElErES, ocupante do cargo 
de diretor de cerimonial, matricula funcional nº 5958137/ 1, para a fun-
ção de fiscal e AJAX DE SOUSA LOPES, ocupante do cargo de Assessor do 
cerimonial, matrícula funcional  nº 5952258/ 2, para Suplente do contrato 
nº 36/2022–CCG/PA, firmado com a empresa RBMF COMÉRCIO ATACA-
diSTa dE ProdUToS aliMENTicioS E SErViÇoS EirEli, com vigência 
de 04/08/2022 a 03/08/2023, que tem como objeto, a contratação de 
empresa para o fornecimento de Bandeiras do Brasil, Pará e Mercosul, para 
atendimento das necessidades da casa civil da Governadoria do Estado do 
Pará, a contar de 04/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado, 10 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 838958

diÁria
.

Portaria Nº 1.251/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/993381, de 05 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de ParaUaPEBaS/Pa, no período de 08 a 10/08/2022.

servidora objetivo
lUiZ oTaVio PirES da PENHa, matrícula funcional nº 5424216/ 
3, cPf 10475788249, ocupante do cargo de assistente operacio-

nal ii, lotação na coordenadoria de Transporte.

dar apoio logístico, a servidora da diretoria do ceri-
monial, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1.252/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1010478, de 9 de agosto de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para os municípios 
de SoUrE e cacHoEira do arari/Pa, no período de 17 a 18/08/2022.

servidor objetivo
loUiSE dE PaUla fErrEira diaS da SilVa, matrícula funcional 
nº 5961420/1, cPf 021.967.422-10, cargo assistente Técnico ii, 

lotada na Secretaria Extraordinária de Produção.

Participar da agenda da Secretaria Extraordinária de 
Produção, nos referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1.253/2022-crG
coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 07/04/2022, 
publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1007496, de 09 de agosto de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de TUcUrUÍ e BrEU BraNco/Pa, no período de 09 a 13/08/2022.

servidor objetivo

daNiEl PErEira dE Sá, matrícula funcional nº 6312799/3, cPf 
374.807.662-20, assistente Técnico ii, lotado na Secretária Extraordi-

nária de Produção.

realizar agenda institucional da Secretaria 
Extraordinária de Produção, nos referidos 

municípios.
 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 838719
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CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

errata
.

errata de eXtrato de Portaria Nº 887/2022 – di/cMG, de 09 
de aGosto de 2022
NÚMero da PUBLicaÇÃo: 838518
PUBLicado No doe Nº 35.074 de 10/08/2022
oNde se LÊ:
“1º TEN QoPM rG 39206 igor alessandro leal farah, 4220563/2”
Leia-se:
“1º TEN QoPM rG 39203 Victor lincoln da cunha Barros, 4220541/2”
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 838921

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 888/2022 – 
di/cMG, de 10 de aGosto de 2022

objetivo: participar de curso de capacitação; destino: SÃo PaUlo/SP; Pe-
ríodo: 07/08/2022 a 27/08/2022; Quantidade de diárias: 21 (alimenta-
ção) e 20 (pousada); Servidor/Mf: cB PM raimundo Hélio Pereira de lima, 
57232600/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 839097
eXtrato de Portaria Nº 889/2022 – 

di/cMG, de 10 de aGosto de 2022
objetivo: em complementação à Port. 830/2022 – di/cMG, desempenhar 
funções administrativas inerentes ao Governo do Estado; destino: JUrUTi/
Pa; Período: 01/08/2022 a 02/08/2022; Quantidade de diárias: 1 (alimen-
tação) e 1 (pousada); Servidores/Mf: 2° SGT PM r/r Joveniano Monteiro 
do rosário, 51981860/1; Sd PM Jonas Vilhena cardoso, 6401646/2 Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 839124

eXtrato de Portaria Nº 890/2022 – 
di/cMG, de 10 de aGosto de 2022

objetivo: participar de curso de capacitação; destino: SÃo PaUlo/SP; Pe-
ríodo: 14 a 27/08/2022; Quantidade de diárias: 14 (alimentação) e 13 
(pousada); Servidor/Mf: 3° SGT PM cleidson ferreira Xavier, 57200057/3; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 891/2022 – 
di/cMG, de 10 de aGosto de 2022

objetivo: participar de curso de capacitação; destino: SÃo PaUlo/SP; Pe-
ríodo: 14 a 27/08/2022; Quantidade de diárias: 14 (alimentação) e 13 
(pousada); Servidores/Mf: 3° SGT PM diogo arakem Moura Santana de 
oliveira, 54195422/3; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 839145

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

errata
.

errata da Portaria Nº 382/2022-PGe.G., de 05.08.2022, publica-
da no doe nº 35073 de 09.08.2022.
onde se lê:
ii - a comissão terá duração de 30 (trinta) dias, a contar da data da publi-
cação, podendo ser prorrogado por igual período.
Leia-se:
ii - a comissão terá duração de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da 
publicação, podendo ser prorrogado por igual período.

Protocolo: 838563

oUtras MatÉrias
.

ProcUradoria-GeraL do estado do ParÁ
XXi coNcUrso PÚBLico Para o ProViMeNto de VaGas e a For-
MaÇÃo de cadastro de reserVa No carGo de ProcUrador 
do estado do ParÁ
editaL Nº 4 – PGe/Pa, de 10 de aGosto de 2022
o Procurador-Geral do Estado do Pará (PGE/Pa) torna público que os lo-
cais de aplicação da prova objetiva, referente ao concurso público para o 
provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Pro-
curador do Estado do Pará, estarão disponíveis para consulta, no endereço 
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pge_pa_22_procurador, 
a partir da data constante do item 2 deste edital, devendo o candidato 

observar os procedimentos a seguir estabelecidos para a verificação de seu 
local de realização da prova.
1 a prova objetiva terá a duração de 5 horas e será aplicada no dia 21 de 
agosto de 2022, às 8 horas (horário local).
2 o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pge_pa_22_procurador, a partir do 
dia 15 de agosto de 2022, para verificar o seu local de realização da prova, 
por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados 
solicitados. o candidato somente poderá realizar a prova no local designa-
do na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.
3 o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da 
prova conforme estabelecido na alínea “d” do subitem 6.1 deste edital, mu-
nido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transpa-
rente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.
4 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização da 
prova, for surpreendido portando:
a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, 
agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, ta-
blets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar, relógio 
de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro 
componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gra-
vador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.;
b) óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto 
e(ou) borracha;
c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;
d) qualquer recipiente ou embalagem, que não seja fabricado com material 
transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem 
de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).
4.1 o cebraspe recomenda que, no dia de realização da prova, o candidato 
não leve nenhum dos objetos citados no item 4 deste edital.
4.2 o cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos 
ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, 
nem por danos neles causados.
5 o candidato deverá observar todas as instruções contidas nos itens 8 e 
15 do Edital nº 1 – PGE/Pa, de 7 de junho de 2022, e neste edital.
6 daS MEdidaS dE ProTEÇÃo Para EViTar a TraNSMiSSÃo do coroNaVÍrUS
6.1 Por ocasião da realização da prova, e tendo em vista as medidas de 
proteção à transmissão do coronavírus adotadas pelo cebraspe, o candi-
dato deverá:
a) submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local 
de aplicação, observado o subitem 6.1.4 deste edital;
b) observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso 
com fita adesiva em frente ao portão de acesso ao local de aplicação, na 
entrada das salas de prova e dos banheiros;
c) observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre 
os candidatos e entre membros da equipe de aplicação nas salas de apli-
cação da prova;
d) verificar o seu horário de acesso ao local de prova, conforme informado 
na consulta individual, em link específico, em que serão disponibilizadas as 
informações relativas a seu grupo e a seu horário de entrada;
e) submeter-se à pré-identificação realizada pela equipe de campo na che-
gada dos candidatos ao local de aplicação, sem contato físico e sem o 
manuseio de documentos ou de qualquer outro objeto dos candidatos, po-
dendo ser solicitado que o candidato abaixe a sua máscara, se estiver utili-
zando-a, de modo a permitir a visualização do seu rosto — concedendo-se 
somente ao candidato a manipulação de sua máscara —, mantendo-se o 
distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável de qualquer outro 
candidato ou membro da equipe de aplicação;
f) manter os cabelos arrumados de forma que não caiam sobre sua face 
enquanto estiver dentro dos locais de aplicação;
g) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término da prova 
para evitar aglomeração.
6.1.1 caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local de aplicação 
usando máscara, protetor facial transparente (estilo viseira), vestimentas 
descartáveis (macacão impermeável), luvas descartáveis (desde que te-
nham coloração leitosa ou semitransparente), óculos de proteção transpa-
rente e toalhas de papel para higienização de mãos e objetos, independen-
temente da higienização a ser feita pela equipe do cebraspe. o candidato 
também deverá levar o seu próprio recipiente contendo álcool em gel, 
desde que esse recipiente seja transparente.
6.1.2 as máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso 
individual e não poderão ser compartilhados entre os candidatos.
6.1.3 o cebraspe não fornecerá máscaras nem frascos de álcool em gel 
70% aos candidatos, exceto na forma do subitem 6.2 deste edital.
6.1.4 caso a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de 
sua chegada ao local de aplicação, for igual ou inferior a 37,5 °c, será per-
mitido o seu ingresso ao local de aplicação. Se a temperatura corporal do 
candidato, aferida no momento de sua chegada ao local de aplicação, for 
superior a 37,5 °c, será imediatamente realizada uma segunda aferição; 
se a segunda aferição confirmar que o candidato se encontra com tempe-
ratura corporal superior a 37,5 °c, o candidato poderá ser encaminhado 
para realizar a prova em sala especial.
6.2 o cebraspe disponibilizará frascos de álcool em gel 70% nas salas e nos 
locais de circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.
6.3 recomenda-se que cada candidato leve água para o seu próprio consu-
mo, em embalagem transparente, para evitar a utilização de bebedouros 
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ou qualquer outro dispositivo de fornecimento coletivo de água para beber.
6.4 o candidato que informar, na data de aplicação da prova, que está 
acometido pela covid-19 não poderá realizá-las.
6.5 outras informações a respeito das ações adotadas e dos procedimentos 
gerais de prevenção do coronavírus nos locais de prova estarão disponíveis 
no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br.
aNa caroliNa loBo GlUcK PaUl
Procuradora-Geral do Estado do Pará, em exercício

Protocolo: 838522

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria. N° 225/2022 – GaB/seac
Belém Pa, 10 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 Prot. 2022/662960
r E S o l V E:
1. dESiGNar os servidores JodSoN fErrEira riBEiro, Matrícu-
la5959650-1, cPf 685.934.302-87 e faBricio PiNTo dE BarroS, Ma-
trícula 5947176-2, cPf 667.073742-49, para atuarem respectivamente 
como Fiscal e Suplente do Contrato 030/2022- SEAC firmado com a Em-
presa – J. BarBoZa VidraÇaria EirEli portadora do cNPJ sob o nº. 
21,894,521/0001-00, cujo objetivo é o “...fornecimento e instalação de 
divisórias de escritório, com fornecimento de mão de obra, todos os insu-
mos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, a serem execu-
tados no Gabinete do Secretário da Secretaria Estratégica de articulação 
da cidadania - SEac...”
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 10 de agosto de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 839119

diÁria
.

Portaria 215/2022-GaB/seac
Belém Pa, 09 de agosto de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
arTicUlaÇÃo 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 Memo 072/2022- Nac/SEac e Processo: 2022/930622
rESolVE:
coNcEdEr a servidora JUliaNa Márcia BarroSo, matricula: 5945669-
1 e cPf: 754.776.703-63. conceder 1,5 (uma e meia) diárias no período 
de 10/08/2022 a 11/08/2022. com destino ao rio de Janeiro, tendo em 
vista “a participação nos 1º congresso Nacional falando Sobre Segurança 
Pública na Maré”
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 09 de agosto de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 838596
Portaria 216/2022-GaB/seac
Belém Pa, 09 de agosto de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE
arTicUlaÇÃo 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 a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o Memo 074/2022 – GaB/SEac e o Processo nº 2022/946675
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor ricardo Brisolla Balestreri, Matrícula 5945640-2, 
Secretário de Estado, 2,5 (duas e meia) diárias, no período de 10/08/2022 
a 12/08/2022, ao rio de Janeiro com objetivo “de participar do 1º con-
gresso Nacional falando Sobre Segurança Pública na Maré”
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 09 de agosto de 2022.
Júlio alejandro Quezada Jelvez
Secretário adjunto - SEac

Protocolo: 838598
Portaria 217/2022-GaB/seac
Belém Pa, 05 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 art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,

coNSidEraNdo o Processo nº 2022/988046
rESolVE:
coNcEdEr aos servidores abaixo, 4,5 (quatro e meia) diárias, no período 
de 08/08/222 a 12/08/2022, no município de igarapé-Mirim, no Estado do 
Pará, cujo objetivo para dar “apoio no monitoramento aos acidentes de 
Motor de escalpelamento”.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
55208516-1 arliSSoN SoUSa cardoSo 763.762.492-72
55587316-2 KEllY dE SoUZa MEdES 451.175.192-72

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 05 de agosto de 2022
ricardo BriSolla BalESTrEri
SEcrETário dE ESTado

Protocolo: 838601
Portaria 222/2022-GaB/seac
Belém Pa 05 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 MEMo nº 034/2022 E PaE 2022/979750
rESolVE:
coNcEdEr 3,5 (três e meia) aos servidores abaixo no período de 
04/08/2022 a 07/08/2022, aos municípios de Parauapebas e canaã dos 
carajás, no Estado do Pará, cujo objetivo será a “entrega de materiais 
oriundos de doação da receita federal para as Usipaz”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF

5946691-1 BrUNo NoNaTo diaS MEdEiroS 440.849.432-15

 MarcoS JoNES MEScoUTo da SilVa 399,816,142-20

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 05 de agosto de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 838605
Portaria 218/2022-GaB/seac
Belém Pa 05 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 Processo nº 2022/931627
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor abaixo 5,5 (cinco e meia) diárias no período de 
07/08/2022 a 12/08/2022, ao descolamento aos municípios de Parauape-
bas e canaã dos carajás no Estado do Pará, tendo em vista “atividades 
acompanhando a empresa Vale S.a”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF

5951487-2 caroliNa SalES GoMES 029.511.472-01

57229598-3 JaNiNE PiNTo BraNdÃo 585.163.872-91

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário 05 de agosto de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 838608
Portaria 220/2022-GaB/seac
Belém Pa, 05 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 art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/972368
rESolVE:
coNcEdEr aos servidores abaixo, 3,5 (três e meia) diárias, no período 
de 07/08/222 a 10/08/2022, ao município de Belém, no Estado do Pará, 
cujo objetivo será a “realização de um encontro com o Secretario ricardo 
Balestreri para discutir estratégias e normas a respeito do funcionamento 
das Usinas de canaã dos carajás e Parauapebas... como também a par-
ticipação no Workshop de integração das coordenações de Esporte das 
Usinas da Paz”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5757851 EUZEBio rodriGUES doS SaNToS 464.233.115-87

57190291-3 HEricK BrUNo carValHo 528.385.102-82
55209421-1 JHoNaTa WallacE PirES coSTa 012.577.602-03

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 05 de agosto de 2022
ricardo BriSolla BalESTrEri
SEcrETário dE ESTado

Protocolo: 838609
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Portaria 219/2022-GaB/seac
Belém Pa 05 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 MEMo nº 076/2022 – SEcad/SEac; E PaE nº 2022/974307
rESolVE:
coNcEdEr 4,5 (quatro e meia) diárias aos servidores abaixo no período 
de 23/08/2022 a 27/08/2022, a cidade de Goiânia/GO, cujo objetivo será 
“a participação no congresso de Excelência em licitações e contratações 
Publicas – coNEX”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF

5900291-2 aNa PaTricia PiNHEiro da coSTa 007.025.532-63

5953276-2 fraNciSco raiNEro dE SoUSa filHo 051.433.052-09

57226674-5 MarcEla BElo GUiMaraES 757.584.232-20

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 05 de agosto de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 838613

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

FÉrias
.

Portaria aGe Nº 096/2022-GaB, de 10 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 2022/1001406.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora Maria 
aparecida Silva, matrícula nº 57224472/2, ocupante do cargo de assessor 
Superior i, lotada na auditoria Geral do Estado, no período de 09/09/2022 a 
23/09/2022, referente ao período aquisitivo de 15/09/2020 a 14/09/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 838787

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Tornar sem efeito o Termo de adesão à ata de registro de Preços publicada 
no doE 35.074, de 10 de agosto de 2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
José rubens Barreiros de leão
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 839102

oUtras MatÉrias
.

terMo de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
o Estado do Pará, por intermédio da aUdiToria GEral do ESTado - aGE, 
com sede na rua Municipalidade N° 1655, Bairro: Umarizal, cEP: 66050-
350, na cidade de Belém/Pa, inscrita no cNPJ sob o Nº 03.269.619/0001-
94, neste ato representada pelo auditor-Geral do Estado o Sr. JoSÉ rU-
BENS BarrEiroS dE lEÃo, nomeado pelo decreto, de 29 de junho de 
2020, publicado no d.o.E. Nº 34.267 em 30 de junho de 2020, inscri-
to(a) no cPf Nº 121.178.702-87, portador da carteira de identidade Nº 
1894897-Pc/Pa, torna público que, após constatada a regularidade da ins-
trução do Processo administrativo Eletrônico - PaE Nº 2022/585711, con-
forme Parecer Prévio Nº 079/2022-GEJUr/aGE, aderiu à ata de registro 
de Preços 007/2021-TcM, oriunda do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 011/2021/
TcM/Pa, referente ao ProcESSo NºPa202112995-TcM, na condição de 
partícipe, visando a contratação de empresa especializada para o forne-
cimento e instalação de mobiliário, em diversas salas, para atender as 
necessidades da AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE, conforme especifi-
cados no Termo de referência - anexo i do Pregão Eletrônico Nº 011/2021/
TcM/Pa e anexo i do contrato Nº 012/2022-aGE, junto a Empresa cENTra 
MoVEiS S/a, cNPJ Nº 25.071.568/0001-24, situada à rodovia Br-116, Nº 
11760, KM-142, 1º andar, Jardim Eldorado, caxias do Sul/rS, cEP: 95059-
520, vencedora do certame.

item descrição Qtde Valor  Unitário Valor total
tÉrreo

1- aUditÓrio

1.1 PolTroNa dE aUdiTÓrio coM aSSENTo rEBaTido E PraNcHE-
Ta EScaMoTEaVEl 48 r$ 1.862,92 r$ 89.420,16

1.2
PolTroNa dE aUdiTÓrio coM TaMaNHo GraNdE coM 1000 

MM dE larGUra, aSSENTo rEBaTido E PraNcHETa EScaMoTE-
aVEl

1 r$ 3.529,92 r$ 3.529,92

1.3 MESa rETaNGUlar 01 PoSTo MEdiNdo 1400X715X735MM 
(lxPxH) 3 r$ 2.296,76 r$ 6.890,28

1.4 GaVETEiro VolaNTE 02 GaVETaS +  GaVETÃo Para PaSTaS 
SUSPENSaS MEdiNdo 330x500x626,70mm (lxPxH) 3 r$ 771,44 r$ 2.314,32

1.5 cadEira GiraToria ENcoSTo alTo, aPoio dE BraÇoS 3 r$ 1.328,43 r$ 3.985,29
1.6 PUlPiTo EM Mdf 60X60 aMadEirado 1 r$ 3.350,69 r$ 3.350,69

SUBToTal aUdiTÓrio: r$ 109.490,66
2- recePÇÃo / seGUraNÇa / Motoristas

2.1 GaVETEiro VolaNTE 02 GaVETaS + GaVETao Para PaSTaS 
SUSPENSaS MEdiNdo 330x500x626,70mm (lxPxH) 1 r$ 771,44 r$ 771,44

2.2 arMario BaiXo 2 PorTaS 800x500x683MM (lxPxH) 3 r$ 810,62 r$ 2.431,86
2.3 cadEira GiraToria ENcoSTo alTo, aPoio dE BraÇoS 1 r$ 1.328,43 r$ 1.328,43

2.4 MESa rETaNGUlar iNicial 01 PoSTo MEdiNdo 
1400X715X735MM (lxPxH) 1 r$ 2.296,76 r$ 2.296,76

2.5 PolTroNa dE ESPEra 03 lUGarES MEdiNdo 
1900X800X830MM (lXPXH) 1 r$ 2.434,32 r$ 2.434,32

2.6 PolTroNa dE ESPEra 01 lUGar MEdiNdo 780X800X830MM 
(lXPXH) coM ToMadaS. 2 r$ 2.434,32 r$ 4.868,64

2.7 MESa laTEral MEdiNdo 600x600x600MM 1 r$ 2.189,13 r$ 2.189,13
SUBToTal  rEcEPÇÃo / SEGUraNÇa / MoToriSTaS: r$ 16.320,58

3- saLa de reUNiÃo

3.1 MESa Para rEUNiÃo MEdiNdo 4800X1300MM (lxP) coM 
SiSTEMa dE ElETrificaÇÃo 1 r$ 10.803,08 r$ 10.803,08

3.2 cadEira GiraToria ENcoSTo alTo, aPoio dE BraÇoS 14 r$ 1.328,43 r$ 18.598,02
3.3 arMario BaiXo 4 PorTaS 1400x500x683MM (lxPxH) 1 r$ 1.622,65 r$ 1.622,65

 SUBToTal Sala dE rEUNiÃo: r$ 31.023,75

1º aNdar

4- aUditor-GeraL

4.1 PolTroNa dE ESPEra 01 lUGar MEdiNdo 780X800X830MM 
(lXPXH) 3 r$ 2.434,32 r$ 7.302,96

4.2 MESa laTEral MEdiNdo 600X600X600MM 1 r$ 2.189,13 r$ 2.189,13
SUBToTal aUdiTor-GEral: r$ 9.492,09

2º aNdar

5- aUditores GeaUd

5.1 MESa dUPla iNicial MEdiNdo 1400X1400X735MM (lxPxH) 5 r$ 3.537,59 r$ 17.687,95

5.2 diViSorES dE MESa froNTaiS rEVESTidoS EM laMiNado 
MElaMiNico MEdiNdo 1200x270MM (lxH) 5 r$ 162,49 r$ 812,45

5.3 GaVETEiro VolaNTE 02 GaVETaS + GaVETao Para PaSTaS 
SUSPENSaS MEdiNdo 330x500x626,70mm (lxPxH) 10 r$ 771,44 r$ 7.714,40

5.4 cadEira GiraToria ENcoSTo alTo, aPoio dE BraÇoS 10 r$ 1.328,43 r$ 13.284,30

SUBToTal aUdiTorES GEaUd: r$ 39.499,10
6- coPa

6.1 cadEira fiXa, EMPilHaVEl, ESPaldar BaiXo, EM PoliPro-
PilENo 8 r$ 328,43 r$ 2.627,44

SUBToTal coPa: r$ 2.627,44

3º aNdar

7- BiBLioteca

7.1 cadEira GiraToria ENcoSTo alTo, aPoio dE BraÇoS 13 r$ 1.328,43 r$ 17.269,59
7.2 MESa rEUNiao rEdoNda coM 910MM dE diaMETro 3 r$ 1.358,89 r$ 4.076,67

7.3 MESa rETaNGUlar iNicial 01 PoSTo MEdiNdo 
1400X715X735MM (lxPxH). 1 r$ 2.296,76 r$ 2.296,76

7.4 GaVETEiro VolaNTE 02 GaVETaS + GaVETao Para PaSTa 
SUSPENSa MEdiNdo 330x500x626,70mm(lxPxH) 1 r$ 771,44 r$ 771,44

SUBToTal BiBlioTEca: r$ 24.414,46

8- arQUiVo GeraL

8.1 MESa rETaNGUlar iNicial 01 PoSTo MEdiNdo 
1400X715X735MM (lxPxH). 3 r$ 1.328,43 r$ 3.985,29

8.2 GaVETEiro VolaNTE 02 GaVETaS +  GaVETÃo Para PaSTaS 
SUSPENSaS MEdiNdo 330x500x626,70mm (lxPxH) 3 r$ 2.296,76 r$ 6.890,28

8.3 cadEira GiraToria ENcoSTo alTo, aPoio dE BraÇoS 3 r$ 771,44 r$ 2.314,32
SUBToTal arQUiVo GEral: r$ 13.189,89

9- coPa

9.1 cadEira fiXa EMPilHaVEl ESPaldar BaiXo EM PoliProPi-
lENo 9 r$ 328,43 r$ 2.955,87

SUBToTal coPa: r$ 2.955,87

ToTal: r$ 249.013,84 (duzentos e quarenta e nove mil, treze reais e oitenta e quatro centavos)

Belém, 10 de agosto de 2022.
José rubens Barreiros de leão
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 839127
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.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

eXtrato do terMo coLaBoraÇÃo Nº 07/2022
Processo Nº 2022/771405
objeto: o presente TErMo dE colaBoraÇÃo, decorrente de dispensa de 
chamamento Público nº 07/2022, tem por objeto a Execução do Projeto 
denominado “de Siqueira campos a capanema: a Terra da cultura”. o 
presente projeto tem escopo, garantir à população de capanema, em es-
pecial aquelas em situação de vulnerabilidade econômica e social, ações e 
atividades de acesso a diversos serviços de saúde, educação e cultura, com 
vistas a promoção da cidadania dos municípios.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNTraTada: iNSTiTUTo dUrVal rEiS Para dESENVolViMENTo aVaN-
Çado do NordESTE ParaENSE - cNPJ: 12.680.244/0001-41
da ViGÊNcia: entrará em vigor em julho de 2022 e terá vigência até outubro de 2022
doTaÇÃo:
funcional Programática: 14.422.1500.8815 – (Polo de inclusão - ParaPaZ)
Elemento de Despesa: 3350-41.06 - (Contribuições/ instituições sem fins lucrativos)
fonte de recursos: 0101
ação: 227161
Pi: 22dEMG00321
Valor: r$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: o presente termo será regido pelo disposto na 
lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes lei 
de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, na lei nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014 com suas atualizações posteriores.
Belém, 08 de agosto de 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 838873
eXtrato terMo de JUstiFicatiVa de disPeNsa de cHaMaMeN-
to PÚBLico Nº 007/2022
Processo Nº 2022/771405
objeto: o Projeto tem por objeto a Execução do Projeto denominado “de 
Siqueira campos a capanema: a Terra da cultura”. o presente projeto tem 
escopo, garantir à população de capanema, em especial aquelas em situa-
ção de vulnerabilidade econômica e social, ações e atividades de acesso a 
diversos serviços de saúde, educação e cultura, com vistas a promoção da 
cidadania dos municípios.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ - cNPJ sob o n.º 21.648.632/0001-36
coNTraTada: iNSTiTUTo dUrVal rEiS Para dESENVolViMENTo aVaN-
Çado do NordESTE ParaENSE - cNPJ: 12.680.244/0001-41
JUSTificaTiVa PEla diSPENSa
Considerando as especificidades da Lei nº 13.019/2014 quanto à dispensa 
do chamamento público, ato respaldado na mesma lei, em seu artigo 30, 
inciso Vi, bem como no decreto Estadual nº 1.835/2017;
considerando que a organização da Sociedade civil, iNSTiTUTo dUrVal 
rEiS Para dESENVolViMENTo aVaNÇado do NordESTE ParaENSE, as-
sociação civil, de caráter filantrópico e de assistência social, sem fins lu-
crativos ou de fins não econômicos, apolítica, com duração indeterminada, 
conforme especificado em seu Estatuto;
considerando a capacidade técnica e operacional para execução da proposta 
apresentada para a celebração de parceria junto a este órgão fundacional.
considerando as atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, 
saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da socie-
dade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política;
considerando que a administração Pública poderá dispensar a realiza-
ção de chamamento público com base no inciso Vi – art. 30 da lei nº 
13.019/2014, como é o caso em tela;
considerando as ações desenvolvidas pela instituição acima apresentada, au-
torizo a referida parceria entre fUNdaÇÃo ParáPaZ e iNSTiTUTo dUrVal 
rEiS Para dESENVolViMENTo aVaNÇado do NordESTE ParaENSE, com 
dispensa de chamamento Público e assinatura do Termo de colaboração.
Belém, 08 de agosto de 2022
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 838877

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº. 0227/2022-GaBs/sePLad, de 05 de aGosto de 2022.
iNSTaUra ProcESSo adMiNiSTraTiVo SaNcioNador E NoMEia a co-
MiSSÃo ProcESSaNTE No aMBiTo da SEcrETaria dE ESTado dE Pla-
NEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo.
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 01 de abril 
de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril de 2022 e,
coNSidEraNdo, as informações contidas no Processo PaE nº 
2020/1343565, em razão do descumprimento da empresa loTTUS co-
MErcio dE aliMENToS E BEBidaS-EirEli EPP;
coNSidEraNdo, o que dispõe o art 110 e seguintes da lei Estadual 
8.972/2020, que estabelece normas básicas sobre o processo administra-
tivo, seus atos e procedimentos, no âmbito da Administração Pública Direta 
e indireta do Estado do Pará;

coNSidEraNdo o que dispõe a legislação pertinente e, em especial, o 
artigo 7 da lei federal 10.520/02 e o artigo 86 da lei federal nº8.666/93;
rESolVE:
art. 1º - instaurar Processo administrativo Sancionador, de nº 002/2021 
em face da empresa loTTUS coMErcio dE aliMENToS E BEBidaS-Ei-
RELI EPP a fim de que seja averiguado o descumprimento do item 77, 
“22.1.5.não mantiver a proposta; “, do Edital e o art. 66º da lei federal 
8.666/93, concedendo a ampla defesa no devido processo legal, bem como 
aplicação da pena cabível se for o caso, conforme documentos acostados 
no PaS em questão.
art. 2º - Nomear os servidores públicos abaixo relacionados para conduzir 
o Processo, cabendo a presidência ao primeiro nominado:

NoMe MatricULa
Nadja alline de andrade Mülller 57188181/3
Márcia Thaís Barbosa Severino 5946669/3

claudio Marcio alves Vieira 5466385

art. 3º.- o prazo para a conclusão do Processo administrativo Sancionador 
será de 120 (cento e vinte) dias úteis podendo ser prorrogado uma só vez 
por igual período mediante justificativa, contados da data de publicação do 
ato que constituir a comissão.
art. 4º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 05 de agosto de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 838545

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria coLetiVa N° 0228-Gs/sePLad, de 08 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

Martha cristina Santos Teixeira 5896191/1 agente administrativo SESPa 01/07/2022 2022/835473

Mirta danyella Silva ayres 5801044/2 Professor ad-4 SEdUc 01/02/2006 2020/488602

raimundo ivan Nascimento costa 57210780/2 Policial Penal SEaP 28/07/2022 2022/953036

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, de 08 
de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.
republicada por ter saído com incorreções no doE n° 35.074 de 10.08.2022.

Protocolo: 838567
Portaria coLetiVa N° 0229-Gs/sePLad, de 09 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

rayana Nadyr lucena callou 57193599/2 Professor classe i SEdUc 26/07/2022 2022/938423

ozeias dos Santos da Silva 57211004/1 Vigia SEdUc 27/07/2022 2022/923675

Elton davi Soares ferreira 57212498/1 assistente adminis-
trativo SEdUc 28/07/2022 2022/919554

Mailson José Paixão araújo 57214342/1 assistente adminis-
trativo SEdUc 11/07/2022 2022/883908

daniel araújo Sombra Soares 5888665/ 3 Professor classe i SEdUc 29/06/2022 2022/816897

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, de 09 
de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 838568

terMo aditiVo a coNtrato
.

9º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 02/2018 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº. 2350 – Bairro do Marco, 
inscrita no cNPJ/Mf nº. 35.747.782/0001-01, Belém-Pa.
coNTraTada: E B cardoSo - EirEli, empresa estabelecida nesta capital, 
na rua WE 4, nº. 386/B, GlEBa 1, bairro Nova Marambaia, cEP 66.623- 
284, inscrita no cNPJ/Mf sob nº. 34.849.836/0001-87.
oBJETo do adiTiVo: a repactuação de preços.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
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Programa de Trabalho: 04.422.1500.8805 – implementação da Estação cidadania
Natureza da despesa: 339037 – locação de Mão de obra
fonte: 0101006360
origem dos recursos: Tesouro Estadual
Valor Mensal atualizado: r$86.805,60
Valor Global do contrato: r$1.041.667,20
daTa da aSSiNaTUra: 09/08/2022
ordENadora da dESPESa: ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 838716

.

.

aPostiLaMeNto
.

a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
- sePLad, com sede na Trav. do chaco, nº 2350, bairro Marco, Belém/
Pa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, rESolVE aPoSTi-
LAR o Contrato nº 08/2019 – SEAD/DAF, firmado com a empresa PARA-
frioS rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SErViÇoS lTda EPP, estabelecida em 
Marituba/Pará, com sede na Trav. rosa lima nº 01 – Bairro Mirizal, cEP 
67.200-000, inscrita no cNPJ/Mf sob nº.11.489.784/0001-80, conforme o 
processo 2022/629571, cláusulas e condições abaixo:
cLÁUsULa PriMeira – da FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL
• O presente instrumento está amparado pelo art. 65, § 8º, da Lei n. 8.666/1993
cLÁUsULa seGUNda – do oBJeto
o presente Termo de apostilamento tem por objeto a alteração do disposto 
na cláUSUla dÉciMa SEGUNda: da doTaÇÃo orÇaMENTária  do con-
trato 08/2019/SEad, que passará a ter a seguinte redação:
cLÁUsULa dÉciMa seGUNda – da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decor-
rentes deste contrato constam do orçamento aprovado da SEad para o 
exercício de 2022, como a seguir especificado:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.422.1500.8805 – implementação da Estação cidadania
Natureza de despesa: 33.90.30 – Material de consumo
Valor Mensal: r$ 1.000,00
Valor anual: r$ 12.000,00
33.90.39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor Mensal: r$ 1.381,75
Valor anual: r$ 16.581,00
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
cLÁUsULa terceira – da PUBLicaÇÃo
3.1- incumbirá à SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMi-
NiSTraÇÃo - SEPlad providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto no parágrafo único 
do art. 61 da lei nº 8.666/93.
cLÁUsULa QUarta – da ratiFicaÇÃo
4.1- Permanecem inalterados os demais itens e condições do contrato Nº 
08/2019, não modificados por este Termo de Apostilamento.
E, por estarem assim ajustados, firmam o presente Termo de Apostilamen-
to, assinado eletronicamente pelos responsáveis, para que se produzam 
seus efeitos legais.
data da assinatura eletrônica: 10.08.2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo

Protocolo: 839081

FÉrias
.

Portaria Nº 767/2022-daF/sePLad, de 09 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,
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta 
Secretaria, conforme quadro abaixo.

Matrícula servidor Período 
aquisitivo Período concessivo

5077974/1 adri doUrado BarBoSa 2020/2021 01/09/2022 a 30/09/2022
5956355/1 adriaNa SoUZa VilHENa BESSa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5909738/2 alESSaNdra caSTro GalVÃo 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022
3280390/1 aNToNio JoSÉ NEGrÃo dE MacEdo 2021/2022 14/09/2022 a 13/10/2023
57189721/1 carloS EdUardo GoMES BENTES 2020/2021 05/09/2022 a 04/10/2022

28940/1 cErES Maria PalMEira riBEiro 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/2022
26077/1 clariciE MariE lEoNiE TEllES da rocHa 2020/2021 08/09/2022 a 07/10/2022

5936833/2 daNiEl aBEN aTHar loBaTo da SilVa 2021/2022 21/09/2022 a 20/10/2022
57191431/1 ENEMar PiEdadE SaloMÃo 2020/2021 08/09/2022 a 07/10/2022
5381282/2 ErMEriNo GUiMaraES foNSEca 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022
80846355/1 Horacio MoraiS da SilVa 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
57215161/1 JESSica VEloSo SaNToS SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022
57195084/2 JoSE aNToNio alVES rocHa 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
8002045/2 JoSE iSaac alVarEZ ElarraT 2021/2021 01/09/2022 a 30/09/2022

55587301/1 JoSE Maria coSTa dE carValHo 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/2022

Matrícula servidor Período 
aquisitivo Período concessivo

27227/1 JoSE Maria liMa doS SaNToS PorTo 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/2022
2015102/1 JoSE raiMUNdo BraSil da coSTa 2021/2022 26/09/2022 a 25/10/2022

4022/1 KlEBEr EdUardo cardoSo PalHETa 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022
26492/1 lUcia HElENa coSTa dE aZEVEdo 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/2022
4570/1 lUiS carloS ViEira NEVES 2021/2022 08/09/2022 a 07/10/2022

3213382/1 Marcia MoNica BENTES cHaVES 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
1872/1 Marco aNToNio PErEira da coSTa 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/2022
26760/1 Maria dE loUrdES dE SoUZa coSTa 2021/2022 21/09/2022 a 20/10/2022

5113270/1 Maria THElMa da SilVa MarTiNS 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022
54190654/2 MÔNica daS NEVES PiNTo 2021/2022 08/09/2022 a 07/10/2022

2100/1 PaUlo EdSoN do NaSciMENTo 2021/2022 21/09/2022 a 20/10/2022
57175351/1 PaUlo HENriQUE TriNdadE doS SaNToS 2020/2021 08/09/2022 a 07/10/2022
5960294/1 PoliaNa ViTÓria SoUZa raBElo 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022

2372/1 rocY roMaNHolE dE caMPoS 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/2022
57190583/1 roBErTo carNEiro dE liMa 2020/2021 05/09/2022 a 04/10/2022

2291/1 roSElY diaS SoUZa 2020/2021 05/09/2022 a 04/10/2022
3254194/1 SaNdra Maria coUTo caBral BENdEr 2021/2021 01/09/2022 a 30/09/2022
57174781/1 TiMara dE SoUZa MiraNda 2021/2022 19/09/2022 a 18/10/2022
57175978/1 WaSHiNGToN ricardo dE MENEZES SaNToS 2020/2021 01/09/2022 a 30/09/2022
57175808/3 ZoroBaBEl riBEiro GUEdES 2021/2022 08/09/2022 a 07/10/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 09 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 838552
Portaria Nº 768/2022-daF/sePLad, de 09 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
rESolVE:
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores desta Secretaria, confor-
me quadro abaixo.

Matrícula servidor Período 
aquisitivo Período concessivo

180424/1 aNa lUcia NaSciMENTo fEio 2021/2022 12/09/2022 a 01/10/2022
57195302/1 aNa PaUla SoUZa SodrE 2021/2022 16/09/2022 a 30/09/2022

345/2 claUdia criSTiNa do ValE GUZZo 2019/2020 08/09/2022 a 17/09/2022
57174984/1 GErSoN ValENTE dE VaScoNcEloS 2019/2020 19/09/2022 a 03/10/2022

55948/1 JaciTara SilVa da coNcEiÇÃo 2021/2022 19/09/2022 a 03/10/2022
5945866/2 liVia GEorGia da cUNHa Nacif 2021/2022 19/09/2022 a 30/09/2022
57196087/1 Maria dUlcE aMaral MoUSiNHo 2021/2022 12/09/2022 a 01/10/2022
57211113/1 MilENa daNiElE GoMES NaGEM 2020/2021 05/09/2022 a 16/09/2022
57197580/9 NilZa corrEa NoGUEira 2021/2022 08/09/2022 a 27/09/2022
5112362/1 rUTE Socorro SilVa araNHa 2020/2021 13/09/2022 a 27/09/2022
5902511/1 THiaGo coUcEiro PiTMaN MacHado 2020/2021 19/09/2022 a 30/09/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 09 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 838554
Portaria Nº 769/2022-daF/sePLad, de 09 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: 2022/1000708 de 08/08/2022.
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.656/2022-daf/SEPlad de 07/07/2022, publicada 
no doE nº.35.038 de 08/0572022, referente à concessão de férias da ser-
vidora SElMa JEroNiMa MESQUiTa coUTo id. funcional nº 3255247/1, 
ocupante do cargo de Técnico B.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 09 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 838556
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oUtras MatÉrias
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
Órgão: Secretaria de Estado de Planejamento e administração
ato: Termo de distrato
Servidor: riTa dE cáSSia riBEiro PErEira
função: assistente de Gestão
id. funcional nº 5936659/2
distratar a contar de 04.08.2022
ordenador: ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 838545

Portaria Nº 285, de 10 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° 2168, de 10/02/2022 e nº 2550, de 10/08/2022.
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 285, de 10 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

fdE
inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

outras despesas
 0101 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

GESTÃo
fiPaT - SEfa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 331.032,00 331.032,00

contrato Estimativo
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) SEfa
 0176 0,00 0,00 0,00 331.032,00 331.032,00

ProdEPa
investimentos 0,00 0,00 0,00 1.227.200,00 1.227.200,00

outras despesa de 
investimentos

 0301 0,00 0,00 0,00 1.227.200,00 1.227.200,00
iNfra-ESTrUTUra E 

TraNSPorTE
SETraN

investimentos 0,00 0,00 0,00 957.251,52 957.251,52
obras e instalações

 0126 0,00 0,00 0,00 957.251,52 957.251,52
SUBordiNadoS ao 

GoVErNo do ESTado
PGE

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 424.170,00 424.170,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 0,00 0,00 424.170,00 424.170,00

ProGraMa/orGÃo FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

Governança Pública 0,00 0,00 0,00 1.558.232,00 1.558.232,00
fiPaT - SEfa

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) SEfa

 0176 0,00 0,00 0,00 331.032,00 331.032,00
ProdEPa

 0301 0,00 0,00 0,00 1.227.200,00 1.227.200,00
indústria, comércio, 
Serviços e Turismo 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

fdE
 0101 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 957.251,52 957.251,52

SETraN
 0126 0,00 0,00 0,00 957.251,52 957.251,52

Manutenção da Gestão 0,00 0,00 0,00 424.170,00 424.170,00
PGE
 0101 0,00 0,00 0,00 424.170,00 424.170,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 2.424.170,00 2.424.170,00

0126 - royaltie Petróleo 0,00 0,00 0,00 957.251,52 957.251,52
0176 - fundo de investimento 
Permanente da administração 
Tributária do Estado do Pará

0,00 0,00 0,00 331.032,00 331.032,00

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 1.227.200,00 1.227.200,00
ToTal 0,00 0,00 0,00 4.939.653,52 4.939.653,52

Portaria Nº 286, de 10/08/2022 - 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$ 10.000,00 (dez Mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) na-
tureza(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

211010612212978338 - SEGUP 0101 339147 10.000,00
ToTal 10.000,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

211010612212978338 - SEGUP 0101 339039 10.000,00
ToTal 10.000,00

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

Portaria Nº 287, de 10 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$ 1.986.917,00 (Hum Milhão, Novecentos e 
oitenta e Seis Mil, Novecentos e dezessete reais), a quota do primeiro 
quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(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 287, de 10 de aGosto de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

fdE

investimentos 496.729,00 496.729,00 496.729,00 496.730,00 1.986.917,00

outras despesa de 
investimentos

 0125 496.729,00 496.729,00 496.729,00 496.730,00 1.986.917,00
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ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

Governança 
Pública 496.729,00 496.729,00 496.729,00 496.730,00 1.986.917,00

fdE

 0125 496.729,00 496.729,00 496.729,00 496.730,00 1.986.917,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0125 - royaltie Hídrico 496.729,00 496.729,00 496.729,00 496.730,00 1.986.917,00

ToTal 496.729,00 496.729,00 496.729,00 496.730,00 1.986.917,00

Protocolo: 839143

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

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

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 
PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio) - c-208

editaL Nº 128/seaP/sePLad, de 10 de aGosto de 2022
editaL de coNVocaÇÃo Para reaLiZaÇÃo da 3ª etaPa – 

eXaMe MÉdico - sUB JUdice
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
(SEaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipula-
das neste Edital, e em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos 
do Processo n° 0801901-78.2022.8.14.0051, tornam pública a convocação 
para realização da 3ª Etapa – Exame Médico de candidato na condição sub 
judice do concurso c-208.
1. do caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice coNVocado Para a 
3ª etaPa: eXaMe MÉdico
1.1 fica convocado para a realização da 3ª Etapa: Exame Médico o candi-
dato, na condição sub judice, abaixo relacionado na seguinte ordem: local, 
cidade, endereço, número de inscrição, nome, data, horário.

cLÍNica MedseG (saNtarÉM/Pa)

aV. rUi BarBosa, Nº 765 - Bairro ceNtro. ceP: 68005-190

inscrição Nome data HorÁrio

5697 SaMUEl ViaNa crUZ 29/08/2022 09:00

1.2 o candidato deve seguir todas as orientações informadas no Edital n.º 
01 SEaP/SEPlad de 29 de junho de 2021 (Edital de abertura) e no Edital 
n.º 28 SEaP/SEPlad, de 07 de fevereiro de 2022 (convocação para a 3ª 
Etapa: Exame Médico).
2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 10 de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
cEl QoPM Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 839139
GoVerNo do estado do ParÁ 

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo (sePLad)

secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria (seaP)
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 

PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio)
coNcUrso PÚBLico c – 199

editaL Nº 120/2022 – sePLad/seaP, 10 de aGosto de 2022
eXcLUsÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice

a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad e a 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP, no uso das 
atribuições legais, tornam pública a EXclUSÃo dE caNdidaTo na condi-
ção sub judice, conforme segue:
art. 1º informamos que o candidato MilairSoN SoUZa GoMES, inscrição 
6000016119, cargo aGENTE PriSioNal (Policial Penal) -GUaMá, não rea-
lizou a entrega dos documentos para efetuar a matricula no curso de for-
mação Profissional, referente à 2ª fase do concurso c-199 no prazo estabe-
lecido no Edital nº 118/2022, motivo pelo qual está eliminado do certame.
art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém, 10 de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
cEl QoPM Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício 

Protocolo: 839141

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

Portaria Nº 152 de 10 de 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:
Excluir, a pedido do servidor arilVado BarroS fErrEira, matrícula nº 
2009110/1, o período de gozo de suas férias regulamentares concedidas 
através da Portaria de nº 144 de 03/08/2022, Publicado no doE de nº 
35.068 de 04.08.2022, Protocolo nº 781378, referente ao período con-
cessivo de 01.09.2022 à 30.09.2022, e período aquisitivo de 2021/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 838872

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata reFereNte a PUBLicaÇÃo do coNtrato 022/2021,PUBLi-
cado No dia 09/08/2022, doe Nº35.073, ProtocoLo Nº 816687.
coNTraTado: SErViMEd diaGNoSTicoS lTda.
oNde se LÊ:
ViGÊNcia: 06/08/2022 a 06/08/2023
Leia-se:
ViGÊNcia: 27/08/2022 a 27/08/2023
ordENador da dESPESa: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 838753

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 126 de 05 de agosto de 2022
o Presidente do instituto de assistência dos Servidores do Estado do Pará 
- iaSEP, no uso das atribuições que lhe confere o decreto N° 2.502, de 20 
de setembro de 2010, e
considerando a necessidade de manter os dados cadastrais dos servidores 
inscritos no Plano iaSEP atualizados;
considerando os inúmeros casos de servidores inscritos no Plano iaSEP 
com divergência no cadastro, e a consequente necessidade de obtenção de 
todos os cPfs com vista a garantir a regularidade dos servidores titulares 
e dependentes inscritos no Plano iaSEP;
r E S o l V E:
art. 1º constituir a comissão para realização do recadastramento 2022 for-
mada por: Presidente, Gisele dos anjos Brandão, matricula nº 5945692/1, 
Gerente de cadastro; e seus membros: Benedito rodrigues Bitencort Ju-
nior, matricula nº 57213088/1, Técnico de Gestão de informática; Geciara 
dos Santos Barbosa, matricula nº 5945827/1, coordenadora de Gestão 
em Saúde; e renato cunha Gomes, matricula nº 54191350/2, assistente 
administrativo/Gerência de cadastro.
art. 2º fica autorizada a comissão de recadastramento 2022 a promover 
as medidas necessárias para realização do recadastramento Geral obriga-
tório dos dados de todos os servidores inscritos no Plano iaSEP.
art. 3º o recadastramento obrigatório do servidor titular e dependente 
inscrito no Plano iaSEP, ocorrerá no período de 01 de Setembro a 31 de 
outubro de 2022.
art. 4º o recadastramento é individual e deverá ser realizado pelo próprio 
servidor titular inscrito no Plano iaSEP, o qual informará seus dados e de 
seu(s) dependente(s), de forma online ou presencial, da seguinte forma:
• 1º O Recadastramento Online será realizado por meio de Formulário de 
recadastramento Eletrônico, que será disponibilizado no site da autarquia 
(www.iasep.pa.gov.br).
• 2º O Recadastramento Presencial será realizado exclusivamente em lo-
cais sem acesso a meios para recadastramento de forma online, por meio 
de formulário de recadastramento Plano, que será disponibilizado nas 
agências Municipais do órgão.
art. 5º o servidor titular inscrito no Plano iaSEP com pendência de docu-
mentação ou que não proceder o recadastramento previsto nesta portaria, 
no prazo especificado, terá o seu plano IASEP e de seu(s) dependente(s) 
temporariamente suspenso, até a efetiva regularização do cadastro, per-
manecendo disponíveis apenas os atendimentos de urgência e emergência.
art. 6º o restabelecimento do Plano iaSEP do servidor titular e seu(s) 
dependente(s) com pendência de documentação ou que não proceder o 
recadastramento, só ocorrerá após envio de documentação pendente para 
análise e regularização do cadastro.
art. 7º fica autorizada a Presidência desta comissão a expedir as Normas 
necessárias para efetivação do recadastramento.
art. 8º a presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTra-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente do iaSEP

Protocolo: 839126
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INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

aPoseNtadoria
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret aP Nº 3990 de 10 de aGosto de 2022
dispõe sobre a rETificaÇÃo da concessão do benefício previdenciário 
de aposentadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 
2022/980133.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
I – Retificar a Portaria AP nº 0835 de 10/05/2006, que aposentou JULIANA 
PErEira da SilVa, mat. nº 571393/1, no cargo de Professor, código GEP
-M-ad1.401, ref. iV, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de 
Estado de Educação - SEdUc, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alí-
nea “b”, da constituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda 
constitucional nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, 
inciso ii, 36, 36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as 
alterações trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016; art. 
130, § 1º e caput, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 94, § 2º, da lei com-
plementar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 44/2003 c/c Sentença Judicial exarada nos autos do Processo transita-
do em Julgado nº 0036152-65.2014.8.14.0301 de modo a acrescentar a 
parcela Adicional por Exercício de Função Gratificada – Diretor de Unidade 
Escolar – Gd-2, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 
2.203,42 (dois mil, duzentos e três reais e quarenta e dois centavos), con-
forme abaixo discriminado:

Proventos
Adicional pelo Exercício de Função Gratificada – Diretor de Unidade Escolar – GD-2

Total de Proventos

 2.011,82
 191,60
2.203,42

II – Os efeitos financeiros desta Portaria retroagirão a 08/12/2021, data 
da intimação para o cumprimento da Sentença Judicial exarada no proces-
so nº. 0036152-65.2014.8.14.0301, respeitando-se os valores, tabelas e 
percentuais vigentes à época da retroação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Protocolo: 838929

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 617 de 10 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 
2022/975911 (PaE), de 03/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Solange amaral Brito, matrícula nº 5963447/1, 
ocupante da função de Técnico Previdenciário B, a viajar ao município de 
Maracanã/PA, no período de 25/08/2022 a 26/08/2022, a fim de realizar 
diligências relativas ao Processo n° 2021/396951.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária 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, 10 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 618 de 10 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 
2022/979613 (PaE), de 03/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Juliana Bezerra Galvão cavalcante de Souza, 
matrícula nº 57217631/2, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário B, 
a viajar ao município de Castanhal/PA, no dia 16/08/2022, a fim de realizar 
diligências relativas ao Processo n° 2019/410844.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária 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, 10 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 838611

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 15/08/2022 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, 04 e ½ (quatro 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
republicada por ter saído com incorreções no doE n° 35.069, de 05 de 
agosto de 2022.

Protocolo: 838607

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 601 de 05 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° 
2022/973223 (PaE), de 02/08/2022, que dispõe sobre transferência de 
período de férias.
rESolVE:
 i - TraNSfErir, o período de gozo de férias da servidora ElaiNE 
criSTiNa aMaral araNTES, matrícula nº 57193842/4, ocupante do 
cargo de Técnica Previdenciária a, de 08/09/2022 a 25/09/2022 para 
02/01/2023 a 19/01/2023, concedido por meio da PorTaria N° 002/2022, 
de 05/01/2022, publicada no doE n° 34.823, de 07/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 05 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
republicada por ter saído com incorreções no doE n° 35.071, de 08 de 
agosto de 2022.

Protocolo: 838856

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto de recoNHeciMeNto de dÍVida e traNsaÇÃo QUe 
eNtre si FaZeM o iNstitUto dce GestÃo PreVideNciÁria do 
estado do Para e esMeraLda do socorro NeVes de oLiVeira.
Por este instrumento de Transação, de um lado o iNSTiTUTo dE GES-
TÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará – iGEPrEV, entidade autár-
quica estadual dotada de personalidade jurídica de direito público, ins-
crito no cNPJ/Mf nº. 05.873.910/0001-00, com sede nesta capital, à av. 
alcindo cacela, 1962, bairro Nazaré, cEP: 66.040-020, Belém/Pa, por 
seu Presidente ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da 
SilVa, brasileiro, casado, advogado licenciado, oaB-Pa nº 22.273, cPf 
n° 647.085.272-68; e de outro lado ESMEralda do Socorro NEVES 
dE oliVEira, portadora do rG 1306101 e cPf/Mf 222.123.452-91, resi-
dente e domiciliada na Travessa Vileta, Vila olimpia, nº 73, bairro Marco, 
Belém/Pa, CEP 66093225; pactuam o presente Instrumento de Confissão 
de dívida e Transação que se regerá pelas cláusulas e condições que se 
enunciam a seguir:
cláusula Primeira – do oBJeto – o objeto da presente receonhe-
cimento de dívida e Transação é a devolução de quantias relativas aos 
saques efetuados após o óbito da Sra. Maria do Socorro dE VaScoN-
cEloS NEVES, mãe da transigente, assumindo a declarante que realmente 
sacou os valores depositados, mas que imaginava que seria da sua mãe. 
Afirma que não houve dolo ou culpa. Importa destacar que houve apuração 
administrativa por meio do procedimento nº 2019/196335, além de enca-
minhamento à polícia civil e ao Ministério Público (que serão informados da 
presenta Confissão de Dívida e transação). Importa destacar também que 
na Polícia civil foi instaurado o iPl 00610/2022.100025-6.
cláusula segunda – do VaLor acordado eNtre as Partes e do 
PaGaMeNto – após apuração pelo setor de cálculo deste iGEPrEV, che-
gou-se ao montante devido de r$ 29.355,95 (Vinte e Nove Mil Trezen-
tos e cinquenta e cinco reais e Noventa e cinco centavos), já incluídos 
honorários advocatícios de 10% (dez por cento). o pagamento, então, 
será processado da seguinte maneira, nas seguintes contas e valores abai-
xo, devendo o comprovante de cada depósito ser encaminhado ao email 
cexec@igeprev.pa.gov.br:
• A Sra. ESMERALDA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA irá depositar na 
data de 05/07/2022 o valor de r$ 2.668,72 (dois Mil Seiscentos e Sessen-
ta e oito reais e Setenta e dois centavos) a título de Honorários, na conta 
corrente do Banco BaNPará 47701-0, agência 047, favorecida aPafEP 
– associação dos Procuradores autárquicos e fundacionais do Estado do 
Pará, cNPJ: 10.397.026/0001-79;
• Após, pagará a quantia de R$ 26.687,23 (Vinte e Seis Mil Seiscentos e 
oitenta e Sete reais e Vinte e Três centavos) em 24 (vinte e quatro) par-
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celas fixas mensais de R$ 1.111,96 (Mil Cento e Onze Reais e Noventa e 
Seis centavos), a contar de 05/08/2022, na conta corrente 000674868-6, 
agência 015, banco BaNPará, favorecido iGEPrEV – iGEPrEV fiNaNPrEV, 
cNPJ nº. 05.873.910/0001-00.
cláusula terceira – com o recebimento do total valor acordado, o iGE-
PrEV dará a plena quitação e arquivará o procedimento administrativo ins-
taurado no âmbito da autarquia. Além disso, e desde já, informará à Polícia 
civil e ao Ministério Público, para o arquivamento dos procedimentos que 
por lá tramitam.
cláusula Quarta – declara ainda o iGEPrEV nada mais ter a reclamar 
contra o transigente, relativamente ao objeto do presente instrumento, 
ficando assim caracterizada a quitação plena do mesmo;
cláusula Quinta – Declaram, ainda, as partes transigentes, que firmam o 
presente acordo por livre e espontânea vontade, estando o mesmo isento 
de qualquer vício ou coação, pelo que esperam que o presente instrumento 
produza os seus legais e jurídicos efeitos.
E por assim estarem de acordo, firmam o presente Instrumento de Tran-
sação em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) 
testemunhas.
Belém- Pa, 27 de maio de 2022.
ESMEralda do Socorro NEVES dE oliVEira
cPf: 222.123.452-91
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV
aNa riTa doPaZo a. J. loUrENÇo
Procuradora-chefe do iGEPrEV
aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira
Procurador autárquico - iGEPrEV
oaB/Pa Nº 18.317
TENili raMoS PalHarES MEira
Procuradora autárquica e fundacional do Estado
oaB/Pa 12.858

Protocolo: 839135
iNstrUMeNto de recoNHeciMeNto de dÍVida e traNsaÇÃo 
QUe eNtre si FaZeM o iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria 
do estado do Para e FerNaNdo aNtoNio GaMa Lacerda.
Por este instrumento de Transação, de um lado o iNSTiTUTo dE GES-
TÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará – iGEPrEV, entidade autár-
quica estadual dotada de personalidade jurídica de direito público, ins-
crito no cNPJ/Mf nº. 05.873.910/0001-00, com sede nesta capital, à av. 
alcindo cacela, 1962, bairro Nazaré, cEP: 66.040-020, Belém/Pa, por 
seu Presidente ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da 
SilVa, brasileiro, casado, advogado licenciado, oaB-Pa nº 22.273, cPf 
n° 647.085.272-68; e de outro lado fErNaNdo aNToNio GaMa lacEr-
da, portador do rG 5909689 e cPf/Mf 100.915.642-04, residente e domi-
ciliado na alameda Jajão, nº 82, bairro Estrela, castanhal/Pa, cEP 68742-
225; pactuam o presente Instrumento de Confissão de Dívida e Transação 
que se regerá pelas cláusulas e condições que se enunciam a seguir:
cláusula Primeira – do oBJeto – o objeto da presente reconhecimen-
to de dívida e Transação é a devolução de quantias relativas aos saques 
efetuados após o óbito da Sra. Maria da coNcEiÇÃo GaMa lacErda, 
mãe do transigente, assumindo a declarante que realmente sacou os va-
lores depositados, mas que imaginava que seria da sua mãe. Não teve 
má-fé, portanto. importa destacar que houve apuração administrativa por 
meio do procedimento nº 2016/46677.
cláusula segunda – do VaLor acordado eNtre as Partes e do 
PaGaMeNto – após apuração pelo setor de cálculo deste iGEPrEV, che-
gou-se ao montante devido de r$ 770,41 (Setecentos e Setenta reais e 
Quarenta e Um centavos), já incluídos honorários advocatícios de 10% 
(dez por cento). o pagamento, então, será processado da seguinte manei-
ra, nas seguintes contas e valores abaixo, devendo o comprovante de cada 
depósito ser encaminhado ao email cexec@igeprev.pa.gov.br:
• O Sr. FERNANDO ANTONIO GAMA LACERDA irá depositar na data de 
10/06/2022 o valor de r$ 70,00 (Setenta reais) a título de Honorários, na 
conta corrente do Banco BaNPará 47701-0, agência 047, favorecida aPa-
fEP – associação dos Procuradores autárquicos e fundacionais do Estado 
do Pará, cNPJ: 10.397.026/0001-79;
• Além disso, depositará a quantia de R$ R$ 700,41 (Setecentos Reais e 
Quarenta e Um centavos) no mesmo dia 10/06/2022, na conta corrente 
000674868-6, agência 015, banco BaNPará, favorecido iGEPrEV – iGE-
PrEV fiNaNPrEV, cNPJ nº. 05.873.910/0001-00.
cláusula terceira – com o recebimento do total valor acordado, o iGE-
PrEV dará a plena quitação e arquivará o procedimento administrativo 
instaurado no âmbito da autarquia.
cláusula Quarta – declara ainda o iGEPrEV nada mais ter a reclamar 
contra o transigente, relativamente ao objeto do presente instrumento, 
ficando assim caracterizada a quitação plena do mesmo;
cláusula Quinta – Declaram, ainda, as partes transigentes, que firmam o 
presente acordo por livre e espontânea vontade, estando o mesmo isento 
de qualquer vício ou coação, pelo que esperam que o presente instrumento 
produza os seus legais e jurídicos efeitos.
E por assim estarem de acordo, firmam o presente Instrumento de Tran-
sação em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) 
testemunhas.
Belém- Pa, 31 de maio de 2022.
fErNaNdo aNToNio GaMa lacErda
cPf: 100.915.642-04
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV
aNa riTa doPaZo a. J. loUrENÇo
Procuradora-chefe do iGEPrEV
aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira
Procurador autárquico - iGEPrEV
oaB/Pa Nº 18.317
TENili raMoS PalHarES MEira
Procuradora autárquica e fundacional do Estado
oaB/Pa 12.858

Protocolo: 839099

iNstrUMeNto de recoNHeciMeNto de dÍVida e traNsaÇÃo 
QUe eNtre si FaZeM o iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria 
do estado do Para e ediNaLdo JosÉ de MeLo FerNaNdes.
Por este instrumento de Transação, de um lado o iNSTiTUTo dE GESTÃo 
PrEVidENciária do ESTado do Pará – iGEPrEV, entidade autárquica es-
tadual dotada de personalidade jurídica de direito público, inscrito no cNPJ/
Mf nº. 05.873.910/0001-00, com sede nesta capital, à av. alcindo cacela, 
1962, bairro Nazaré, cEP: 66.040-020, Belém/Pa, por seu Presidente il-
ToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa, brasileiro, 
casado, advogado licenciado, oaB-Pa nº 22.273, cPf n° 647.085.272-68; 
e de outro lado EdiNaldo JoSÉ dE MElo fErNaNdES, portador do rG 
1752280 e cPf/Mf 116.329.762-34, residente e domiciliado na rua dos 
Mundurucus, nº 420, bairro Guamá, Belém/Pa, cEP 66073-005; pactuam 
o presente Instrumento de Confissão de Dívida e Transação que se regerá 
pelas cláusulas e condições que se enunciam a seguir:
cláusula Primeira – do oBJeto – O objeto da presente Confissão DE 
dívida e Transação é a devolução de quantias relativas aos saques efetu-
ados após o óbito do Sr. JoSÉ MiloMES fErNaNdES, pai do transigente. 
importa destacar que houve apuração administrativa por meio do procedi-
mento nº 2021/869699.
cláusula segunda – do VaLor acordado eNtre as Partes e do 
PaGaMeNto – após apuração pelo setor de cálculo deste iGEPrEV, che-
gou-se ao montante devido de r$ 23.139,87 (Vinte e Três Mil cento e Trinta 
e Nove reais e oitenta e Sete centavos), já incluídos honorários advocatícios 
de 10% (dez por cento). o pagamento, então, será processado da seguinte 
maneira, nas seguintes contas e valores abaixo, devendo o comprovante de 
cada depósito ser encaminhado ao email cexec@igeprev.pa.gov.br:
• O Sr. EDINALDO JOSÉ DE MELO FERNANDES irá depositar na data de 
30/06/2022 o valor de r$ 2.103,62 (dois Mil cento e Três reais e Ses-
senta e dois centavos) a título de Honorários, na conta corrente do 
Banco BaNPará 47701-0, agência 047, favorecida aPafEP – associação 
dos Procuradores autárquicos e fundacionais do Estado do Pará, cNPJ: 
10.397.026/0001-79;
• Após, pagará a quantia de R$ 21.036,25 (Vinte e Um Mil Trinta e Seis 
Reais e Vinte e Cinco Centavos) em 10 (dez) parcelas fixas mensais de 
r$ 2.103,62 (dois Mil cento e Três reais e Sessenta e dois centavos), 
a contar de 30/07/2022, na conta corrente 000674868-6, agência 015, 
banco BaNPará, favorecido iGEPrEV – iGEPrEV fiNaNPrEV, cNPJ nº. 
05.873.910/0001-00.
cláusula terceira – com o recebimento do total valor acordado, o iGE-
PrEV dará a plena quitação e arquivará o procedimento administrativo 
instaurado no âmbito da autarquia.
cláusula Quarta – declara ainda o iGEPrEV nada mais ter a reclamar 
contra o transigente, relativamente ao objeto do presente instrumento, 
ficando assim caracterizada a quitação plena do mesmo;
cláusula Quinta – Declaram, ainda, as partes transigentes, que firmam o 
presente acordo por livre e espontânea vontade, estando o mesmo isento 
de qualquer vício ou coação, pelo que esperam que o presente instrumento 
produza os seus legais e jurídicos efeitos.
E por assim estarem de acordo, firmam o presente Instrumento de Tran-
sação em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) 
testemunhas.
Belém- Pa, 02 de junho de 2022.
EdiNaldo JoSÉ dE MElo fErNaNdES
116.329.762-34
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV
aNa riTa doPaZo a. J. loUrENÇo
Procuradora-chefe do iGEPrEV
aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira
Procurador autárquico - iGEPrEV
oaB/Pa Nº 18.317
TENili raMoS PalHarES MEira
Procuradora autárquica e fundacional do Estado
oaB/Pa 12.858

Protocolo: 839108
iNstrUMeNto de recoNHeciMeNto de dÍVida e traNsaÇÃo 
QUe eNtre si FaZeM o iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria 
do estado do Para e ceres Maria PaLMeira riBeiro.
Por este instrumento de Transação, de um lado o iNSTiTUTo dE GES-
TÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará – iGEPrEV, entidade autár-
quica estadual dotada de personalidade jurídica de direito público, ins-
crito no cNPJ/Mf nº. 05.873.910/0001-00, com sede nesta capital, à av. 
alcindo cacela, 1962, bairro Nazaré, cEP: 66.040-020, Belém/Pa, por 
seu Presidente ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da 
SilVa, brasileiro, casado, advogado licenciado, oaB-Pa nº 22.273, cPf 
n° 647.085.272-68; e de outro lado cErES Maria PalMEira riBEiro, 
portadora do rG 2972398 e cPf/Mf 236.717.772-49, residente e domi-
ciliada na al. lucio amaral, nº 167, bairro Nazaré, Belém/Pa, cEP 66040-
240, telefone: 99615-0833; pactuam o presente Instrumento de Confissão 
de dívida e Transação que se regerá pelas cláusulas e condições que se 
enunciam a seguir:
cláusula Primeira – do oBJeto – o objeto da presente reconhecimen-
to de dívida e Transação é a devolução de quantias relativas aos saques 
efetuados após o óbito da Sra. Maria cElESTE PalMEira JardiM, tia 
da transigente, assumindo a declarante que realmente houve saque dos 
valores depositados. importa destacar que houve apuração administrativa 
por meio do procedimento nº 2020/948210, além de encaminhamento à 
polícia civil e ao Ministério Público (que serão informados da presenta con-
fissão de Dívida e transação).
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cláusula segunda – do VaLor acordado eNtre as Partes e do 
PaGaMeNto – após apuração pelo setor de cálculo deste iGEPrEV, che-
gou-se ao montante devido de r$ 4.637,58 (Quatro Mil Seiscentos e Trinta 
e Sete reais e cinquenta e oito centavos), já incluídos honorários advo-
catícios de 10% (dez por cento). o pagamento, então, será processado 
da seguinte maneira, nas seguintes contas e valores abaixo, devendo o 
comprovante de cada depósito ser encaminhado ao email cexec@igeprev.
pa.gov.br:
• A Sra. CERES MARIA PALMEIRA RIBEIRO irá depositar na data de 
05/07/2022 o valor de r$ 421,60 (Quatrocentos e Vinte e Um reais e 
Sessenta centavos) a título de Honorários, na conta corrente do Ban-
co BaNPará 47701-0, agência 047, favorecida aPafEP – associação 
dos Procuradores autárquicos e fundacionais do Estado do Pará, cNPJ: 
10.397.026/0001-79;
• Após, pagará a quantia de R$ 4.215,98 (Quatro Mil Duzentos e Quinze 
Reais e Noventa e Oito Centavos) em 4 (quatro) parcelas fi xas mensais de 
r$ 1.053,99 (Mil e cinquenta e Três reais e Noventa e Nove centavos), 
a contar de 05/08/2022, na conta corrente 000674868-6, agência 015, 
banco BaNPará, favorecido iGEPrEV – iGEPrEV fiNaNPrEV, cNPJ nº. 
05.873.910/0001-00.
cláusula terceira – com o recebimento do total valor acordado, o iGE-
PrEV dará a plena quitação e arquivará o procedimento administrativo ins-
taurado no âmbito da autarquia. Além disso, e desde já, informará à Polícia 
civil e ao Ministério Público, para o arquivamento dos procedimentos que 
por lá tramitam.
cláusula Quarta – declara ainda o iGEPrEV nada mais ter a reclamar 
contra o transigente, relativamente ao objeto do presente instrumento, 
fi cando assim caracterizada a quitação plena do mesmo;
cláusula Quinta – Declaram, ainda, as partes transigentes, que fi rmam o 
presente acordo por livre e espontânea vontade, estando o mesmo isento 
de qualquer vício ou coação, pelo que esperam que o presente instrumento 
produza os seus legais e jurídicos efeitos.
E por assim estarem de acordo, fi rmam o presente Instrumento de Tran-
sação em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) 
testemunhas.
Belém- Pa, 07 de junho de 2022.
cErES Maria PalMEira riBEiro
cPf: 236.717.772-49
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV
aNa riTa doPaZo a. J. loUrENÇo
Procuradora-chefe do iGEPrEV
aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira
Procurador autárquico - iGEPrEV
oaB/Pa Nº 18.317
TENili raMoS PalHarES MEira
Procuradora autárquica e fundacional do Estado
oaB/Pa 12.858

Protocolo: 839103
iNstrUMeNto de recoNHeciMeNto de dÍVida e traNsaÇÃo 
QUe eNtre si FaZeM o iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria 
do estado do Para e PatrÍcia riBeiro de aLMeida.
Por este instrumento de Transação, de um lado o iNSTiTUTo dE GES-
TÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará – iGEPrEV, entidade autár-
quica estadual dotada de personalidade jurídica de direito público, ins-
crito no cNPJ/Mf nº. 05.873.910/0001-00, com sede nesta capital, à av. 
alcindo cacela, 1962, bairro Nazaré, cEP: 66.040-020, Belém/Pa, por 
seu Presidente ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da 
SilVa, brasileiro, casado, advogado licenciado, oaB-Pa nº 22.273, cPf 
n° 647.085.272-68; e de outro lado PaTrÍcia riBEiro dE alMEida, por-
tadora do rG 1743520 e cPf/Mf 304.200.592-53, residente e domiciliada 
na cidade Nova V, WE 30, nº 881, bairro cidade Nova, ananindeua/Pa, 
telefone: 98017-0058; pactuam o presente Instrumento de Confi ssão de 
dívida e Transação que se regerá pelas cláusulas e condições que se enun-
ciam a seguir:
cláusula Primeira – do oBJeto – o objeto da presente reconhecimen-
to de dívida e Transação é a devolução de quantias relativas aos saques 
efetuados após o óbito da Sra. clEidE riBEiro dE alMEida, mãe da 
transigente, assumindo a declarante que houve saque dos valores depo-
sitados. importa destacar que houve apuração administrativa por meio do 
procedimento nº 2022/404329, além do ajuizamento da ação Judicial nº 
0840306-15.2022.814.0301.
cláusula segunda – do VaLor acordado eNtre as Partes e do 
PaGaMeNto – após apuração pelo setor de cálculo deste iGEPrEV, che-
gou-se ao montante devido de r$ 3.146,28 (Três Mil cento e Quarenta e 
Seis reais e Vinte e oito centavos), já incluídos honorários advocatícios de 
10% (dez por cento). o pagamento, então, será processado da seguinte 
maneira, nas seguintes contas e valores abaixo, devendo o comprovante 
de cada depósito ser encaminhado ao email cexec@igeprev.pa.gov.br:
• A Sra. PATRÍCIA RIBEIRO DE ALMEIDA irá depositar até dia de 10/07/2022 
o valor de r$ 286,02 (duzentos e oitenta e Seis reais e dois centavos) 
a título de Honorários, na conta corrente do Banco BaNPará 47701-0, 
agência 047, favorecida aPafEP – associação dos Procuradores autárqui-
cos e fundacionais do Estado do Pará, cNPJ: 10.397.026/0001-79;
• Ademais, depositará o total de R$ 2.860,26 (Dois Mil Oitocentos e Ses-
senta reais e Vinte e Seis centavos), dividido em 09 (nove) parcelas men-
sais de r$ 317,80 (Trezentos e dezessete reais e oitenta centavos), a 
contar de 10/08/2022, na conta corrente 000674868-6, agência 015, 
banco BaNPará, favorecido iGEPrEV – iGEPrEV fiNaNPrEV, cNPJ nº. 
05.873.910/0001-00.
cláusula terceira – com o recebimento do total valor acordado, o iGE-
PrEV dará a plena quitação e arquivará o procedimento administrativo ins-
taurado no âmbito da autarquia. Além disso, e desde já, informará à Polícia 

civil e ao Ministério Público, para o arquivamento dos procedimentos que 
por lá tramitam.
cláusula Quarta – declara ainda o iGEPrEV nada mais ter a reclamar 
contra o transigente, relativamente ao objeto do presente instrumento, 
fi cando assim caracterizada a quitação plena do mesmo;
cláusula Quinta – Declaram, ainda, as partes transigentes, que fi rmam o 
presente acordo por livre e espontânea vontade, estando o mesmo isento 
de qualquer vício ou coação, pelo que esperam que o presente instrumento 
produza os seus legais e jurídicos efeitos.
E por assim estarem de acordo, fi rmam o presente Instrumento de Tran-
sação em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) 
testemunhas.
Belém- Pa, 21 de junho de 2022.
PaTrÍcia riBEiro dE alMEida
cPf: 304.200.592-53
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV
aNa riTa doPaZo a. J. loUrENÇo
Procuradora-chefe do iGEPrEV
aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira
Procurador autárquico - iGEPrEV
oaB/Pa Nº 18.317
TENili raMoS PalHarES MEira
Procuradora autárquica e fundacional do Estado
oaB/Pa 12.858

Protocolo: 839085

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará 
– iGePreV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
considerando que cabe à administração Pública garantir a transparência e 
efetiva publicidade de seus atos, em respeito ao art. 37 da cf/88, sendo 
exceção apenas àqueles dispostos no art. 5º, lX da constituição da república;
rESolVE:
i – Torna Público o relatório  de avaliação da carteira de investimentos - 
(fUNPrEV/fiNaNPrEV) – MÊS DE JUNHO/2022.
os investimentos realizados ao longo de 2022 serão norteados pela Política 
de investimento 2022, elaborada atendendo as disposições da resolução 
cMN 4.963 publicada em 25/11/2021. 
Ratifi camos que até fi nal do mês de junho a minuta da Política de Investimentos 
não havia sido aprovada pelo conselho Estadual de Previdência, visto que o 
conselho ainda não estava formado. 
os investimentos realizados em JUNHo de 2022 foram executadas de 
acordo com as estratégias de investimentos propostas na minuta da Políti-
ca de 2022 e com as disposições contidas na nova resolução 4.963/2021, 
tendo presentes os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liqui-
dez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência.
o relatório Mensal de avaliação da carteira de investimento (fUNPrEV/
fiNaNPrEV/SPSM) contém um balanço geral do desempenho das cartei-
ras de investimentos geridas pelo iGEPrEV, registrando todos os eventos 
relevantes ocorridos no mês de JUNHo/2022 para a gestão de recursos 
previdenciários.
1. carteira de iNVestiMeNtos iGePreV/Pa
1.1. carTEira GloBal iGEPrEV/Pa
a carteira de investimentos do iGEPrEV Pará é composta por 67 fundos 
de investimentos distribuídos entre 17 gestores, além das operações com-
promissadas (lfT) executadas pelo banco do Estado – Banpará, que es-
tão vinculados ao seu respectivo plano, quais sejam: fundo Previdenciário 
(fUNPrEV), fundo financeiro (fiNaNPrEV) e Sistema Social de Proteção 
dos Militares (SPSM). 
Tabela 1: carteira de investimento Global – Junho de 2022
GLOBAL JUNHO/2022

APLICAÇÃO RESGATE TIR MA TIR/MA TIR MA TIR/MA
FUNPREV 9.939.821,82R$         12.051.318,00R$    59.773.064,61-R$        4.162.124.754,73R$     -1,57% 0,92% -170,45% 0,69% 7,06% 9,81%

FINANPREV- FUNDOS 6.983.365,59R$         -R$                     2.701.821,54R$          298.318.922,89R$        0,93% 0,92% 101,75% 5,31% 7,06% 75,23%
FINANPREV -LFT 231.016.254,15R$     214.301.167,87R$  831.274,18R$             41.968.046,94R$          

SPSM - LFT 41.856.579,35R$       41.963.389,06R$    106.810,11R$             -R$                            
Disponibilidade Financeira 194.574.565,99R$        

IGEPREV/PA 289.796.020,91R$     268.315.874,93R$  56.133.158,78-R$        4.696.986.290,55R$     
Fonte: NUGIN/IGEPREV

RETORNO ANORETORNO MÊS
CARTEIRA RENDIMENTO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RECEITA

Gráfi co 1: Distribuição de Recurso por Instituição Financeira – Junho de 2022Gráfi co 1: Distribuição de Recurso por Instituição Financeira – Junho de 2022
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Gráfi co 2: Distribuição de Recursos por Estratégia – Junho 2022Gráfi co 2: Distribuição de Recursos por Estratégia – Junho 2022

Gráfi co 3: Alocação por Segmento – Julho 2021 a Junho 2022 (somente 
fundos de investimentos)fundos de investimentos)

1.2. carTEira fUNPrEV
1.2.1. hiSTÓrico dE MoViMENTaÇÕES 2022 
Tabela 2: Historico de Movimentações 2022

SALDO SALDO
ANTERIOR ARRECADAÇÃO AMORTIZAÇÃO LC 125 TAXA DE ADM AMORTIZAÇÃO ATUAL

JANEIRO 4.176.772.202,05      1.392.073,59R$    -R$                     4.300.000,00R$    10.806.719,09R$    4.184.670.994,73R$  
FEVEREIRO 4.184.670.994,73      3.862.687,88R$    -R$                     15.671.768,89R$  23.197.325,57R$    4.196.059.239,29R$  

MARÇO 4.196.059.239,29      -R$                    15.671.768,89R$  -R$                     14.000.000,00R$  94.353.777,88R$    4.292.084.786,05R$  
ABRIL 4.292.084.786,05      3.000.000,00R$    45.996.401,51R$    42.852.521,90-R$    4.206.235.862,64R$  
MAIO 4.206.235.862,64      -R$                    -R$                   -R$                     6.000.000,00R$    30.165.767,52R$    4.230.401.630,16R$  

JUNHO* 4.230.401.630,16      -R$                    6.388.503,82R$    -R$                     8.500.000,00R$    6.392.314,65R$    59.773.064,61-R$    4.162.124.754,73R$  
TOTAL 4.230.401.630,16      8.254.761,47R$    22.060.272,71R$  45.996.401,51R$    32.800.000,00R$  22.064.083,54R$  55.898.003,55R$    4.162.124.754,73R$  

Fonte: NUGIN/IGEPREV

Obs: A receita a menor do recurso proveniente de amortização ocorreu devido a bloqueio judicial no valor R$ 3.810,83.

MOVIMENTAÇÃO FUNPREV - MAIO/2022

MÊS RENDIMENTO
RECEITA RESGATE

1.2.2. MoViMENTaÇÕES da carTEira JUNHo 
Tabela 3: Movimentações fUNPrEV – Junho de 2022

DATA APLICAÇÃO RESGATE AMORTIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO DESCRIÇÃO
06/06/2022 3.500.000,00R$     CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
07/06/2022 6.392.314,65R$    BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP AMORTIZAÇÃO
14/06/2022 2.000.000,00R$     CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
17/06/2022* 6.388.503,82R$      ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP RECURSO DE AMORTIZAÇÃO
22/06/2022 3.000.000,00R$      CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
23/06/2022 3.551.318,00R$      CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP CHAMADA DE CAPITAL DO FIP KINEA
23/06/2022 3.551.318,00R$     KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST. I MULTIESTRATÉGIA FIP CHAMADA DE CAPITAL DO FIP KINEA

TOTAL 9.939.821,82R$     12.051.318,00R$   6.392.314,65R$    
FONTE: NUGIN/Igeprev
Obs: A aplicação a menor do recurso proveniente de amortização ocorreu devido a bloqueio judicial no valor R$ 3.810,83. Informamos que em Julho, o recurso, após ser desbloqueado, 
foi efetivamento aplicado

MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV - JUNHO 2022

1.2.3. coMPoSiÇÃo da carTEira Por fUNdoS dE iNVESTiMENTo
Tabela 4: carteira de investimentos – fUNPrEV – renda fixa – Junho 2022

VOL
TIR TIR/META TIR TIR/META 12 meses

Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos 7.176.157,63      1.970.865.842,43    47,35%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 0,32% 34,60% 6,47% 91,71% 2,61% 708.983,59          223.877.725,25        5,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,32% 34,43% 7,21% 102,14% 1,69% 113.515,98          36.020.623,63          0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,31% 34,04% 7,18% 101,79% 1,69% 322.694,23          103.571.327,64        2,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,28% 30,60% 6,84% 96,95% 1,85% 279.713,39          99.812.897,45          2,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,31% 33,90% 7,18% 101,69% 1,69% 147.107,09          47.408.954,18          1,14%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,34% 37,56% 3,55% 50,28% 4,40% 26.504,64            7.710.270,48            0,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA -0,39% -42,63% 4,16% 58,89% 5,41% 189.994,16-          48.343.449,82          1,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 0,23% 25,09% 4,59% 65,00% 2,19% 575.963,11          250.546.169,09        6,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,22% 24,11% 3,51% 49,79% 4,74% 84.917,28            38.436.651,00          0,92%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,22% 23,88% 3,27% 46,32% 4,86% 69.640,00            31.820.960,00          0,76%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,22% 24,04% 3,27% 46,36% 4,87% 117.510,00          53.353.260,00          1,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,33% 36,33% 6,51% 92,26% 2,58% 488.699,27          140.966.311,33        3,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,22% 24,43% 6,41% 90,87% 2,67% 405.369,10          181.101.358,49        4,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I 0,32% 34,95% 6,51% 92,30% 2,58% 729.707,23          228.100.376,99        5,48%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA -0,47% -51,46% 3,58% 50,69% 5,88% 175.626,26-          36.989.773,58          0,89%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA -0,52% -56,88% 2,84% 40,25% 6,27% 207.514,44-          39.523.957,69          0,95%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA 0,67% 72,68% 2,54% 36,03% 2,56% 165.495,47          24.961.989,18          0,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 0,79% 85,52% 5,28% 74,75% 1,18% 2.093.679,01       268.707.133,46        6,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP 1,31% 142,91% 5,52% 78,23% 1,96% 1.419.793,10       109.612.653,16        2,63%
Art. 7º,  III,  "a" - FI RENDA FIXA 5.985.066,45      1.197.783.377,48    28,78%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP -0,36% -38,88% 4,21% 59,61% 5,49% 1.200.472,27-       337.201.401,44        8,10%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP 0,18% 19,63% 5,81% 82,32% 3,60% 49.355,83            27.423.767,01          0,66%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA -0,57% -61,58% 3,59% 50,80% 6,13% 423.453,58-          74.465.776,67          1,79%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 1,03% 111,72% 5,54% 78,54% 0,18% 5.517.109,18       543.293.453,47        13,05%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA 1,02% 110,83% 5,08% 71,99% 0,96% 860.256,73          85.386.507,28          2,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC 0,95% 103,10% 5,91% 83,77% 0,78% 1.164.945,59       128.294.747,79        3,08%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA 1,02% 110,95% 3,93% 55,63% 0,19% 17.324,96            1.717.723,80            0,04%
Art. 7º, V, "a" - FIDC Cota Senior 18.173,52-           2.183.857,11           0,05%
BBIF MASTER FIDC LP -0,83% -89,88% -2,93% -41,48% 14,31% 18.173,52-            2.183.857,11            0,05%
Art. 7º, V, "b" 206.654,56         19.391.267,29         0,47%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RF CP LP 1,08% 117,31% 4,11% 58,19% 0,29% 206.654,56          19.391.267,29          0,47%
TOTAL RENDA FIXA 13.349.705,13     3.190.224.344,30    76,65%

JUNHO ANO
Rendimento R$FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA PL (R$) % CARTEIRA

Tabela 5: carteira de investimentos – fUNPrEV – renda Variável – Junho 2022
VOL

TIR TIR/META TIR TIR/META 12 meses
Art. 8º, inciso I - FI Ações 61.577.685,27-    479.790.472,08       11,53%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES -10,17% -1107,14% -5,66% -80,22% 19,90% 1.451.210,94-       12.823.003,83          0,31%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES -11,26% -1226,06% -5,82% -82,43% 20,01% 253.665,84-          1.999.403,07            0,05%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES -12,15% -1322,78% -7,39% -104,76% 17,68% 172.595,24-          1.248.309,89            0,03%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES -12,05% -1311,77% -2,75% -38,94% 19,57% 431.752,06-          3.152.518,51            0,08%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES -16,31% -1776,58% -15,23% -215,80% 26,39% 829.417,40-          4.254.685,01            0,10%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES -15,24% -1659,96% -12,85% -182,11% 24,17% 2.896.540,44-       16.105.833,51          0,39%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES -11,17% -1216,43% -3,58% -50,78% 20,44% 406.135,24-          3.229.752,72            0,08%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES -10,74% -1169,23% -13,21% -187,21% 24,86% 9.363.389,80-       77.844.900,10          1,87%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES -10,99% -1197,11% -1,38% -19,62% 17,69% 302.774,85-          2.451.512,32            0,06%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES -11,11% -1209,50% -8,68% -123,00% 18,59% 4.325.587,93-       34.620.602,85          0,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES -10,27% -1118,89% -10,39% -147,23% 21,79% 3.005.823,35-       26.249.267,88          0,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES -10,46% -1139,46% -10,71% -151,75% 22,10% 7.628.639,80-       65.278.952,52          1,57%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES -11,52% -1254,70% -8,87% -125,72% 21,61% 6.029.401,01-       46.301.441,21          1,11%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES -9,16% -997,44% -5,56% -78,85% 17,62% 2.017.586,11-       20.010.130,93          0,48%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES -11,16% -1215,18% -11,97% -169,59% 17,30% 3.535.675,30-       28.149.479,53          0,68%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES -12,03% -1310,09% -11,42% -161,82% 25,24% 1.775.789,98-       12.985.206,91          0,31%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES -12,72% -1385,73% -10,22% -144,74% 22,30% 5.437.639,23-       37.294.782,43          0,90%
OCCAM FIC AÇÕES -8,92% -971,43% -4,02% -56,93% 18,83% 1.912.603,33-       19.528.025,64          0,47%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES -12,76% -1390,05% -7,24% -102,65% 19,17% 5.264.848,44-       35.980.933,86          0,86%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES -13,03% -1418,89% -14,07% -199,34% 29,72% 4.536.608,98-       30.281.729,36          0,73%
TOTAL RENDA VARIÁVEL (61.577.685,27)   479.790.472,08       11,53%

ANO
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL % CARTEIRA

JUNHO
Rendimento R$ PL (R$)

Tabela 6: carteira de investimentos – fUNPrEV – investimento no Exterior, 
Estruturado e Total fUNPrEV – Junho 2022

VOL
TIR TIR/META TIR TIR/META 12 meses

Art. 9º, inciso II - FI Investimento no Exterior 1.688.796-           49.199.093,85         1,18%
VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO 5,45% 593,56% -15,27% -216,40% 14,54% 397.598,26          7.692.270,86            0,18%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO -2,36% -257,31% -20,16% -285,69% 11,78% 523.112,43-          21.616.049,04          0,52%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES -7,29% -793,51% -29,94% -424,24% 25,78% 1.563.282,04-       19.890.773,94          0,48%
Art. 9º, inciso III - FI Ações BDR Nível I 1.005.974           108.540.807,81       2,61%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 0,83% 90,11% -27,83% -394,32% 21,13% 604.228,42          73.625.099,97          1,77%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I 1,16% 126,76% -37,02% -524,60% 24,52% 401.745,49          34.915.707,85          0,84%
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (682.822,30)        157.739.901,66       3,79%

VOL
TIR TIR/META TIR TIR/META 12 meses

Art. 10º, inciso I - FI ou FIC Multmercado 8.746.198,99-      255.019.163,13       6,13%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO -7,71% -839,65% -17,44% -247,12% 19,70% 1.844.437,91-       22.077.103,95          0,53%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO -7,76% -845,46% -17,60% -249,42% 19,89% 3.634.281,06-       43.177.099,39          1,04%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO 0,47% 50,84% 7,28% 103,22% 1,92% 175.809,64          37.837.243,66          0,91%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO 0,78% 84,42% 5,07% 71,83% 1,61% 57.309,06            7.449.574,68            0,18%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP -0,80% -86,91% 4,02% 56,89% 3,34% 916.117,53-          113.876.718,50        2,74%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO -7,79% -848,10% -17,59% -249,22% 19,90% 2.584.481,19-       30.601.422,95          0,74%
Art. 10º, inciso II - FI Participações 2.116.063,18-      79.350.873,56         1,91%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP* -87,26% -9502,12% -87,56% -1240,63% 87,36% 1.584.523,62-       1.165.035,91            0,03%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP -2,21% -240,53% 3,85% 54,60% 56,67% 531.539,56-          78.185.837,65          1,88%
TOTAL ESTRUTURADOS 10.862.262,17-     334.370.036,69       8,03%
TOTAL FUNPREV -1,57% -170,45% 0,69% 9,81% 59.773.064,61-    4.162.124.754,73    100,00%

* No mês de Junho/2022, o fundo BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP pagou amortização no valor de R$ 6.392.314,65, o que impactou no valor da cota do fundo. 

% CARTEIRA

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
JUNHO ANO

Rendimento R$ PL (R$) % CARTEIRA

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - ESTRUTURADOS
JUNHO ANO

Rendimento R$ PL (R$)

1.2.4. fUNdo ESTrESSado
o iGEPrEV possui apenas 01(um) fundo estressado na carteira fUNPrEV 
– fidc BBif MaSTEr.

jun/22
FIDC BBIF MASTER Valor

APLICAÇÃO 12.000.000,00    
Quant. Cotas 107,16                
VALOR REAL(EXTRATO) 2.183.857,11      
VALOR ATUALIZADO (IPCA + 8,5%) 55.530.650,50        
RETORNO NO MËS (%) -0,83%
RETORNO NO MËS ($) 18.173,52-           
PATRIMÔNIO DO FUNDO 28.641.828,97    
VARIAÇÃO(atualizado - Valor Real) 53.346.793,39-    

1.2.5. EVolUÇÃo da carTEira fUNPrEV
Gráfi co 4: Evolução do Patrimônio Líquido – FUNPREV – Julho 2021 a Junho 2022.Gráfi co 4: Evolução do Patrimônio Líquido – FUNPREV – Julho 2021 a Junho 2022.

Gráfi co 5: Evolução do Rendimento – FUNPREV – Julho 2021 a Junho 2022Gráfi co 5: Evolução do Rendimento – FUNPREV – Julho 2021 a Junho 2022
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1.3. carTEira fiNaNPrEV
1.3.1. coMPoSiÇÃo Por fUNdoS dE iNVESTiMENToS E lfT
Tabela 7: carteira de investimentos – fiNaNPrEV – Junho2022

VOL
TIR TIR/META TIR TIR/META 12 meses

Art. 7º, inciso I, alínea "b"  FI 100% Títulos Públicos 66.238,38R$         16.549.017,46R$     4,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 0,22% 24,43% 6,41% 90,87% 2,67% 25.274,74R$          11.291.657,74R$      3,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 0,79% 85,52% 5,28% 74,75% 1,18% 40.963,65R$          5.257.359,72R$        1,54%
Art. 7º, inciso II. 831.274,18R$       41.968.046,94R$     12,33%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS * * * * * 831.274,18R$        41.968.046,94R$      12,33%
Art. 7º, inciso III, alínea "a" - Limite % RPPS até 60%- Limite 5 PL até 15% 2.190.658,33R$   239.421.098,08R$  70,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 1,03% 111,72% 5,54% 78,54% 0,18% 19.131,45R$          1.883.956,41R$        0,55%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA 1,02% 110,83% 5,08% 71,99% 0,96% 447.930,33R$        44.460.223,42R$      13,07%
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP 0,63% 68,80% 4,47% 63,29% 1,19% 97.835,33R$          15.583.233,21R$      4,58%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,02% 111,45% 5,52% 78,19% 0,19% 193.854,56R$        19.135.301,67R$      5,62%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 1,08% 117,41% 5,71% 80,95% 0,18% 225.295,69R$        21.121.662,45R$      6,21%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA 0,72% 78,09% 4,32% 61,22% 1,24% 269.322,17R$        37.827.993,39R$      11,12%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA 1,02% 111,58% 5,59% 79,26% 0,28% 280.849,46R$        27.690.150,49R$      8,14%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA 1,02% 110,95% 5,55% 78,64% 0,19% 656.439,33R$        71.718.577,04R$      21,08%
Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Limite % RPPS até 40% - Limite % PL de 15% 444.924,83R$       42.348.807,35R$     12,45%
BTG PACTUAL YIELD FI RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO 1,06% 115,63% 5,72% 80,99% 0,19% 444.924,83R$        42.348.807,35R$      12,45%

TOTAL FINANPREV 0,93% 101,75% 5,31% 75,23% 3.533.095,72R$   340.286.969,83R$  100,00%
FONTE: NUGIN/IGEPREV

OBSERVAÇÃO: 
 1) Não foi calculada a Taxa de Retorno e Volatilidade das operações compromissadas em virtude dessa aplicação ser de curtissimo prazo(1 mês).

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA  Rendimento R$ PL (R$) % CARTEIRA
JUNHO ANO

1.3.2. EVolUÇÃo da carTEira fiNaNPrEV
Gráfi co 6: Evolução do Patrimônio Líquido - FINANPREV (Fundos + LFT) - 
Julho/2021 a Junho/2022

Gráfi co 7: Evolução do Rendimento do FINANPREV (Fundos + LFT) – Ju-
lho/2021 a Junho/2022

2. taXa de adMiNistraÇÃo

Para custear as despesas administrativas de Junho de 2022, foram uti-
lizadas as receitas arrecadadas do fUNPrEV diretamente pelo setor de 
arrecadação mais r$ 8.500.000,00 resgatados dos recursos aplicados no 
fUNPrEV. 
No ano já foram resgatados dos fundos de investimentos da carteira 
fUNPrEV e repassado para o pagamento das despesas do igeprev o valor 
de r$ 32.800.000,00 (trinta e dois milhões e oitocentos mil reais).

MÊS VALOR REPASSADO
JANEIRO 4.300.000,00R$          
FEVEREIRO -R$                          
MARÇO 14.000.000,00R$        
ABRIL -R$                          
MAIO 6.000.000,00R$          
JUNHO 8.500.000,00R$          
TOTAL 32.800.000,00R$        

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

3. traNsFerÊNcia FUNPreV Para FiNaNPreV – Lei coMPLe-
MeNtar 115/2017 e 125/2019.
Tabela 8: Transferência fUNPrEV para fiNaNPrEV – 2016 a 2022

PERÍODO DESCRIÇÃO VALOR
2016 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2016 652.065.924,15R$        
2017 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2017 576.435.802,81R$        
2018 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2018 411.344.663,66R$        
2019 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2019 629.863.135,36R$        
2020 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2020 209.416.677,77R$        
2021 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2021 80.224.987,67R$          
2022 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2022 45.996.401,51R$          

TOTAL R$ 2.605.347.592,93
Fonte: NUGIN

TRANSFERÊNCIAS FUNPREV PARA O FINANPREV

Para atendimento da lei complementar 115/2017, alterada pela 
125/2019, já foram transferidos do funprev para o finanprev o valor de r$ 
2.605.347.592,93 no período de 2016 até Junho de 2022. 
Tabela 9: compensação

Meses Rendimento 
mensal

Compensação Saldo a transferir* Saldo a 
compensar

jan/21 18.759.789,79-   -                         18.759.789,79-   
fev/21 21.008.057,53-   -                         39.767.847,32-   
mar/21 16.125.109,46   16.125.109,46 -                         23.642.737,85-   
abr/21 46.948.066,10   23.642.737,85 23.305.328,25        -                    
mai/21 48.433.004,41   48.433.004,41        -                    
jun/21 8.486.655,01     8.486.655,01          -                    
jul/21 20.997.495,57-   -                         20.997.495,57-   
ago/21 33.103.462,65-   54.100.958,22-   
set/21 38.687.337,67-   92.788.295,90-   
out/21 67.201.357,91-   159.989.653,81- 
nov/21 40.505.761,99   40.505.761,99 119.483.891,81- 
dez/21 37.122.470,79   37.122.470,79 82.361.421,02-   
jan/22 10.806.719,09   10.806.719,09 71.554.701,93-   
fev/22 23.197.325,57   23.197.325,57 48.357.376,37-   
mar/22 94.353.777,88   48.357.376,37 45.996.401,51        -                    
abr/22 42.852.521,90-   42.852.521,90-   
mai/22 30.165.767,52   30.165.767,52 12.686.754,38-   
jun/22 59.773.064,61-   72.459.818,99-   
Total 

*O saldo é transferido no mês subsequente

4. PoLÍtica de iNVestiMeNto 2022.
considerando as alterações trazidas pela resolução 4.963/2021, que pas-
sou a vigorar a partir de 03/01/2022. 
considerando que as estratégias adotadas na execução da carteira de in-
vestimento devem atender aos limites mínimos e máximos propostos para 
a Política de investimentos 2022.
diante do exposto, em Junho de 2022, o NUGiN vem monitorando a car-
teira de investimentos do igeprev, observando as mudanças ocasionadas 
pela Nova resolução e as estratégias propostas na minuta da Política de 
investimentos 2022. 
Na tabela 10, observamos que os investimentos da carteira estão dentro 
dos limites mínimos e máximos propostos para a Política de investimen-
tos 2022, no entanto é necessário realizar realocações visando atender as 
estratégias-alvo.
Tabela 10: distribuição e Enquadramento dos investimentos iGEPrEV/Pa 
(fUNPrEV+fiNaNPrEV+SPSM) – Junho/2022

Artigo Tipo de Ativo Valor (R$) Carteira 
%

Limite 
Inferior

Estratégia 
Alvo

Limite 
Superior

Limite 
Legal

Renda Fixa 3.530.511.314,13           78,41% 70,05% 100%
Art. 7º, I, "b" Fundos RF 100% Títulos Públicos 1.987.414.859,89           44,14% 0,00% 30,00% 55,00% 100,00%
Art. 7º, II Operações Compromissadas 41.968.046,94                0,93% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00%
Art. 7º, III "a" Fundos de Renda Fixa 1.437.204.475,56           31,92% 0,00% 18,00% 40,00%
Art. 7º, V "a" FIDC Cota Senior 2.183.857,11                  0,05% 0,00% 0,05% 1,00% 10,00%
Art. 7º, V "b" Fundos de Crédito Privado 61.740.074,64                1,37% 0,00% 2,00% 5,00% 10,00%

Renda Variável 479.790.472,08              10,66% 12,50% 40%
Art. 8º, I Fundos de Ações 479.790.472,08              10,66% 0,00% 12,50% 20,00% 40,00%

Exterior 157.739.901,66              3,50% 8,95% 10%
Art. 9º, II Fic - Aberto- Investimento no Exterior 49.199.093,85                1,09% 0,00% 6,45% 10,00% 10,00%
Art. 9º, III Fundos de Ações - BDR Nível I 108.540.807,81              2,41% 0,00% 2,50% 10,00% 10,00%

Estruturados 334.370.036,69              7,43% 8,50% 20%
Art. 10º, I Fundos Multimercados 255.019.163,13              5,66% 0,0% 5,00% 10,00% 10,0%
Art. 10º, II Fundos de Participações (FIP) 79.350.873,56                1,76% 0,0% 3,50% 5,00% 5,0%
Total da Carteira 4.502.411.724,55R$       100,00% 100,00%
Disponibilidade Financeira 194.574.565,99R$          
Total Geral 4.696.986.290,54R$       

Fonte: NUGIN/IGEPREV

70,00%

5. resUMo do ceNÁrio ecoNÔMico – JUNHo 2022
Tabela 11: resumo do cenário Econômico – Junho 2022

Economia Internacional Economia Brasileira Renda Fixa Renda Variável

O enfraquecimento da atividade global e o 
cenário inflacionário vêm preocupando os 
agentes e causando um aumento da 
probabilidade de uma recessão. 

O  PIB do primeiro trimestre teve um 
crescimento de 1% e teve suas expectativa 
ajustada para 1,5 e 0,5, respectivamente, em 
2022 e 2023.  

A taxa Selic está em 13,25%, espera-se que 
na próxima reunião do Copom tenha 
aumento de 0,50 p.p.

A inconsistência dos ativos brasileiros sob o 
cenário de  incerteza em relação à trajetória 
da política fiscal, em um ambiente de 
elevada  inflação e taxa de desemprego 
relevante, tende a se refletir no retorno dos 
ativos.

O FED impulsionado pelos dados de inflação 
e expectativas elevou o ritmo da taxa de 
juros de 50bps para 75bps, surpreendendo o 
mercado com o aumento acima do 
esperado.

As medidas fiscais para atenuar a inflação no 
curto prazo, pode reduzir o IPCA em 2022. 
Porém, deve pressionar a inflação de 2023 e 
por horizontes mais longos.  

Devido a alta volatilidade do mês as 
expectativas sobre o fim do ciclo altista dos 
juros estão incertas, podendo está próxima 
e perdurar por longo tempo.

O Ibovespa vinha apresentando 
performance relativamente positiva no ano, 
mas no mês teve queda de -11,5%, sendo 
negociada abaixo dos 100.000 pontos.

A postura dos principais Bancos Centrais 
estão tomando uma postura mais hawkish, 
para o enfrentamento da inflação resiliente 
presente nas economias.

Apesar do aperto monetário para conter a 
inflação, a economia brasileira se destacou 
no varejo, na produção industrial e no 
mercado de trabalho.

As taxas prefixadas elevaram-se  em todos 
os vencimentos, com um destaque maior 
em vencimentos intermediários e longos. 

As bolsas mundiais continuam depreciando, 
principalmente, pela queda nos setores de 
varejo, tecnologia e logística, com exceção 
da China. 

A economia chinesa na contramão do 
ocidente apresentou um bom desempenho 
no mês devido a redução do Covid-19 e 
lockdowns algumas cidades, mas mantém a 
política de Covid Zero, o que deixa os 
mercados globais em alerta.

No âmbito fiscal, a aprovação de 
desoneração de impostos e impondo teto 
de ICMS nos combustíveis e proposta de 
aumentos de transferência de renda, 
elevam o risco fiscal. 

Os títulos públicos comprados diretamente  
continuam ainda mais atraentes e uma 
excelente estratégia para cumprir a meta 
atuarial.

O S&P500 caiu 8,4% no mês, algo similar a 
média das bolsas europeias (8,8%) e O
índice Nikkei do Japão caiu 3,25%.

Os problemas de oferta de commodities 
continuam, principalmente as energéticas 
agravados pela guerra na Ucrânia, afetando 
as cadeias de suprimentos globais. 

No campo eleitoral, polarização entre Lula e 
Bolsonaro continua, elevando a incerteza do 
mercado devido aos seus planos 
econômicos ainda não apresentados. 

Os índices IDkA IPCA 2 Anos (0,47%) e CDI 
(1,01%) tiveram os maiores destaques 
positivos no mês. 

 O dólar apresentou valorização aproximada 
de 11,0% em relação ao real fechando o mês 
cotado a R$5,26.

Gráfi co 8: Trajetória da taxa SELICGráfi co 8: Trajetória da taxa SELIC
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Gráfi co 9: Meta de Infl ação e IPCA acumulado 12 mesesGráfi co 9: Meta de Infl ação e IPCA acumulado 12 meses

Gráfi co 10: Desempenho dos Benchmarks de Renda Fixa - Jun/ 2022Gráfi co 10: Desempenho dos Benchmarks de Renda Fixa - Jun/ 2022

Gráfi co 11: Desempenho dos Benchmarks de Renda Fixa – Ano 2022Gráfi co 11: Desempenho dos Benchmarks de Renda Fixa – Ano 2022

Gráfi co 12: Desempenho dos Benchmarks de Renda Variável – Jun/2022Gráfi co 12: Desempenho dos Benchmarks de Renda Variável – Jun/2022

Gráfi co 13: Desempenho dos Benchmarks de Renda Variável – Ano 2022Gráfi co 13: Desempenho dos Benchmarks de Renda Variável – Ano 2022

Gráfi co 6: Desempenho dos Benchmarks de Investimentos no Exterior – Jun/2022Gráfi co 6: Desempenho dos Benchmarks de Investimentos no Exterior – Jun/2022

Gráfi co 15: Desempenho dos Benchmarks de Investimentos no Exterior – Ano 2022Gráfi co 15: Desempenho dos Benchmarks de Investimentos no Exterior – Ano 2022

6. deseMPeNHo da carteira de iNVestiMeNto FUNPreV
a meta atuarial do fUNPrEV é de iPca+3%. o desempenho do fundo no 
mês de junho, no ano, em 12 e em 24 meses foram:
Gráfi co 7: Retorno da carteira FUNPREV em relação à Meta AtuarialGráfi co 7: Retorno da carteira FUNPREV em relação à Meta Atuarial

o desempenho da carteira fUNPrEV em Junho foi de -1,57% para uma 
meta de 0,92%, com esse desempenho não foi possível o cumprimento da 
meta atuarial do mês. No ano, a continuidade da escala infl acionária glo-
bal, com efeitos expressivos no Brasil, e o desempenho negativo da bolsa 
no Brasil e no Exterior prossegue mantendo o desempenho do fUNPrEV, de 
0,69% em 2022 está abaixo da meta atuarial do ano, que está em 7,06%.
o mês de junho foi marcado pelo aumento da preocupação com a resposta 
do FED para a contenção da escalada infl acionária nos EUA, que elevou 
sua taxa de juros em 0,75%, o que gera a deterioração dos ativos de ris-
co globais, contagiando, inclusive, o Brasil, apresentando um movimento 
contrário ao ocorrido no primeiro trimestre do ano. o que contribuiu para 
o resultado negativo do mês e do ano.
a renda fixa agregou 0,31% no mês e 4,00% no ano. o Segmento Estru-
turado contribuiu com -0,44% no mês e -0,45% no ano, seguido pelo Exte-
rior com contribuição de -0,01% mês e -1,53% ano.  o Segmento Exterior 
se mantém na liderança do detrator de performance do fUNPrEV no ano. 
No mês, o segmento que apresentou a pior contribuição foi o Segmento 
de renda Variável que contribuiu com -1,45% em junho e -1,30% no ano. 
os detalhes do desempenho da carteira fUNPrEV em junho e em 2022, por 
estratégia e benchmark, pode ser visualizado abaixo:
Tabela 12: retorno e contribuição – Estratégia e fUNPrEV

jun/22 2022 jun/22 2022

Renda Fixa 76,01% 0,42% 5,48% 0,31% 4,00%
Alocação Dinâmica 34,55% 0,84% 5,30% 0,27% 1,73%
  CDI Ativo 21,19% 0,72% 5,14% 0,14% 1,03%
  CDI Referenciado 12,90% 1,03% 5,50% 0,13% 0,68%
  Crédito Privado 0,46% 1,08% 4,11% 0,00% 0,02%
Juros Real 31,49% 0,01% 5,45% 0,02% 1,69%
  IDKA 2 4,32% 0,22% 6,41% 0,01% 0,26%
  IMA-B 5 14,23% 0,32% 6,50% 0,05% 0,92%
  IMA-B 12,94% -0,41% 3,98% -0,04% 0,51%
Vértice 9,97% 0,28% 6,14% 0,02% 0,58%
Título Público Direto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Renda Variável 12,09% -11,36% -10,19% -1,45% -1,30%
Bolsa Brasil 12,09% -11,36% -10,19% -1,45% -1,30%

Exterior 3,77% -0,28% -28,84% -0,01% -1,53%
Bolsa S&P Dólar 2,58% 0,94% -31,07% 0,02% -1,17%
Bolsa S&P Hedge 0,49% -6,19% -29,11% -0,03% -0,20%
Multimercado Dólar 0,18% 5,45% -15,27% 0,01% -0,03%
Multimercado Hedge 0,52% -2,36% -20,16% -0,01% -0,13%

Estruturado 8,09% -5,28% -5,34% -0,44% -0,45%
Multimercado Brasil 3,81% -0,43% 4,82% -0,02% 17,00%
Multimercado CDI+S&P 2,35% -7,76% 17,56% -0,19% -0,49%
Economia Real 1,93% -11,16% -6,72% -0,23% -0,13%

FUNPREV 100,00% -1,57% 0,69% -1,57% 0,69%
CDI 1,03% 4,34%
IPCA 0,47% 4,70%
IMA-B 0,96% 4,73%
IPCA + 3% 0,72% 6,08%

ContribuiçãoEstratégia % Retorno

fonte: Bloomberg/NUGiN. o cálculo da contribuição é: retorno da estraté-
gia x peso médio, resultando em contribuição deste componente para o re-
torno agregado do portfólio. contribuição apresenta retornos aproximados.
Em 12 e 24 meses a escalada da infl ação global resultante dos efeitos 
da normalização pós-pandemia infl uenciaram para o não atendimento da 
meta atuarial do período.
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7. GereNciaMeNto de risco
7.1. riSco dE MErcado
Os parâmetros de risco de mercado da carteira de investimentos FUNPREV são:
Tabela 13: indicadores de risco: Volatilidade, Var e drawdown – Estraté-
gia e fUNPrEV

% Vol 12m VaR Drawdown 
Renda Fixa 76,01% 4,25% 1,97% -0,25%
Renda Variável 12,09% 23,53% 10,04% -12,10%
Estruturado 8,09% 9,13% 4,33% -6,14%
Exterior 3,77% 20,50% 10,13% -6,53%
FUNPREV 100,00% 4,93% 2,34% -2,03%

fonte: Bloomberg/NUGiN
Tabela 14: Teste de Estresse - Estratégia e fUNPrEV

Teste de Estresse Renda FixaRenda Variável Estruturado Exterior FUNPREV
Alta do mercado de ações em 2009 -1,50 37,11 8,86 15,96 4,45
Ações em alta de 10% -0,43 11,66 2,86 8,02 1,55
Alta de 10% do EUR vs. USD -0,50 7,36 0,89 0,10 0,54
Terremoto do Japão em mar 2011 0,43 -0,03 -0,74 -2,76 0,16
Crise financeira da Grécia 2015 0,80 -3,90 -0,15 -0,82 0,12
Choque do Petróleo da Líbia Fev 2011 0,11 -0,27 -0,38 -1,92 -0,05 
Queda 10% EUR vs. USD 0,52 -7,36 -0,86 -0,10 -0,52 
Queda do preço do Petróleo Mai 2010 1,09 -9,65 -1,96 -3,17 -0,56 
Ações em queda de 10% 0,43 -11,66 -2,85 -8,02 -1,55 
Crise da dívida e Downgrade do EUA 2011 1,16 -16,91 -4,53 -12,66 -1,91 
Falência do banco Lehman 2008 1,11 -22,36 -4,56 -7,89 -2,39 
Crise financeira da Rússia 2008 4,18 -41,93 -9,51 -18,25 -3,09 
fonte: Bloomberg/NUGiN.
diante dos parâmetros de risco de mercado observados, destacamos que 
o fUNPrEV encontra-se dentro do limite esperado pelas métricas de mer-
cado. o drawndown máximo do fUNPrEV de -2,03% em 2022 encontra-se 
dentro do limite de risco (Var) de 2,34%. Todavia, dentre as estratégias 
de investimentos, o segmento renda Variável e Estruturado ultrapassaram 
seus limites de Var no mês de junho. 
a bolsa brasileira caiu -11,50% no mês, impactado pelas incertezas eco-
nômicas locais e pela persistente guerra Ucrânia x Rússia. A questão fi scal 
preocupa o mercado na medida em que é estabelecida a política de teto do 
icMS sobre os combustíveis e energia elétrica, assim como, o estabelecimen-
to de regras de controle orçamentárias mais brandas. a queda nas ações da 
Petrobras contribuiram para o desempenho negativo da bolsa brasileira.
a queda da bolsa brasileira acompanhou o desempenho das principais bol-
sas globais, resultado da preocupação com ritmo de crescimento global e a 
persistência do cenário infl acionário. 
a renda Variável compõe a macro estratégia do funprev e represen-
ta 12,09% da carteira. Este segmento acrescenta, em conjunto com as 
demais estratégias, um importante componente de diversifi cação ao por-
tfólio. assim, não se considera a necessidade de uma reestruturação em 
termos de percentual alocado na estratégia.
o referido contexto imapctou também os investimentos do segmento Es-
truturado, segmento que ultrapassou o Var de junho, outro fator que con-
tribuiu para o aumento do drawdown do segmento Estruturado em junho 
é a redução de capital aplicado no fundo BTG Pactual infra ii fiP, tal fundo 
está em fase de desinvestimento e rertorno de capital aos investidores.
contingência:
• Diligências com as gestoras; 
• Decisão do NUGIN de rebalancear o portfólio Renda Variável, acompanhan-
do e concentrando nos melhores produtos. Em termos percentuais da Es-
tratégia, a decisão é de manutenção do percentual alocado na Estratégia. 
a decisão pode ser reconsiderada caso haja alteração no ciclo de mercado. 
• Ao que tange ao portfólio Estruturado e considerando as particularidades 
do segmento a decisão é pela manunteção do percentual alocado, além do 
acompanhamento e monitoramento das variáveis que imapctam o segmento.
7.2. riSco E rETorNo doS fUNdoS dE iNVESTiMENToS crEdENcia-
doS JUNTo ao iGEPrEV.
o estudo técnico de análise de risco e retorno dos fundos de investimentos 
devidamente credenciados é apresentado através do “relatório Mensal de 
avaliação de fundos de investimentos”. 
Este relatório serve como suporte para a tomada de decisão da diretoria 
Executiva do iGEPrEV – dirEX em relação às recomendações de movi-
mentação fi nanceira dos fundos de investimentos proposta pela área téc-
nica do iGEPrEV. 
7.3. riSco dE crÉdiTo
Na carteira fUNPrEV existem 7 fundos com recursos investidos no Brasil 
(com patrimônio equivalente a 31,73% dos recursos da carteira fUNPrEV) 
que possuem, entre suas estratégias, ativos de crédito privado (títulos 
privados, debêntures, direitos creditórios, etc.). Em termos agregados, os 
ativos de crédito privado representam 26,14% do patrimônio destes 7 fun-
dos. Em síntese, a carteira fUNPrEV possui 8,30% do seu patrimônio de 
ativos de crédito privado.
Os parâmetros de risco de crédito da carteira de investimentos fUNPrEV são:

Tabela 15: rating de risco dos ativos de crédito privado – fUNPrEV
rating de crédito jun/22

Rating AAA 73,03%
Rating AA 17,61%
Rating A 4,66%
Rating BBB 0,12%
Rating B 0,21%
Outros 4,37%

total Geral 100%

fonte: Quantumaxis. competência de mar/2022, última carteira com da-
dos abertos na cVM.
Diante dos parâmetros de risco de crédito observados, destacamos que o 
fUNPrEV encontra-se dentro do limite esperado pelas métricas de mer-
cado. destaca-se que 95,30% dos ativos de crédito privado do fUNPrEV 
possuem rating a (aaa, aa ou a), demostrando uma robusta qualidade de 
ativos. os ativos de crédito privado no Brasil encontram-se em uma fase 
favorável do ciclo de mercado.
7.4. riSco dE liQUidEZ
Os parâmetros de risco de liquidez da carteira de investimentos FUNPREV são:
Gráfi co 17: Liquidez da carteira - FUNPREVGráfi co 17: Liquidez da carteira - FUNPREV

fonte: Bloomberg/NUGiN.
Diante dos parâmetros de risco de liquidez observados, destacamos que 
o fUNPrEV encontra-se em patamar confortável de liquidez, em razão do 
fundo possuir um passivo de longo prazo, alta liquidez de curtíssimo prazo 
(65,85%) e respeitar os parâmetros de passivo atuarial. A lei complemen-
tar n°125/2019, no entanto, exige a manutenção de liquidez elevada para 
transferência dos rendimentos do fUNPrEV ao fiNaNPrEV, fator que pode 
restringir a gestão de um fundo previdenciário de longo prazo.
7.5. riSco oPEracioNal
Seguindo os procedimentos e processos defi nidos no Manual de Gestão de 
investimentos, informamos que no mês de junho de 2022 não foi consta-
tado nenhuma ocorrência de eventos com risco operacional, decorrente de 
falhas de caráter humano ou tecnológico, com potencial de perda à carteira 
de investimentos.
7.6. riSco lEGal
durante o mês analisado, não foram observados eventos relevantes das 
instituições fi nanceiras credenciadas ao IGEPREV que poderia afetar nega-
tivamente a imagem do instituto.
No entanto, ocorreu a perda do Certifi cado de Regularidade Previdenciária 
– crP devido ao não envio da Política de investimentos 2022, visto que o 
conselho Estadual de Previdência não estava formado. 
considerando as normativas da resolução cMN 4.963/2021, o NUGiN rea-
liza o monitoramento periódico da carteira a fi m de garantir que os inves-
timentos do rPPS estejam enquadrados conforme os limites estabelecidos.
Neste sentido foi verifi cado o desenquadramento passivo de 4 (quatro) fun-
dos pertecentes a carteira fUNPrEV. os referidos desenquadramentos foram 
decorrentes de situações involutárias1, conforme art. 27 da res. 4.963/2021. 
além disto, o iGEPrEV possui um fundo estressado, fidc BBif Master na 
carteira. Este fundo está em processo de reestruturação dos seus ativos.
contingência: 
• Processo judicial para reaver o valor investido no FIDC BBIF Master
•Enquandramento dos fundos que sofreram desenquadramento involutário.
8. Parecer tÉcNico NUGiN 
o parecer técnico do Nugin refere-se à avaliação da área técnica sobre 
os fatores que impactam a gestão de investimentos dos fundos previden-
ciários, bem como, proposições de futuras realocações estratégicas nos 
portfólios gerenciados.
• Fator que impacta a gestão de investimentos: Certifi cado de Regularida-
de Previdenciária – crP
o crP do iGEPrEV venceu no dia 22/06/2022. a emissão de um novo 
certifi cado não foi possível em virtude da ausência da aprovação da Política 
de investimento de 2022. 
• Estratégia de Alocação.  
Para fi ns de atendimento da Política de Investimento 2022, o NUGIN avalia, para 
o mês de julho, realocações nos segmentos de renda fixa e renda Variável.
No segmento renda fixa busca-se reduzir exposição nos benchmarks iMa
-B, iMa-B5 e idKa 2 (estratégia Juros real) com migração desses recursos 
para a compra de Títulos Públicos federais. 
No segmento renda Variável busca-se a recomposição da carteira com a 
concentração nos melhores produtos da estratégia Bolsa Brasil.
1 conforme a legislação 4.963/2021, art. 27 §1, dentre as situações involuntárias consideradas, os desequadramento 
passivos da carteira fUNPrEV ocorreram devido: i) resgate de cotas de fundos de investimento por outro cotista, nos quais 
o regime próprio de previdência social não efetue novos aportes; ii) valorização ou desvalorização de ativos fi nanceiros do 
regime próprio de previdência social.
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Tabela 16: Estrategias de investimentos para a carteira fUNPrEV – Julho 2022
Estratégia FUNPREV 

Atual %
Proposta 
NUGIN %

Renda Fixa 76,01% 70,00% ↓ Qualificação da Renda Fixa
Alocação Dinâmica 34,55% 30,00%
  CDI Ativa 21,19% 14,00%
  CDI Referenciado 12,90% 14,00%
  Crédito Privado 0,46% 2,00%
Juros Real 31,49% 30,60%
  IDKA 2 4,32% 3,00%
  IMA-B 5 14,23% 3,00%
  IMA-B 12,94% 4,60%
  Título Público Direto 0,00% 20,00% ↑
Vértice 9,97% 9,40%

Renda Variável 12,09% 13,50% = Foco nas estratégias vencedoras

Bolsa Brasil 12,09% 13,50% =
Manutenção dos melhores gestores. A Bolsa encontra-se 

descontada e a materialização de cenários positivos podem geram 
valor a carteira.

Exterior 3,77% 8,00% ↑ Diversificação no Exterior
Bolsa S&P Dólar 2,58% 3,00%
Multimercado Dólar 0,18% 1,75%
Bolsa S&P Hedge 0,49% 1,50%
Multimercado Hedge 0,52% 1,75%

Estruturado 8,09% 8,50% ↑ Foco em Ativos Alternativos
Multimercado Brasil 3,81% 0,00% ↓
Multimercado CDI+S&P 2,35% 5,00% ↑
Economia Real 1,93% 3,50% ↑

 
FUNPREV 100,00% 100,00%
Fonte: Bloomberg/NUGIN Entrada

Saída

↑
Manutenção e avaliação do cenário para definição sobre futuras 
alocações na estratégia.

Migração de Multimercados Brasil para CDI S&P e FIP

Redução nos fundos do benchmark, IMA-B, IMA-B5 e IDKA 2. 
Migração para Títulos Públicos Direto.

↓

Racional

ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 839137

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria 172/2022 de 08 de agosto de 2022 publicada no doe 
Nº 35.074 de 10 de agosto de 2022 – designar. Protocolo nº 838232
onde se lê: ...servidora HElENo MorEira dE PaUla...
Leia-se: ... servidor HElENo MorEira dE PaUla ...
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino
errata da Portaria 174/2022 de 08 de agosto de 2022 publicada no doe 
Nº 35.074 de 10 de agosto de 2022 – designar. Protocolo nº 838232
onde se lê: ...servidora HElENo MorEira dE PaUla...
Leia-se: ... servidor HElENo MorEira dE PaUla ...
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 838678

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002678, de 04 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: alEX dE JESUS ZiSSoU.
cPf: 282.466.672-20.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK293354.
Portaria Nº 2022330002676, de 04 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: BENJaMiN EMaNoEl caSTilo GiBSoN.
cPf: 260.574.927-49.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15MB402661.
Portaria Nº 2022330002674, de 04 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: EdWaldo NaUar dE alMEida.
cPf: 369.004.432-49.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15MB402025.

Portaria Nº 2022330002677, de 04 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: GEraldo MoUra caScaES.
cPf: 049.551.292-34.
Marca/ModElo: VW/foX cl SBV.
cHaSSi: 9BWaB45Z3J4014942.
Portaria Nº 2022330002679, de 04 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: idY aNToNio NoGUEira NETo.
cPf: 704.420.292-68.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BlP171356.
Portaria Nº 2022330002675, de 04 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: Joao rodriGUES dE JESUS.
cPf: 071.279.442-53.
Marca/ModElo: i/ToYoTa HilUX cdSr a4fd.
cHaSSi: 8aJKa8cd7K3181021.
Portaria Nº 2022330002672, de 04 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: SaNaE NaGai SaTo.
cPf: 104.723.712-15.
Marca/ModElo: i/ToYoTa HilUX SWSrXa4fd.
cHaSSi: 8aJBa3fS0H0229921.
Portaria Nº 2022330002673, de 04 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: TaTiaNa da SilVa MENdES.
cPf: 577.863.562-15.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT lT.
cHaSSi: 9BGKS48V0KG475474.
Portaria Nº 2022330002685, de 05 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: dEBora criSTiNa rodriGUES doS SaNToS.
cPf: 481.055.462-72.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15JB121731.
Portaria Nº 2022330002681, de 05 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: HElBEr carloS dE SoUZa da SilVa.
cPf: 760.993.262-00.
Marca/ModElo: ciTroEN/c4cacTUS fEEl a.
cHaSSi: 9350WNfNYlB529529.
Portaria Nº 2022330002680, de 05 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: lUciclEia da coSTa E coSTa.
cPf: 700.432.212-20.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT Pr1.
cHaSSi: 9BGEP48H0MG163225.
Portaria Nº 2022330002683, de 05 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: MarildES NaZarE fariaS do NaSciMENTo.
cPf: 056.226.462-00.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT acT.
cHaSSi: 9BGKc48V0KG237642.
Portaria Nº 2022330002684, de 05 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: raUl dE MoraES MorEira.
cPf: 658.239.402-97.
Marca/ModElo: rENaUlT/dUSTEr 16 a cVT.
cHaSSi: 93YHSr3HSKJ607166.
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Portaria Nº 2022330002682, de 05 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: SYMoNE Moda lEal SalES.
cPf: 916.773.432-49.
Marca/ModElo: fiaT/UNo WaY 1.3 GSr.
cHaSSi: 9Bd195c67J0820183.
Portaria Nº 2022330002695, de 08 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: aNdrEY MENEZES carValHo.
cPf: 049.555.862-10.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a lT.
cHaSSi: 9BGEB76H0PB153316.
Portaria Nº 2022330002686, de 08 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: carloS oScar MacEdo GUiMaraES.
cPf: 467.309.312-72.
Marca/ModElo: VW/VirTUS af.
cHaSSi: 9BWdl5BZXKP513001.
Portaria Nº 2022330002693, de 08 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: cHarlES ricardo BraNdao doS SaNToS.
cPf: 429.323.602-30.
Marca/ModElo: i/NiSSaN VErSa SENSE cVT.
cHaSSi: 3N1cN8aE2Nl811206.
Portaria Nº 2022330002687, de 08 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: clEViSoN dE oliVEira TorrES.
cPf: 004.913.772-74.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT HB.
cHaSSi: 9BGEa48H0NG101823.
Portaria Nº 2022330002696, de 08 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: EMaNUEl JoSE dE liMa.
cPf: 014.623.182-15.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS liMiTEd S.
cHaSSi: 9886751c6MKK40172.
Portaria Nº 2022330002692, de 08 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: HElEN SUElY daMaScENo do carMo.
cPf: 714.339.022-49.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V lX cVT.
cHaSSi: 93HrV2830lZ119047.
Portaria Nº 2022330002691, de 08 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: iria lia MorEira da SilVa.
cPf: 181.962.842-68.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT HB.
cHaSSi: 9BGEa48H0NG163265.
Portaria Nº 2022330002690, de 08 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: JUNia dE BarroS BraGa VaScoNcEloS.
cPf: 450.869.152-87.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr 12T a Pr.
cHaSSi: 9BGEP76B0PB142000.
Portaria Nº 2022330002689, de 08 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: PEdro PaUlo dE QUEiroZ fErNaNdES.
cPf: 031.810.902-63.
Marca/ModElo: VW/T croSS SENSE TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6Bf2M4022477.

Portaria Nº 2022330002688, de 08 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: ValEria GoMES da caMara corEcHa BaSToS.
cPf: 374.396.002-82.
Marca/ModElo: VW/VirTUS SENSE af.
cHaSSi: 9BWdl5BZ9NP017028.

Protocolo: 838559
Portaria de recoNHeciMeNto 

de iMUNidade de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002694, de 08 de agosto de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021, 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: iNSTiTUicao carUaNaS do MaraJo cUlTUra E EcoloGia.
cNPJ: 06.039.266/0001-24.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2021 93YVE347cHJ279860 rENaUlT/MaSTEr EUr EScl2
2022 93YVE347cHJ279860 rENaUlT/MaSTEr EUr EScl2

Protocolo: 838561
Portaria Nº 466 , de 10 de aGosto de 2022.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é atri-
buída por lei, e;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 730 de 21/10/2021, publicada 
no d.o.E. edição nº 34.746, de 25/10/2021, e do Memorando nº 3/2022, PaE 
n° 2022/1006078, datado de 09/08/2022, no qual a comissão Processante 
solicita a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos, e;
coNSidEraNdo que a comissão Processante encontra-se na fase de indi-
ciação e citação do servidor acusado;
r E S o l V E:
ProrroGar de acordo com o disposto do artigo 208, da lei Estadual 5.810/94, 
por 60 (sessenta) dias, a partir de 19/08/2022, o prazo para a conclusão 
dos trabalhos da comissão Processante, constituída através da PorTaria Nº 
730 de 21/10/2021, publicada no d.o.E. edição nº 34.746, de 25/10/2021, 
presidida pelo servidor MarcoS NaZarENo cardoSo doS rEiS, auditor 
Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional n. 5519799/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM, 10 / 08  / 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 838782

coNtrato
.

coNtrato: Nº 056/2022/seFa. objeto: aquisição de Equipamentos 
de Videoconferência, áudio e vídeo, para realização de reunião remota, 
destinados a 33 salas e a gravação de vídeo aula e de Equipamentos e 
acessórios Eletrônicos, para montagem e funcionamento de um estú-
dio de audiovisual, a fim de atender as demandas de qualificação remo-
ta dos servidores da Secretaria de Estado da fazenda - SEfa/Pa (item 
03). Valor Total: r$ 16.471,30 data da assinatura: 09/08/2022 Vigência: 
09/08/2022 a 09/08/2023 orçamento: 17101.04.123.1508.8251 Natureza 
da despesa: 44.90.52 fonte de recurso: 0144 contratada: aNaX BraSil 
coMÉrcio E SErViÇoS lTda, cNPJ: 28.849.946/0001-46, com sede em 
SHcS cr Qd 502, Bloco c, Parte 2513, loja 37, asa Sul , cEP: 70.330-
530, Brasília/df, e-mail: anaxbrasil@gmail.com, fones: (11) 3181-8721 
/ (61) 99901-5511 / (61) 99948-1080 / (12) 99659-1080. ordenador: 
rené de oliveira e Sousa Júnior. coNTraTo: Nº 057/2022/SEfa. objeto: 
aquisição de Equipamentos de Videoconferência, áudio e vídeo, para re-
alização de reunião remota, destinados a 33 salas e a gravação de vídeo 
aula e de Equipamentos e acessórios Eletrônicos, para montagem e fun-
cionamento de um estúdio de audiovisual, a fim de atender as demandas 
de qualificação remota dos servidores da Secretaria de Estado da Fazenda 
- SEfa/Pa (itens 02 e 22). Valor Total: r$ 138.889,00 data da assinatu-
ra: 09/08/2022 Vigência: 09/08/2022 a 09/08/2023 orçamento: 17101.
04.123.1508.8251.449052.0131 e 17101.04.123.1508.8251 Natureza da 
despesa: 44.90.52 fonte de recurso: 0131/0331 e 0144 contratada: BEl-
Pará coMErcial, cNPJ: 05.903.157/0001–40, estabelecida na Tv. Hu-
maitá nº 2233, Térreo, Bairro: Marco, cEP: 66093-047, Belém/Pa, e-mail: 
belpara.comercial@gmail.com, fones: (91) 3031.5152 / (91) 98811.81700 
/ 98425.1470 / (91)98815-2131. ordenador: rené de oliveira e Sousa Jú-
nior. coNTraTo: Nº 058/2022/SEfa. objeto: aquisição de Equipamentos 
de Videoconferência, áudio e vídeo, para realização de reunião remota, 
destinados a 33 salas e a gravação de vídeo aula e de Equipamentos e 
acessórios Eletrônicos, para montagem e funcionamento de um estúdio 
de audiovisual, a fim de atender as demandas de qualificação remota dos 
servidores da Secretaria de Estado da fazenda - SEfa/Pa (itens 01 e 21). 
Valor Total: r$ 135.582,00 data da assinatura: 09/08/2022 Vigência: 
09/08/2022 a 09/08/2023 orçamento: 17101.04.123.1508.8251.449052.
0131 e 17101.04.123.1508.8251 Natureza da despesa: 44.90.52 fonte de 
recurso: 0131/0331 e 0144 contratada: GloBali diSTriBUiÇÃo E co-
MÉrcio lTda, cNPJ: 41.826.585/0001-80, estabelecida na av. deputado 
Jamel cecílio, nº. 3455, Qd c9, lote 2E, Edif. flamboyant, Park Busisala, 
SL 502, Bairro: Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.810-100, e-mail: lici-
tacao@globalitech.com.br, fones: (62) 3624-2996 / (62) 98200-8282. or-
denador: rené de oliveira e Sousa Júnior. coNTraTo: Nº 059/2022/SEfa. 
objeto: aquisição de Equipamentos de Videoconferência, áudio e vídeo, 
para realização de reunião remota, destinados a 33 salas e a gravação de 
vídeo aula e de Equipamentos e acessórios Eletrônicos, para montagem e 
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funcionamento de um estúdio de audiovisual, a fim de atender as deman-
das de qualificação remota dos servidores da Secretaria de Estado da Fa-
zenda - SEfa/Pa (itens 04, 05, 06 e 07). Valor Total: r$ 7.704,00 data da 
assinatura: 09/08/2022 Vigência: 09/08/2022 a 09/08/2023 orçamento: 
17101.04.123.1508.8251 Natureza da despesa: 44.90.52 fonte de recur-
so: 0144 contratada: ProaV caMPiNaS lTda, cNPJ: 45.727.558/0001-
01, estabelecida na r. dr. Quirino, 734, Sala 52, Bairro: centro, cEP: 
13015-081, campinas/SP, e-mail: proav.cpq@yahoo.com, fones: (19) 
4112-5012 / (19) 98800-1992. ordenador: rené de oliveira e Sousa Jú-
nior. coNTraTo: Nº 060/2022/SEfa. objeto: aquisição de Equipamentos 
de Videoconferência, áudio e vídeo, para realização de reunião remota, 
destinados a 33 salas e a gravação de vídeo aula e de Equipamentos e 
acessórios Eletrônicos, para montagem e funcionamento de um estúdio 
de audiovisual, a fim de atender as demandas de qualificação remota dos 
servidores da Secretaria de Estado da fazenda - SEfa/Pa (itens 18, 32 e 
34). Valor Total: r$ 3.026,36 data da assinatura: 09/08/2022 Vigência: 
09/08/2022 a 09/08/2023 orçamento: 17101.04.123.1508.8251 Natureza 
da despesa: 44.90.52 fonte de recurso: 0144 contratada: EMMENSa Va-
rEJiSTa dE SUPriMENToS E aliMENToS lTda, cNPJ: 13.573.964/0001-
70, estabelecida na Estrada General afonso de carvalho, 86 lJB QdE lT2, 
Padre Miguel, cEP: 21.725-020, rio de Janeiro/rJ, e-mail: licitacao@em-
mensa.com.br; e financeiro@emmensa.com.br, fones: (21) 3855-9039 / 
(21) 98357-5059. ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior. coNTraTo: 
Nº 061/2022/SEfa. objeto: aquisição de Equipamentos de Videoconferên-
cia, áudio e vídeo, para realização de reunião remota, destinados a 33 sa-
las e a gravação de vídeo aula e de Equipamentos e acessórios Eletrônicos, 
para montagem e funcionamento de um estúdio de audiovisual, a fim de 
atender as demandas de qualificação remota dos servidores da Secreta-
ria de Estado da fazenda - SEfa/Pa (item 20). Valor Total: r$ 1.850,00 
data da assinatura: 09/08/2022 Vigência: 09/08/2022 a 09/08/2023 or-
çamento: 17101.04.123.1508.8251 Natureza da despesa: 44.90.52 fonte 
de recurso: 0144 contratada: ESPaÇo diGiTal coM E loc. dE áUdio 
ciNE VÍdEo E ilUM lTda, cNPJ/: 08.083.394/0001-09, estabelecida na 
r. carneiro da cunha, 167, cJ. 116, Bairro: Saúde, cEP: 04144-000, São 
Paulo/SP, e-mail: vendas@espacodigital.tv e roberto@espacodigital.tv, 
site: www.espacodigital.tv, fone: (11) 5071-1993. ordenador: rené de 
oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 838536

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de aUto de iNFraÇao e NotiFicaÇÃo 
FiscaL de trÂNsito - cerat MaritUBa

o coordenador regional de administração Tributária e Não Tributária da 
Secretaria da fazenda – cEraT Marituba, 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 o aUTo dE iNfraÇÃo E No-
TificaÇÃo fiScal dE TrÂNSiTo - aiNf, originário de Termo de apreensão 
e depósito - Tad conforme abaixo:

aiNF N° tad N° iNteressado iNs.est. /  cNPJ 
/ cPF

492022510000068-2 49202239000040 daNiEl dE oliVEira TriNdadE 15.738.131-5

o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar im-
pugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publicação 
desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 
2007, art. 14, § 3º, o que poderá ser feito nesta coordenação, localizada 
na BR 316, Km 06, Ananindeua, no horário de 08:00 as 14:00hs, findo o 
qual sujeitar-se-á a cobrança executiva do crédito tributário.
Mário Jorge fonseca das Neves
coordenador fazendário – cEraT - Marituba

Protocolo: 838602

oUtras MatÉrias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 
FaZeNdÁrios-tarF

aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna público a dats de julgamento dos recursos abaixo, 
a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 16/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19298, aiNf nº 
012021510000238-6, contribuinte WPP coMÉrcio dE MoToS lTda, insc. Esta-
dual nº. 15240156-3, advogado: EVErSoN GoMES caValcaNTi, oaB/Ma-5712,
Em 16/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19744, aiNf nº 
352021510003631-3, contribuinte PETrÓlEo SaBBá Sa, insc. Estadual 
nº. 15065208-9, advogado: alEXaNdrE alY ParaGUaSSÚ cHaroNE, 
oaB/Pa-11918,
Em 16/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19856, aiNf nº 
372021510000041-3, contribuinte NESTlÉ BraSil lTda, insc. Estadual 
nº. 15001608-5, advogada: EdiSSaNdra PErEira alVES, oaB/Pa-19264,
Em 16/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19858, aiNf nº 
372021510000110-0, contribuinte NESTlÉ BraSil lTda, insc. Estadual 
nº. 15001608-5, advogada: EdiSSaNdra PErEira alVES, oaB/Pa-19264,
Em 16/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19860, aiNf nº 
372021510000109-6, contribuinte NESTlÉ BraSil lTda, insc. Estadual 
nº. 15001608-5, advogada: EdiSSaNdra PErEira alVES, oaB/Pa-19264,
Em 16/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19862, aiNf nº 
372021510000162-2, contribuinte NESTlÉ BraSil lTda, insc. Estadual 

nº. 15001608-5, advogada: EdiSSaNdra PErEira alVES, oaB/Pa-19264,
Em 16/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19864, aiNf nº 
372021510000107-0, contribuinte NESTlÉ BraSil lTda, insc. Estadual 
nº. 15001608-5, advogada: EdiSSaNdra PErEira alVES, oaB/Pa-19264,
acÓrdÃos
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N. 8515 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 19661 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 352021510003261-0). coNSElHEiro rElaTor: GUilHErME 
foNSEca dE oliVEira MEllo. EMENTa: icMS. aNTEciPado dE ENTra-
da. 1. No regime antecipação do recolhimento do icMS apenas o paga-
mento ocorre previamente à ocorrência do fato gerador, não sendo este 
antecipado. 2. a não incidência do icMS no deslocamento de bens de um 
estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, definida pelo STF, não 
se estende aos fatos geradores que posteriormente ocorrerão. 3. recurso 
conhecido e provido. dEciSao UNÂNiME. JUlGado Na SESSao do dia: 
01/08/2022. daTa do acÓrdÃo: 03/08/2022.
acÓrdÃo N. 8514 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 19659 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 352021510003249-0). coNSElHEiro rElaTor: GUilHErME 
foNSEca dE oliVEira MEllo. EMENTa: icMS. aNTEciPado dE ENTra-
da. 1. No regime antecipação do recolhimento do icMS apenas o paga-
mento ocorre previamente à ocorrência do fato gerador, não sendo este 
antecipado. 2. a não incidência do icMS no deslocamento de bens de um 
estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, definida pelo STF, não 
se estende aos fatos geradores que posteriormente ocorrerão. 3. recurso 
conhecido e provido. dEciSao UNÂNiME. JUlGado Na SESSao do dia: 
01/08/2022. daTa do acÓrdÃo: 03/08/2022.
acÓrdÃo N. 8513 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18953 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 042016510004156-0). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo dE 
PaUla loBo. EMENTa: icMS. aNTEciPado Na ENTrada. PaGaMENTo. 
INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Deve ser confirmada a decisão singular 
que decide pela improcedência do AINF quando, apoiada em diligência fiscal e 
observada a prova dos autos, reconhece o pagamento dos créditos tributários 
realizados em momento oportuno e em total observância à legislação vigente. 
2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 03/08/2022. daTa do acÓrdÃo: 03/08/2022.
acÓrdÃo N. 8512 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18949 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 052019510000069-0). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo dE 
PaUla loBo. EMENTa: icMS. aUSÊNcia dE rEcolHiMENTo. dEcadÊN-
cia coNfiGUrada. 1. deve ser mantida a decisão singular que declarou a 
decadência de parte do crédito tributário, quando configurada nos autos a 
decadência do direito da fazenda Pública Estadual de exigi-lo, nos termos 
do art. 156, V, do código Tributário Nacional - cTN. 2. recurso conhe-
cido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
03/08/2022. daTa do acÓrdÃo: 03/08/2022.

Protocolo: 838681
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201000921 de 10/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005440/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: Mario augusto Nascimento – cPf: 174.242.242-04
Marca: ToYoTa/YariS HB XS 15 aT BacK Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000923 de 10/08/2022 - 
Proc n.º 102022730001940/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: Silvino Silva de oliveira – cPf: 592.229.642-68
Marca: VW/VoYaGE 1.0 MPi, 4P Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000925 de 10/08/2022 - 
Proc n.º 102022730001951/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: Gilvan rodrigues da Silva – cPf: 752.300.462-87
Marca: fiaT PUlSE iMPETUS TUrBo 200 aT flEX Tipo: Pas/automóvel
PorTariaS dE iSENÇÃo dE iPVa – caT
Portaria n.º202204004464, de 10/08/2022 - 
Proc n.º 122022730001063/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 Edinaldo dos anjos Nascimento – cPf: 304.858.942-20
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT SiENa ElX flEX/Pas/automovel/8aP17201M92022065
Portaria n.º202204004466, de 10/08/2022 - 
Proc n.º 132022730001371/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 araujo – cPf: 117.869.902-10
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0PG129082
Portaria n.º202204004468, de 10/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005384/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: Kassio da Silva costa – cPf: 685.251.842-68
Marca/Tipo/chassi
i/rENaUlT loGaN ZEN16MT/Pas/automovel/8a14SrZH5Ml446764
Portaria n.º202204004470, de 10/08/2022 - 
Proc n.º 102022730001984/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
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interessado: adnaldo Guedes ferreira – cPf: 777.726.362-53
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/dUSTEr ZEN 16/Mis/camioneta/93YHJd209PJ372283
Portaria n.º202204004472, de 10/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005442/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: Jedson da Silva carneiro – cPf: 373.394.192-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132E3124002
Portaria n.º202204004474, de 10/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005437/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 aluizio Moreira de araujo Junior – cPf: 022.242.392-70
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0KG449793
Portaria n.º202204004476, de 10/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005429/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 Pereira de Souza – cPf: 619.941.462-49
Marca/Tipo/chassi
ford/Ka SE 1.0 Ha B/Pas/automovel/9BfZH55l1J8020993
Portaria n.º202204004478, de 10/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005428/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: Marcileno Bandeira lima – cPf: 631.627.922-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lT/Pas/automovel/9BGJB7520HB127798
Portaria n.º202204004480, de 10/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005223/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: Jonatas costa lima – cPf: 750.165.082-91
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359afdNU223755
Portaria n.º202204004482, de 10/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005467/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcelo da Silva Pinto – cPf: 332.310.282-72
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE aT/Pas/automovel/8aP359a13lU076441
Portaria n.º202204004484, de 10/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005465/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: Joelson Mota amaral – cPf: 414.892.682-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HK3362275
Portaria n.º202204004486, de 10/08/2022 - 
Proc n.º 102022730001794/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: Edeson acacio de Menezes – cPf: 778.987.022-04
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE MPi/Pas/automovel/9BWdG45U4PT040029
Portaria n.º202204004488, de 10/08/2022 - 
Proc n.º 102022730001899/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: abimael claro da Silva – cPf: 830.316.933-53
Marca/Tipo/chassi
VW/foX coNNEcT MB/Pas/automovel/9BWaB45Z4K4026325
Portaria n.º202204004490, de 10/08/2022 - 
Proc n.º 32022730002342/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: Natanel andrade Silva – cPf: 819.467.592-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG294718
Portaria n.º202204004492, de 10/08/2022 - 
Proc n.º 122022730000976/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: Thiago cardoso da Silva – cPf: 008.308.372-30
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT48V0KG441243
Portaria n.º202204004494, de 10/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005470/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: Hayane do Socorro Genu de Sousa – cPf: 018.645.782-03
Marca/Tipo/chassi
fiaT/arGo HGT 1.8 aT6/Pas/automovel/9Bd358a93lYK57697
Portaria n.º202204004496, de 10/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005458/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: Venceslau dos Santos almeida – cPf: 102.444.172-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0PG140495

Portaria n.º202204004498, de 10/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005464/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: João Santos freitas – cPf: 206.156.392-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0JG257651
Portaria n.º202204004500, de 10/08/2022 - 
Proc n.º 42022730003761/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: clovis de almeida Silva – cPf: 149.079.252-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713Hl3380426
Portaria n.º202204004502, de 10/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005446/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: Eliseu ferreira ramos – cPf: 361.196.522-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sd Xl 15 MT/Pas/automovel/9BrBc9f31K8054166
Portaria n.º202204004504, de 10/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005447/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 Melo do Nascimento – cPf: 254.550.102-63
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U2lT066870

Protocolo: 838843

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata ii
PreGÃo eLetrÔNico N° 016/2022
o BaNPará S/a leva ao conhecimento de todos os interessados, a seguinte 
errata à licitação em epígrafe:
• No item 5 que trata do Objeto do Termo de Referência, anexo I do edital,
onde se lê:
“iTEM 5 – EQUiPaMENTo TiPo THiN cliENT Para aTENdEr ao ProJETo 
dE VirTUaliZaÇÃo dE aPlicaÇÕES E dESKToPS (Vdi)

armazenamento
- Entrada para Micro Sd expansível até 256gb;

ou
- SSd com capacidade mínima de 120GB;

Leia-se:
“iTEM 5 – EQUiPaMENTo TiPo THiN cliENT Para aTENdEr ao ProJETo 
dE VirTUaliZaÇÃo dE aPlicaÇÕES E dESKToPS (Vdi)

armazenamento
- Entrada para Micro Sd com no mínimo 16GB de capacidade;

ou
- SSd com capacidade mínima de 120GB;

as demais disposições permanecem inalteradas.
alessandra Brito freire
Pregoeira

Protocolo: 838833

.

.

coNtrato
.

inexigibilidade Nº 052/2022
data da inexigibilidade: 20.07.2022
contrato Nº: 090/2022
Prazo: 02 (dois) meses
objeto: o objeto do presente contrato é a transferência de recursos, por 
parte do patrocinador, a título de patrocínio, destinados a veiculação da 
marca do Banpará, sob título de Marketing institucional, em diversas pro-
gramações culturais para a realização do Projeto “38º fESTiVal do ca-
MarÃo”, no munícipio de afuá/Pa, considerando o interesse em divulgar, 
fortalecer, agregar, incrementar, gerar reconhecimento e/ou ampliar bene-
fícios ligados à marca, bem como, aos produtos e serviços, em atitude ne-
gocial, visando ao aumento do volume de negócios posto o reconhecimento 
do Banco como socialmente responsável na valorização da cultura regional.
Valor Total: r$-40.000,00 (quarenta mil reais)
data de assinatura do contrato: 21.07.2022
Vigência: 21.07.2022 a 20.09.2022
fundamento legal: art. 30, caput da lei nº 13.303/2016 c/c art. 9º, item 
3, §1º, “b” e “c” do rlc/Banpará.
contratada: PrEfEiTUra MUNiciPal dE afUá
Endereço: av. Barão do rio Branco, S/Nº - Bairro: centro
cEP: 68890-000 afuá/Pa
ordenador responsável:  ruth Pimentel Méllo – diretora Presidente.

Protocolo: 838766
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secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 952 de 03 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa.
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 nº. 
2022/899095.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora SUSaNE rodriGUES 
SaSaKi alVES, matrícula nº. 5897770/1, cargo de fisioterapeuta, re-
gime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no Hospital regional - Tu-
curuí, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Porta-
ria nº. 195/07.11.2018, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará 
n°. 33.740/14.11.2018, correspondente ao Triênio de 02.02.2012 a 
01.02.2015, no período de 15.09.2022 a 14.10.2022.
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: 10.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 031 de 21 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. 2022/839617.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora Maria do carMo coSTa GUErrEiro, matrícula nº. 5166683/1, 
cargo de agente de Portaria, regime jurídico de Estatutário Não Estável, 
lotado no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 02.01.2015 a 01.01.2018.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 30.06.2022 a 28.08.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 10.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 053 de 01 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE 
nº. 2022/915796.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora MÔNica Karla VoJTa 
MiraNda, matrícula nº. 57192121/2, cargo de Enfermeiro, regime jurídico 
de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional de Saúde – Santa-
rém, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 
086/13.11.2018, publicada no doE nº 33.755/08.12.2018, corresponden-
te ao Triênio de 18.06.2014 a 17.06.2017, 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: 10.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 054 de 01 de aGosto 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. 2022/854434.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o 
servidor VilSoN fErrEira dE frEiTaS, matrícula nº. 5858526/2, cargo 
de Psicólogo, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro 
regional de Saúde – Santarém 02 (dois) meses de licença Prêmio, corres-
pondente ao Triênio de 16.11.2017 a 15.11.2020.
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.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 10.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 931 de 01 de aGosto de 2022- dGte
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. 
2022/578646.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora aNa carla carValHo dE MaGalHÃES, matrícula nº. 
57188930/2, cargo de odontólogo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, 

lotada no departamento de atenção à Saúde, goze de licença Prêmio, 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 03.03.2008 
a 02.03.2011.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.2022 a 30.07.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 10.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 954 de 03 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. 
2022/816799.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora iVoNETE dE JESUS oliVEira, matrícula nº. 57207984/1, cargo 
de agente de artes Práticas, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada 
no Hospital regional Tucuruí, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 21.10.2017 a 20.10.2020.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 19.09.2022 a 18.10.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 10.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 838920

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 225 de 10 de aGosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
considerando o que dispõe a Portaria de consolidação nº 02, de 28 de 
setembro de 2017 no capítulo V – da contratualização, em seu art. 32;
considerando a cláusula décima Primeira – da fiscalização, Monitoramen-
to e avaliação de Serviços, do convênio assistencial nº 03/2022;
considerando os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/1382652, a indicação de representantes da SESPa/1º centro regio-
nal de Saúde e representantes do Hospital divina Providência para compor 
a comissão de acompanhamento da contratualização referente ao convê-
nio assistencial nº 03/2022.
resolve:
art. 1º instituir a comissão de acompanhamento da contratualização refe-
rente ao convênio assistencial nº 03/2022, celebrado entre o Estado, por 
meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública e o Hospital divina Provi-
dência, localizado no Município de Marituba - Pa, a ser constituída por meio 
desta Portaria e será composta pelos membros abaixo:
representantes da Secretaria Estadual de Saúde/1º centro regional de Saúde:
- Samyele Mota Barbosa, Enfermeira, Matricula nº 54180627/2;
- cristiana Hühn Nunes de almeida, odontóloga, Matricula nº 57175526/1;
- José augusto fonseca dos Santos, Enfermeiro, Matrícula nº 55209549/1.
representantes do Hospital divina Providência:
- luziene do Socorro Maciel de Sousa, cPf nº 260.334.022-00;
- Terezinha de Jesus Botelho de araújo, cPf nº 107.188.343-72;
- adalberto Pessoa rodrigues Neto, cPf nº 656.644.342-87.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 10 
dE aGoSTo dE 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 839028

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo da Portaria Nº 198/2022, de 01 de 
aGosto de 2022
Protocolo: nº 837208; doe: 35.073 de 09/08/2022.
oNde se LÊ: Termo de convênio nº 16/2022 e os autos do processo nº 2022/1293551
Leia-se: Termo de convênio nº 16/2022 e os autos dos processos nº 2021/1293551

Protocolo: 838546
errata da PUBLicaÇÃo da Portaria Nº 207/2022, de 01 de 
aGosto de 2022
Protocolo: nº 837214; doe: 35.073 de 09/08/2022.
oNde se LÊ: Termo de convênio nº 63/2022 e os autos do processo nº 2022/15550
Leia-se: Termo de convênio nº 63/2022 e os autos do processo nº 2022/51550

Protocolo: 838548
errata da PUBLicaÇÃo da Portaria Nº 210/2022, de 01 de 
aGosto de 2022
Protocolo: nº 837219; doe: 35.073 de 09/08/2022.
oNde se LÊ: Termo de convênio nº 11/2020 e os autos do processo nº 2022/525635
Leia-se: Termo de convênio nº 11/2020 e os autos dos processos nº 2020/525635

Protocolo: 838553
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terMo aditiVo a coNtrato
.

1º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 005/sesPa/2021
Processo: 2022/287348
objeto: o presente instrumento tem por objeto a repactuação de metas 
com incrementos nas cirurgias Ginecológicas, obstétricas, ortopédicas, 
Vasculares e Urológicas, bem como a implantação dos serviços de cirurgia de 
deformidades de Mãos e diálise Peritoneal do Hospital Público regional Públi-
co dr. abelardo Santos, conforme descrição no anexo Técnico i deste aditivo, 
a partir da data de assinatura ate o fim da vigência do contrato de gestão.
revogam-se os anexos i, ii e iii do contrato de gestão nº 005/SESPa/2021 
de modo que passam a vigorar os anexos i, ii e iii deste termo aditivo.
Valor Total: Haverá um acréscimo de r$ 297.098,00 (duzentos e noventa 
e sete mil e noventa e oito reais) ao valor do custeio, passando de r$ 
17.361.046,00 para r$ 17.658.144,72 (dezessete milhões, seiscentos e 
cinquenta e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta e dois 
centavos), da assinatura do contrato de gestão até o fim  de sua vigência.
data de assinatura: 10/08/2022
dotação orçamentária: 8877 Elemento de despesa: 335085;
fonte de recurso: 0103/0303/0101/0301/0149/0349;
contratado: iNSTiTUTo Social MaiS SaUdE -iSMS
End.: rod. augusto Montenegro, s/n, KM 13 , icoaraci- Belém cEP:66.811-000
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 839132

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo 
eLetrÔNico srP Nº 024/sesPa/2022.

a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de seu Pregoeiro, comu-
nica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SrP do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registro de Preços para futura aquisição, por meio do Sistema 
de registro de Preço (SrP), de Medicamentos para atender aos pacientes 
de doença Pulmonar crônica obstrutiva (dPoc), conforme estabelecido no 
Protocolo clínico Estadual através da PorTaria Nº 798 dE 26 dE JUNHo dE 
2012, conforme especificações e quantidades descritas no Edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 23/08/2022.
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br – UaSG: 925856.
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 o pregoei-
ro responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 10 de agosto 2022.
carloS aUGUSTo caMPoS fErrEira
PrEGoEiro da cPl/SESPa

Protocolo: 838557

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo dos Lotes i e iii 
do PreGÃo eLetrÔNico

Nº 113/sesPa/2021
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à ma-
téria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo 
prosseguimento, HoMoloGo os loTES i e iii do Pregão Eletrônico nº 
113/SESPa/2021, no valor total de r$ 17.331.838,44 (dezessete milhões, 
trezentos e trinta e um mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e 
quatro centavos).
oBJETo: contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços continuados de limpeza, conservação e higienização para atender as 
instalações dos bens móveis das Sedes regionais da Secretaria de Saúde 
Pública – SESPa, com o fornecimento de todos os materiais, equipamen-
tos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 
adequadas à perfeita execução contratuais, promovendo, quando reque-
rido, sua substituição imediata, por um período de 12 (doze) meses, e 
possibilidade de prorrogação por até 60 (sessenta) meses, conforme art. 
57, inciso ii da lei 8666/93.
EMPrESa VENcEdora:
KaPa caPiTal faciliTiES lTda, cNPJ Nº 13.279.768/0001-98,  foi a ven-
cedora dos lotes i e iii pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
17.331.838,44 (dezessete milhões, trezentos e trinta e um mil, oitocentos 
e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos).
Valor total dos lotes i e iii do Pregão Eletrônico nº 113/SESPa/2021: r$ 
17.331.838,44 (dezessete milhões, trezentos e trinta e um mil, oitocentos 
e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos).
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 838830
terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP
Nº 040/sesPa/2022
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo pros-
seguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico SrP nº 040/SESPa/2022, no 
valor total de r$ 436.588,20 (quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos 
e oitenta e oito reais e vinte centavos).
oBJETo: registro de Preços para eventual e futura aquisição de Medica-
mentos para atender aos pacientes do 1ºcrS da Secretaria de Estado de 
Saúde Pública do Pará (SESPa), no período de 12 (doze) meses.

EMPrESaS VENcEdoraS:
1. f cardoSo E cia lTda, cNPJ Nº 04.949.905/0001-63, foi a vencedora 
dos itens 01, 03, 08, 09, 11, 12, 13 e 14 pelo critério de menor preço, no 
valor total de r$ 236.083,20 (duzentos e trinta e seis mil, oitenta e três 
reais e vinte centavos).
2. a J coMÉrcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPi-
Talar lTda, cNPJ Nº 32.137.731/0001-70, foi a vencedora dos itens 02, 
06, 07 e 10 pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 200.505,00 
(duzentos mil, quinhentos e cinco reais).
Valor total do Pregão Eletrônico SrP nº 040/SESPa/2022: r$ 436.588,20 (qua-
trocentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte centavos).
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 838932

.

.

coNVÊNio
.

coNVÊNio assisteNciaL Nº 03/2022
Processo Nº 2021/1382652
objeto: o presente instrumento tem por objeto realizar a contratação de 
Serviços Médicos Hospitalares, nas clínicas, Médica, Pediatrica clinica e 
cirurgica, cirurgia Geral, Ginecológica, Traumato-ortopedica, otorrinola-
ringologia cirúrgica e Neurocirúrgia, obstetrica clínica e cirúrgica, am-
bulatoriais, clínicos e UTi para pacientes adultos e pediátricos, a contar 
com o serviço de apoio diagnóstico e terapêutica-SadT, para realização na 
cidade Marituba – Pa.
documento descritivo: integra este convênio assistencial, como anexo, 
indissociável, o documento descritivo, com vigência de até 24 (vinte e 
quatro) meses, podendo ser alterado a qualquer tempo, desde que acor-
dado entre as partes.
data da assinatura: 10/08/2022
Vigência: 10/08/2022 à 09/08/2023
Valor: o Valor global do contrato de serviço, conforme consta no docu-
mento Descritivo do Serviço, na importância de R$ 28.127.277,60 (vinte 
e oito milhões, cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e 
sessenta centavos), a ser transferido ao Hospital, em parcela mensal es-
timada de até r$ 2.343.939,80 (dois milhões trezentos e quarenta e três 
mil novecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) a serem pagos de 
acordo com o desempenho mensal das metas contratualizadas, com recur-
sos de fonte federal teto de media complexidade (Mac) e faEc.
dotação orçamentária:
1 - recUrso FederaL
1.1  - PrÉ-fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878 ElEMENTo dE dESPESa: 305043 
foNTE: 0149 / 0349
aÇÃo: 260209 / 260355  r$ 822.811,45 (mensal) / r$ 9.873.737,40 (anual)
1.2  - PÓS-fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878 ElEMENTo dE dESPESa: 305043 
foNTE: 0149 / 0349
aÇÃo: 260209  r$ 754.754,18 (mensal) / r$ 9.057.050,16 (anual)
2  - recUrso estadUaL
2.1 - PrÉ-fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878 ElEMENTo dE dESPESa: 305043 
foNTE: 0103 / 0303 / 0101
aÇÃo: 260209  r$ 457.999,06 (mensal) / r$ 5.495.988,72 (anual)
2.2  - PÓS-fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878 ElEMENTo dE dESPESa: 305043 
foNTE: 0103 / 0303 / 0101
aÇÃo: 260209  r$ 308.375,11 (mensal) / r$ 3.700.501,32 (anual)
Valor ToTal: r$ 2.343.939,80 (mensal) / r$ 28.127.277,60 (anual)
convenente: HoSPiTal diViNa ProVidÊNcia
Mantenedora: iNSTiTUTo fraNciSco PErEZ
concedente: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES - Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 839110

FÉrias
.

Portaria N° 979 de 10 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 2022/1006407;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 09.08.2022, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora PaTrÍcia SaNToS MarTiNS, iden-
tidade funcional nº 54190162/1, ocupante do cargo de PSicoloGo, lo-
tada na diretoria operacional, concedidas através da Portaria 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. 10.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 838925
Portaria N° 980 de 10 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 2022/1000182;
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rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 15.08.2022, o 
período de gozo das férias da servidora VaNESSa QUEiroZ aGUiar ca-
Bral, identidade funcional nº 5955760/3, ocupante do cargo de cHEfE 
dE UNidadE MiSTa, lotada na Divisão de Vigilância a Saúde, concedi-
das através da Portaria 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. 10.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 838963

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito o 4º termo aditivo ao cont.48.21- processo 
2022/469348-publicado no do nº 35.007 de 14 de junho de 2022- 
protocolo 813346, considerando despacho do controle interno seq. 37 e 
44 e deliberação pela SaGa seq  45 - processo nº  2022/717272.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 839115
torNar seM eFeito a Portaria Nº 166 de 04/07/2022, origina-
da do processo n° 2021/1303999, e sua publicação no doE Nº 35.037 
de 07/07/2022, sob Protocolo: 824801, rEVoGaNdo permanentemente 
seus efeitos legais sobre a fiscalização do contrato 051/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 838781

oUtras MatÉrias
.

aViso de resULtado JULGaMeNto da ProPosta de PreÇo – 
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/sesPa/2022
objeto: contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura especiali-
zada na prestação de serviços técnicos profissionais para ELABORAÇÃO DE 
ProJETo EXEcUTiVo E EXEcUÇÃo da oBra dE rEforMa E aMPliaÇÃo 
do HoSPiTal MUNiciPal dE SÃo caETaNo dE odiVElaS, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
a comissão Examinadora da concorrência Pública, no uso de suas atri-
buições nos termos do art. 109 da lei nº 8.666/93, torna público para o 
conhecimento dos licitantes interessados, o resultado de JUlGaMENTo da 
ProPoSTa apresentada pela única empresa habilitada, conforme abaixo:
- cÍrcUlo ENGENHaria lTda (cNPJ nº 83.330.902/0001-13); Valor: 
r$15.577.777,77 (quinze milhões quinhentos e setenta e sete mil sete-
centos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).
O Parecer Técnico correspondente ao resultado da classificação está dis-
ponível no sítio eletrônico http://www.saude.pa.gov.br/, na aba: “Transpa-
rência Pública” > “licitações e contratos” > “licitações” > “concorrência” 
> “doc Técnicos”.
dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, não havendo recur-
sos fica desde já declarada VENCEDORA DO CERTAME a empresa CÍRCULO 
ENGENHaria lTda (cNPJ nº 83.330.902/0001-13), com o Valor Total de 
r$15.577.777,77 (quinze milhões quinhentos e setenta e sete mil setecen-
tos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).
Belém/Pa, 11 de agosto de 2022.
caMilla UliaNa
Presidente da comissão Examinadora da concorrência Pública

Protocolo: 838643

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 817 de 10 de aGosto de 2022
o dirETor do 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 76/2019- ccG, de 09 
de janeiro de 2019, publicada no d.o.E. Nº 33777 de 10 de janeiro de 2019.
rESolVE:
designar as servidoras HilMa MariNHo da SilVa, matrícula: 57191239-1 
e como suplente a servidora carla PaTricia BoTElHo cEPEda PaiVa, 
matrícula: 57190997-1 lotadas nas unidades de abrangência do 1º crS/
SESPa respondendo por todos os atos referente aos contratos nº 51 e 
52/2022, tendo como objeto a  aquisição de Material Técnico Hospitalar 
para atender as necessidades dos setores da Patologia cervical e Mastolo-
gia da unidade de referência Materno infantil e adolescente – UrEMia/1º 
crS/ SESPa , ENTraNdo EM ViGor a ParTir da PUBlicaÇÃo dESTE 
aTo, adotando todos os procedimentos necessários previstos em lei.
Belém, 10 de agosto 2022
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
1º centro regional de Saúde.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 838810

Portaria Nº 816 de 10 de aGosto de 2022
o dirETor do 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela portaria PorTaria Nº 76/2019- 
ccG, dE 09 de janeiro de 2019, publicada no d.o.E. Nº 33777 de 10 de 
janeiro de 2019.
rESolVE:
designar a servidora denise Helena rodrigues, matricula funcional nº 
57196503/2, lotada na divisão Técnica/1°crS/SESPa, para atender como 
fiscal nos contratos n° 33, 34, 35 e 36/2022, referente ao Pregão Ele-
trônico nº 04/2022, constante no processo nº 2021/886399, tendo como 
objeto a contratação de Pessoa Jurídica para aQUiSiÇÃo aNUal dE fral-
daS dEScarTaVEiS, que visam atender o Setor de Serviço Social e as 
Unidades abrigo João Paulo ii, UaT, UrE diPE, rT amazônia e rT renascer 
de abrangência do 1º centro regional de Saúde/ SESPa, de acordo com o 
referido Pregão Eletrônico, adotando todos os procedimentos necessários 
previstos em lei.
Belém, 10 de agosto de 2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
1º centro regional de Saúde.
Marco aNTÔNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 838748

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 598 de 10 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) riTa Maria fErrEira MENdES, 
cargo aGENTE dE SaUdE, Matrícula 2010755-1, lotação no (a) UrE diPE, 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 10.03.2017 a 
09.03.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 08.09.2022 a 07.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 839096
Portaria Nº. 597 de 10 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) lUciaNa caMPElo da SilVa, cargo 
odoNToloGo, Matrícula 541941104-1, lotação no (a) UrE diPE, 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 01.03.2008 a 28.02.2011.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 08.09.2022 a 07.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 839083
Portaria Nº. 584 de 10 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) EllEN criSTiNa SilVa Garcia 
dE oliVEira ,  cargo de  aGENTE dE PorTaria , Matrícula 54192334-
1, lotação no (a) UrE MarcElo caNdia com lotação no (a), 02 (dois) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 19.08.2014 a 18.08.2017.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 03.10.2022 a 01.12.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838807
Portaria Nº. 585 de 10 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) carloS aUGUSTo do NaSci-
MENTo, cargo aGENTE dE PorTaria, Matrícula 5176921-1, lotação no 
(a) caPS rENaScEr, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 04.10.2008 a 03.10.2011.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 05.09.2022 a 04.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838820
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Portaria Nº. 586 de 10 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) faBricio BaSToS MarQUES, 
cargo TEcNico EM EdUcaÇÃo fiSica, Matrícula 57202518-1, lotação no 
(a) caPS Grao Para, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 22.08.2014 a 21.08.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.10.2022 a 01.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838841
Portaria Nº. 588 de 10 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) SElMa EliZa GoNÇalVES fEr-
rEira, cargo TEcNico EM radioloGia, Matrícula 55589965-1, lotação 
no (a) UrE rEdUTo, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 16.07.2007 a 15.07.2010.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 18.10.2022 a 17.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838871
Portaria Nº. 587 de 10 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria dE NaZarE daMaScE-
No BarBoSa, cargo ENfErMEiro, Matrícula 54180337-3, lotação no (a) 
UrE rEdUTo, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
21.01.2014 a 20.01.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.10.2022 a 01.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838862
Portaria Nº. 589 de 10 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) SilVia fraNciNETE BarSSoT-
TElli, cargo aGENTE dE PorTaria, Matrícula 55589965-1, lotação no (a) 
UrE rEdUTo, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
26.02.1997 a 25.02.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.10.2022 a 01.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838881
Portaria Nº. 590 de 10 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) EliaNE do Socorro dE SoUSa 
aZEVEdo, cargo aGENTE dE SaUdE, Matrícula 722022-1, lotação no (a) 
UBS PEdrEira, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
13.06.2009 a 12.06.2012.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 16.08.2022 a 14.09.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838894
Portaria Nº. 591 de 10 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) EliaNE do Socorro dE SoUSa 
aZEVEdo ,  cargo de  aGENTE dE SaUdE , Matrícula 722022-1, lotação no 

(a) UBS PEdrEira com lotação no (a), 02 (dois) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 13.06.2012 a 12.06.2015.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 15.09.2022 a 13.11.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa
Portaria Nº. 592 de 10 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) EliaNE do Socorro dE SoUSa 
aZEVEdo ,  cargo de  aGENTE dE SaUdE , Matrícula 722022-1, lotação no 
(a) UBS PEdrEira com lotação no (a), 02 (dois) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 13.06.2015 a 12.06.2018.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 14.11.2022 a 12.01.2023 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838899
Portaria Nº. 595 de 10 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) iVaNildES MaNdU MarQUES dE 
aZEVEdo, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, Matrícula 5419477-1, lotação 
no (a) UrE diPE, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triê-
nio 04.02.2009 a 03.02.2012.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.09.2022 a 01.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838955
Portaria Nº. 593 de 10 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) EdNa SUEli Garcia dE liMa, 
cargo ENfErMEiro, Matrícula 5134439-1, lotação no (a) caPS rENaScEr, 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 19.05.2011 a 
18.05.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.10.2022 a 01.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838917
Portaria Nº. 594 de 10 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) MaiSa dE NaZarE foNSEca ra-
MoS, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, Matrícula 54193553-1, lotação no 
(a) UrE diPE, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
29.09.2014 a 28.09.2017.
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: 10.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838930
Portaria Nº. 596 de 10 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) SHErlEY fErrEira dE alMEida, 
cargo TEcNico EM PaToloGia cliNica, Matrícula 5522471-2, lotação no 
(a) UrE diPE, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
31.08.2017 a 30.08.2020.
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: 10.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 839050

errata
.

errata
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 Errata da licença Prêmio PorTaria Nº. 533 dE 26 dE JUlHo dE 2022, 
publicada no diário oficial N° 35.058 dE 27 dE JUlHo dE 2022, 
QUE, coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da 
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lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) HElENa do Socorro 
rodriGUES TriNdadE , cargo de ENfErMEiro, Matrícula 5154090-1, 
lotação no (a) UrE PrESidENTE VarGaS, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 02.07.2017 a 04.02.2022. aUToriZar que o 
servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no período de 31.08.2022 a 
29.09.2022 no total de 30 (trinta) dias.
onde se lê ao triênio de 02.07.2017 a 04.02.2022,
leia-se ao triênio de 02.07.2017 a 01.07.2020
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 10.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838831
errata
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
errata da Licença Prêmio Portaria Nº. 532 de 26 de JULHo de 
2022, publicada no diÁrio oFiciaL N° 35.058 de 27 de JULHo de 
2022, QUE, coNcEdErcoNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o 
artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) MarGarETH 
da coNcEiÇÃo alcaNTara, cargo de aGENTE dE arTES PraTicaS, 
Matrícula 54191554-1, lotação no (a) UaTUrEdiPE, 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 19.07.2017 a 21.02.2022. 
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no 
período de 01.09.2022 a 30.09.2022 no total de 30 (trinta) dias.
onde se lê ao triênio de 19.07.2022 a 21.02.2022,
Leia-se ao triênio de 19.07.2022 a 18.07.2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 10.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838794

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNco
Número/ano: 17/2022
Processo n°/ano: 2022/405279
objeto: o objeto da presente licitação é escolha da proposta mais van-
tajosa para a aQUiSiÇÃo dE 200(duzentos) coMPUTadorES incluindo: 
(teclado, mouse, monitor 23 Pol’); 200(duzentos) NoBrEaKS; 25(vinte e 
cinco) NoTEBooKS; 120(cento e vinte) iMPrESSoraS MUlTifUNcioNaiS 
(BUlK iNK); 10 (dez) SErVidorES dE rEdES; 15 (quinze) daTaSHoW; 
06 (seis) TElEViSorES 40”, destinados aos dEParTaMENToS do 1ºcEN-
Tro rEGioNal dE SaÚdE e suas Unidades abrangentes
Entrega do Edital: WWW.coMPraSGoVErNaMENTaiS.GoV.Br
observação: dÚVidaS E ESclarEciMENToS aTraVES do E-Mail: lici-
Tacao1crS@oUTlooK.coM
responsável pelo certame: dUciVal da SilVa BriTo
data da sessão: 25 de agosto de 2022.
Horário: 10h00min (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
orçamento
dotação orçamentária: 908289
Elemento de despesa: 449052
fonte de recurso: 01030000
ordenador: Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor 1º crS/SESPa

Protocolo: 839133

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 019/2022 –09.08.2022 - coNceder
Nome: JoSÉ dE MoraES filHo
Matricula:5149029 -1 cargo: Médico
lotação: 3ºcrS/castanhal  GEP: Estatutário Não Estável
aquisitivo: 02.07.2017 a 01.07.2020
Período: 01.09.2022 a 30.10.2022 (60) sessenta dias

Protocolo: 838657

diÁria
.

Portaria Nº 932 de diÁria de 10/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar supervisão de TFD aos beneficiários cadastrados no programa, 
residentes e domiciliados nas zonas rurais e urbana do município e inhangapí
origem: castanhal-Pará
destino: inhangapí –Para  Período: 22,23,24 /08/2022.
Servidores: osmarina Mendes de almeida cargo: ag. de portaria  cPf-
280.200.142.68 mat. 5145090
Eliana Maciel da Silva cavalcante cargo: Enfermeira cPf- 176.559.352.20 
mat. 5278074/3
Maria Edileuda de Souza Pereira cargo: ag. administrtivo 
cPf- 254.368.302.00
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Portarias de Nº 933,934,935,de diÁria de 10/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar supervisão de TFD aos beneficiários cadastrados no programa, 
residentes e domiciliados nas zonas rurais e urbana do município e inhangapí
origem: castanhal – Pa.
destino: inhangapí -Pará  Período: 22/08/2022.
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues cargo: motorista cPf-
689.018.952.34 mat. 57205648/1 periodo: 22/08/2022
Benedito José de lima da Silva cargo: Motorista cPf-233.862.232.49 
mat.5705304/1periodo: 23/08/2022
Edmilson alves cavalcante filho cargo: Motorista cPf-218.055.632.20 
mat. 0503399 periodo: 24/08/2022
ordenador: Mário Moraes filho

Protocolo: 839073
Portaria Nº 938 de diÁria de 10/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar supervisão de TFD aos beneficiários cadastrados no programa, 
residentes e domiciliados nas zonas rurais e urbana do município e inhangapí
origem: castanhal-Pará
destino: inhangapí –Para  Período: 25,26 /08/2022.
Servidores: osmarina Mendes de almeida cargo: ag. de portaria  cPf-
280.200.142.68 mat. 5145090
Eliana Maciel da Silva cavalcante cargo: Enfermeira cPf- 176.559.352.20 
mat. 5278074/3
Maria Edileuda de Souza Pereira cargo: ag. administrtivo cPf- 
254.368.302.00
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
PorTariaS dE Nº,936,937 dE diária dE 10/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar supervisão de TFD aos beneficiários cadastrados no pro-
grama, residentes e domiciliados nas zonas rurais e urbana do município 
e inhangapí
origem: castanhal – Pa.
destino: inhangapí -Pará  Período: 25,26/08/2022.
Servidor: Waldocelys Pereira Manos de Moraes cargo: motorista cPf- 
410.549.542.91 mat.57206406/1 periodo: 25/08/2022
francisco Paulo da Silva costa cargo: Motorista cPf- 036.584.723.15 mat. 
5149290/1 periodo; 26/08/2022
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 839091
Portaria Nº 926 de diÁria de 10/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar visita técnica de supervisão ao programa de Tratamento 
Fora Domicilio no município de Maracanã, para ajustar condutas e fluxos, 
com aplicação de instrumentos de coletas de dados.
origem: castanhal-Pará
destino: Maracanã –Para  Período: 18 /08/2022.
Servidoras: arethusa Milena Sales de Brito cargo: assist. Socia  cPf- 
685.733.832.91 mat.5509617
adriana de oliveira carvalho cargo: assist. social cPf- 941.054.722.91 
mat. 55207889/1
Eliana Maciel da Silva cavalcante cargo: Enfermeira cPf- 176.559.352.20 
mat. 5278074/3
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portaria Nº 927 de diÁria de 10/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão  realizar visita técnica de supervisão 
ao programa de Tratamento fora domicilio no município de Maracanã, para 
ajustar condutas e fluxos, com aplicação de instrumentos de coletas de dados.
origem: castanhal – Pa.
destino: Maracanã -Pará  Período: 18 /08/2022.
Servidor: Benedito José lima da Silva cargo: Motorista cPf-233.862.232.49 
mat. 5705304
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 838618
Portaria Nº 928 de diÁria de 10/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar da entrega dos certificados da capacitação aos bate-
dores de açaí
origem: castanhal-Pará
destino: São francisco do Pará –Para  Período: 12 /08/2022.
Servidores: Mário Moraes chermont filho cargo: diretor regional cPf- 
663.815.332.34 mat. 5912309/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portaria Nº 929 de diÁria de 10/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir diretor regional que irá participar da entrega dos certi-
ficados da capacitação aos batedores de açaí
origem: castanhal – Pa.
destino: São francisco do Pará -Pará  Período: 12/08/2022.
Servidor: José raimundo Holanda de Melo costa cargo: Motorista cPf- 
134.588.842.20 mat. 721220/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 838814
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Portaria Nº 930 de diÁria de 10/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Participar da entrega dos certificados da capacitação aos bate-
dores de açaí
origem: castanhal-Pará
destino: Terra alta –Para  Período: 18 /08/2022.
Servidores: Mário Moraes chermont filho cargo: diretor regional cPf- 
663.815.332.34 mat. 5912309/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portaria Nº 931 de diÁria de 10/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir diretor regional que irá participar da entrega dos certi-
ficados da capacitação aos batedores de açaí
origem: castanhal – Pa.
destino: Terra alta -Pará  Período: 18/08/2022.
Servidor: José raimundo Holanda de Melo costa cargo: Motorista cPf- 
134.588.842.20 mat. 721220/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 838818

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

errata
.

errata
errata da Portaria Nº 28 de 04 de aGosto de 2022, PUBLi-
cada No doe Nº 35.069, No dia 05 de aGosto de 2022-LiceNÇa 
PrÊMio. ProtocoLo Nº 836259.
oNde se LÊ: PEriodo dE 14/11/2022 a 12/01/2023.
Leia-se: PEriodo dE 12/11/2022 a 10/01/2023.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 838850
errata
errata da Portaria Nº 29 de 04 de aGosto de 2022, PUBLi-
cada No doe Nº 35.069, No dia 05 de aGosto de 2022-LiceNÇa 
PrÊMio. ProtocoLo Nº 836262.
oNde se LÊ: PEriodo dE 13/01/2023 a 13/03/2023.
Leia-se: PEriodo dE 11/01/2023 a 11/03/2023.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 838851
errata
errata da Portaria Nº 30 de 04 de aGosto de 2022, PUBLi-
cada No doe Nº 35.069, No dia 05 de aGosto de 2022-LiceNÇa 
PrÊMio. ProtocoLo Nº 836269.
oNde se LÊ: PEriodo dE 14/03/2023 a 12/05/2023.
Leia-se: PEriodo dE 12/03/2023 a 10/05/2023.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 838853

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N.º 075 de 10 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, ao servidor 
anderson costa Góes, cargo: agente de controle de Endemias, GEP: Esta-
tutário Estável – classe, lotado no 7º centro regional de Saúde, licença 
Prêmio, correspondente aos triênios de 19/05/2010 à 18/05/2013.
aUToriZar, que o servidor goze (02) dois meses de licença Prêmio, no 
período de 01 / 09 / 2022 a 30 / 10 / 2022, no total de 60 (Sessenta) dias. 
Matrícula n.º 57207601/1/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde.

Protocolo: 838919

errata
.

errata de Portarias de Licença Prêmio
NoME raiMUNda idaliNa da SilVa
carGo : aGENTE dE SaÚdE
MaTrÍcUla : 80438/1
loTaÇÃo: UMS dE cHaVES/7ºcrS
Portaria Nº 066 de 04/08/2022
onde se lê ao triênio de 01.01.2003 a 31.01.2006,
Leia-se ao triênio de 01.01.2003 a 31.12.2005.
Portaria Nº 067 de 04/08/2022
onde se lê ao triênio de 01.01.2006 a 31.01.2009,
Leia-se ao triênio de 01.01.2006 a 31.12.2008.
ordENador dE dESPESa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior

Protocolo: 838595

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 356 de 10 de aGosto de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
faBiola Maria SilVa  -  aGENTE dE PorTaria  –  Mat.57190964 /1
Programa de Trabalho fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908309  0103000000  339033 280,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de São Sebastião da Boa Vista.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 838702

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 315 de 10 de aGosto de 2022
objetivo: realizar treinamento para a coordenaadora do PNcd, que passa-
rá também a ficar responsável pelos sistemas de informaçõess (localidades 
e sisPNcd) os quais alimentam o banco de dados das ações do referido 
programa.
origem: BrEVES/Pá - BaGrE/Pa.
Servidor (es): João otávio Gomes de oliveira, 4,5 diárias de 15 à 
19/08/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 838834
Portaria Nº 316 de 10 de aGosto de 2022
Objetivo: Participar da Oficina de Formmação de Avaliadores da Iniciativa 
Hospital amigo da criança - iHac.
origem: BrEVES/Pá - BElÉM/Pa.
Servidor (es): Sandro da Vera cruz amorim, 5,5 diárias de 21 à 26/08/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 838879
Portaria Nº 319 de 10 de aGosto de 2022
objetivo: realizar atividades de apoio logísticos, no que condiz no supor-
te operacional diário aos técnicos da coordenação Estadual de Zoonoses/
SESPa, técnicos deste 8ºcrS/SESPa, estes que irão realizar a ação de 
prevenção e controle da raiva Humana e animal no referido município.
origem: BrEVES/Pá - GUrUPá/Pa.
colaborador (es): ivanclei Teixeira rodrigues, 12,5 diárias de 19 à 31/08/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 838900
Portaria Nº 318 de 10 de aGosto de 2022
objetivo: realizar atividades do Programa de controle da raiva Humana 
e animal, em conjunto com os técnicos da coordenação Estadual de Zoo-
noses/SESPa. Trabalho este de prevenção e controle da raiva Humana e 
animal no referido município.
origem: BrEVES/Pá - GUrUPá/Pa.
Servidor (es): Erickson Nazareno Pina cunha, José leonar Silva dos Pas-
sos, roberto carlos do amaral cardoso e Manoel de Jesus frança Mendes, 
12,5 diárias de 19 à 31/08/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 838897
Portaria Nº 317 de 10 de aGosto de 2022
objetivo: acompanhar e executar atividades de levantamento entomológi-
co no município de anajás.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): rosenildo ribeiro Barbosaa e Wanderley correa de araújo, 
11,5 diárias de 19 à 30/08/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 838895



30  diário oficial Nº 35.075 Quinta-feira, 11 DE AGOSTO DE 2022

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 68 de 10 de aGosto de 2022
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções 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 2022/1009440
rESolVE:
designar o servidor fernando antonio araújo Mello, Matrícula: 3225380/4, 
ocupante do cargo de Psicologo, para responder pelo setor da divisão Téc-
nica/9ºcrS (dT), sem ônus, no período de 22 a 26 de agosto de 2022, 
durante o impedimento da titular irlana Siqueira de Souza, Matricu-
la:5897421/1, a qual estará realizando Monitoramento das ações e Ser-
viços relacionandas à atenção Primaria à Saúde no município de Óbidos.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SESPa/ 9° crS, 10 de agosto de 2022
aline Nair liberal cunha
diretora do 9ocrS/SESPa

Protocolo: 838696

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 259 de 05 de aGosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: Participarem do curso de Pregoeiro e Termo de referência tendo 
como objetivo compor o quadro de servidores no Setor de compras e cPl 
deste 9°crS.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Belém/ Pa – Brasil
Período: 28/08/2022 a 03/09/2022 / N° de diárias: 6,5 (seis diárias e 
meia)
Servidores:
antônio José arruda freitas Junior
cPf:010.555.082-52
Matrícula: 58972911
cargo: agente administrativo
felipe Waughan Sarrazin
cPf: 005.197.702-85
Matrícula: 55209507
cargo: administrador
Vilmara Guimarães Marinho
cPf: 940.428.452-15
Matrícula: 55209522.
cargo: agente administrativo
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 838704

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 007 de 05 de aGosto de 2022
a comissão intergestores regional do Baixo amazonas e Tapajós, no uso 
de suas atribuições legais e competências regimentais e;
considerando a lei nº 8080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições 
para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o fun-
cionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
considerando o decreto nº 7.508/2011 que regulamenta a lei nº 8080, 
para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a as-
sistência à saúde e a articulação interfederativa e dá outras providências;
considerando as solicitações do Município de Santarém e as discussões 
ocorridas durante a reunião ordinária da comissão intergestores regional, 
onde o Município de Santarém é referência para os municípios das regiões 
de Saúde do Baixo amazonas e Tapajós;
considerando a necessidade da realização de mutirão de cirurgias eleti-
vas a fim de diminuir a fila de espera das Regiões do Baixo Amazonas e 
Tapajós;
considerando o saldo em conta de r$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) 
oriundos da Gestão Estadual/fundo Estadual de Saúde para o Município de 
Santarém/Fundo Municipal de Saúde a fim do cumprimento das metas da 
resolução n° 124 de 08 de setembro de 2021;
rESolVE:
art. 1º.  aprovar o Plano de investimento para realização de cirurgias ele-
tivas pelo Município de Santarém, nas regiões do Baixo amazonas e Ta-
pajós.
art. 2º. aprovar o remanejamento do limite financeiro de Média e alta 
complexidade - Mac no valor de saldo em conta de r$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de reais) oriundos da Gestão Estadual/fundo Estadual de Saúde 
para o Município de Santarém/fundo Municipal de Saúde, recurso este que 
custeará a execução dos serviços cirúrgicos eletivos contidos no anexo i, 
atendendo às demandas dos Municípios da região do Baixo amazonas e 
Tapajós.

art. 3º autorizar a realização de chamamento Público para contratação 
de instituição que realize as cirurgias eletivas contidas no anexo i desta 
Resolução, a fim de atender a demanda reprimida das Regiões do Bai-
xo amazonas e Tapajós até o encerramento do valor de r$ 2.000.000,00 
(dois milhões de reais);
Art. 4º Os recursos financeiros deverão ser utilizados até o encerramento 
do valor de r$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o fortalecimento 
da rede de assistência à saúde conforme anexo i desta resolução a serem 
destinados no fundo Municipal de Santarém.
 art. 5º - art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando a resolução n°124 de 08 de setembro de 2021

aNeXo i

cirUrGias eLetiVas
 METa 

coNSUlTa PrÉ E PÓS cirUrGia 1.800
cirUrGiaS (orToPEdia, GEral, GiNEcolÓGica, UrolÓGica E ofTalMolÓGica) 500

Santarém-Pa, 05 de agosto de 2022.
 aliNE Nair liBEral cUNHa VÂNia Maria aZEVEdo PorTEla
Presidente da cirBa e cirT/SUS/9ºcrS/SESPa Secretária Municipal de 
Saúde de Santarém

Protocolo: 838623
resoLUÇÃo N° 004 24 de JUNHo de 2022

a comissão lntergestores regional do Tapajós - cirT no uso de suas atri-
buições lEgais e competências regimentais,
• Considerando a Lei 0 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências;
• Considerando a Lei No142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre 
as transfeiencias intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde;
-  considerando a Portaria n 648/GM/MS, de 28 de março de 2006, que 
aprova a Politica Nacic›nal de atenção Básica;
• Considerando A Portaria o2 198, de 17 de setembro de 2009, que dis-
põe sobre a transferênci‹t fundo a fundo de recursos federais a Estados, 
distrito federal e Municípios, destinados à aquisit:ão de equipamentos e 
material permanente para o Programa de atenção Básica de Saúde e da 
assistência ambulatorial e Hospitalar Especializada;
-  considerando a Portaria de consolidação n.’ 01, de 28 de setembro de 
20217, que conso/ida as normas sobre direitos e deveres dos usuários da 
saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;
• Considerando a Portaria N 0 684, de 30 de março de 2022, dispõe sobre 
a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sis-
tema Único de Saúde (SUS), para a realizar:ão de transferências do fundo 
Nacional de Saúde aos fundos de Saúde dos Estados, distrito fe‹leral e 
Municípios, no exercício de 2022.
• Considerando a deliberação consensual da Comissão lntergestores Re-
gional (cir) do Tapaj‹Js, em reunião ordinária, ocorrida em 24 junho de
rESolVE:
art. 1º - aprovar por consenso a aquisição de Equipamento / Material Per-
manente (81000293), sob n.° da Proposta: 11462.638000/1220-06, no 
valor de r$ 79.854,00 (setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta quatro 
reais) para Unidade Básica de Saúde, município de Jacareacanga.

N° da Proposta objeto Valor (F!$)

11462.638000/1220-06 aoUiSiÇÂo dE EoUPaMENTo E MaTErial
PErMaNENTE 79.854,T)0

art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém-Pa, 24 de junho de 2022.
aline Nair liberal cunha diretora- 9o centro regional de Saúde
Presidente da cirBaT
francelli rustik Baú
Secretária Municipal de Saúde de Traindo

Protocolo: 838654
resoLUÇÃo Nº 006 de 05 de aGosto de 2022

a comissão intergestores regional do Baixo amazonas e Tapajós, no uso 
de suas atribuições legais e competências regimentais e;
considerando a lei nº 8080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições 
para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o fun-
cionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
considerando o decreto nº 7.508/2011 que regulamenta a lei nº 8080, 
para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a as-
sistência à saúde e a articulação interfederativa e dá outras providências;
considerando as solicitações do município de Santarém e as discussões 
ocorridas durante a reunião ordinária da comissão intergestores regional, 
onde o município de Santarém é referência para os municípios das regiões 
de Saúde do Baixo amazonas e Tapajós;
considerando as necessidades apresentadas pelos municípios das regiões 
de Saúde do Baixo amazonas e Tapajós frente ao município de Santarém 
na oferta de serviços de média complexidade
considerando a necessidade de implementar os serviços hospitalares es-
pecializados na assistência à saúde listadas no anexo i para atender os 
municípios das regiões de saúde do Baixo amazonas e Tapajós, dando 
suporte em diversas especificidades da região tendo como executor o mu-
nicípio de Santarém;
considerando a necessidade da revisão das metas que foram pactuadas 
na resolução n° 124 de 08 de setembro de 2021 e a necessidade do rea-
linhamento.
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rESolVE:
art. 1º.  autorizar pela cir a Prefeitura Municipal de Santarém/Secretaria 
Municipal de Saúde a Captarem recursos financeiros junto ao Ministério da 
Saúde e Secretarias de Estado de Saúde Pública para incorporação no teto 
de média e alta complexidade do município de Santarém.
art. 2º. aprovar a solicitação de remanejamento do limite financeiro Mé-
dia e alta complexidade - Mac do recurso sob Gestão Estadual/fundo Es-
tadual de Saúde para o município de Santarém/fundo Municipal de Saúde, 
o valor anual de r$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) para custear 
a execução dos serviços cirúrgicos contidos no anexo i que atenderão às 
demandas dos municípios da região do Baixo amazonas e Tapajós.
art. 3º. aprovar a repactuação das metas estipuladas no anexo i da reso-
lução n°124 de 08 de setembro de 2021 conforme anexo desta resolução, 
onde 20% do valor mensal será exclusivo para a aquisição de insumos e 
medicamentos a serem utilizados no Hospital Municipal de Santarém.
Art. 4º Os recursos financeiros deverão ser utilizados para o fortalecimento 
da rede de assistência à saúde conforme anexo i desta resolução e o saldo 
remanescente do recurso caso as metas não sejam alcançadas que seja 
aplicado na aquisição de insumos e medicamentos a serem destinados no 
cNES do Hospital Municipal de Santarém (2329905).
art. 5º - art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a resolução n°124 de 08 de setembro de 2021

aNeXo i

VaLor serViÇo
r$ 800.000,00 330 cirUrGiaS
r$ 200.000,00 MEdicaMENToS E iNSUMoS

 

reaLiNHaMeNto das Metas aLteraNdo a resoLUÇÃo N° 124, de 8 de seteMBro de 2021.
cirUrGia GeraL

TiPo/coMPlEXidadE METa 
coNSUlTa PrÉ E PÓS cirUrGia GEral 250

cirUrGiaS ElETiVaS (colEciSTEcToMia/HErNioPlaSTia/HErNiorrafia/ETc) 50
cirUrGiaS UrGÊNcia E EMErGÊNcia (laParoToMia/aPENdicEcToMia) 90

  
orToPEdia

TiPo/coMPlEXidadE METa 
coNSUlTa PrÉ E PÓS cirUrGia orToPEdica 300

cirUrGia orToPEdica MEdia coMPlEXidadE 160
  
oUTraS cirUrGiaS

TiPo/coMPlEXidadE METa 
cirUrGiaS NEUrolÓGicaS 10
cirUrGiaS GiNEcolÓGicaS 20

Santarém-Pa, 05 de agosto de 2022.
aliNE Nair liBEral cUNHa VÂNia Maria aZEVEdo PorTEla
Presidente da cirBa e cirT/SUS/9ºcrS/SESPa Secretária Municipal de 
Saúde de Santarém

Protocolo: 838617
resoLUÇÃo Nº 010 de 31 de JULHo de 2022

a comissão intergestores regional do Tapajós - cirT no uso de suas atri-
buições legais e,
considerando a lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências;
considerando a lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe so-
bre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área 
da saúde;
considerando a PorTaria Nº 648/GM/MS, de 28 de março de 2006, que 
aprova a Política Nacional de atenção Básica;
considerando a Portaria n.º 2.198, de 17 de setembro de 2009, que dispõe 
sobre a transferência fundo a fundo de recursos federais a Estados, distrito 
federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e material 
permanente para o Programa de atenção Básica de Saúde e da assistência 
ambulatorial e Hospitalar Especializada;
considerando a Portaria de consolidação n.º 01, de 28 de setembro de 
20217, que consolida as normas sobre direitos e deveres dos usuários da 
saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;
considerando a Portaria N.º 684, de 30 de março de 2022, dispõe sobre 
a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sis-
tema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do fundo 
Nacional de Saúde aos fundos de Saúde dos Estados, distrito federal e 
Municípios, no exercício de 2022.
rESolVE:
art. 1º - aprovar “ad referendum” proposta de aquisição de equipamen-
to/material permanente nº. da proposta: 11462.638000/1220-05 para 
aquisição de veículo e da embarcação de pequeno porte tem por objetivo 
atender a demanda do município, visto não possuir embarcação para dar 
suporte a equipe multiprofissional para atender as comunidades ribeirinhas 
promovendo a integralidade a assistência aos cidadãos com co-morbida-
des, seqüelados, acamados ou acidentados, principalmente os casos que 
requer urgência, dessa forma vemos importância desta embarcação para 
os nossos munícipes que precisam de atendimento in loco no município de 
Jacareacanga.

Nº da Proposta objeto Valor (r$)

11462.638000/1220-05
aquisição de equipamento/material permanente nº. da 

proposta: 11462.638000/1220-05 para aquisição de veículo 
e da embarcação de pequeno porte

420.146,00

art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Santarém-Pa, 31 de Julho de 2022.

aline Nair liberal cunha
diretora- 9º centro regional de Saúde

Presidente da cirBaT
 

francelli rustik Baú
Secretário Municipal de Saúde de Trairão

 

Protocolo: 838644
resoLUÇÃo Nº 008 de 20 de JULHo de 2022

a comissão intergestores regional do Tapajós - cirT no uso de suas atri-
buições legais e,
- considerando a lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências;
- considerando a lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde;
- considerando a PorTaria Nº 648/GM/MS, de 28 de março de 2006, que 
aprova a Política Nacional de atenção Básica;
- considerando a Portaria n.º 2.198, de 17 de setembro de 2009, que 
dispõe sobre a transferência fundo a fundo de recursos federais a Estados, 
distrito federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e 
material permanente para o Programa de atenção Básica de Saúde e da 
assistência ambulatorial e Hospitalar Especializada;
- considerando a Portaria de consolidação n.º 01, de 28 de setembro de 
20217, que consolida as normas sobre direitos e deveres dos usuários da 
saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;
- considerando a Portaria N.º 684, de 30 de março de 2022, dispõe sobre 
a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sis-
tema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do fundo 
Nacional de Saúde aos fundos de Saúde dos Estados, distrito federal e 
Municípios, no exercício de 2022.
rESolVE:
art. 1º - aprovar “ad referendum” a aquisição de Equipamento / Material 
Permanente (81000293), sob n.º da Proposta:12352.501000/1220-11, no 
valor de r$169.992,00 (cento e sessenta e nove mil e novecentos e noven-
ta e dois reais) para a implantação do TaN (Triagem auditiva Neonatal) no 
Município de rurópolis Pa.

Nº da Proposta objeto Valor (r$)
:12352.501000/1220-11 aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo E MaTErial PErMaNENTE 169.992,00

art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Santarém-Pa, 07 de Julho de 2022.

aline Nair liberal cunha
diretora- 9º centro regional de Saúde

Presidente da cirBaT
 

francelli rustik Baú
Secretário Municipal de Saúde de Trairão

 

Protocolo: 838638
resoLUÇÃo Nº 006 de 06 de JULHo de 2022

considerando a lei nº 8080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições 
para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o fun-
cionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
considerando o decreto nº 7.508/2011 que regulamenta a lei nº 8080, 
para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a as-
sistência à saúde e a articulação interfederativa e dá outras providências;
considerando a Portaria N.º 684, de 30 de março de 2022, dispõe sobre 
a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sis-
tema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do fundo 
Nacional de Saúde aos fundos de Saúde dos Estados, distrito federal e 
Municípios, no exercício de 2022;
considerando a Portaria GM/MS n.º 1.483 de 01 de julho de 2022, que 
altera a Portaria de consolidação GM/MS nº 06, de 28 de setembro de 
2017 dispõe sobre aplicação de recursos de programação de emendas par-
lamentares para aquisição de 01 (uma) Ambulância Tipo A, de transporte 
sanitário, pick-up 4X4 – simples remoção.
art. 1º.  aprovar ad rEfErENdUM a Proposta de Emenda Parlamentar N.º 
112877260001/220-06, Secretaria Municipal de Saúde, município de Novo 
Progresso, para aquisição de um veículo para transporte de pacientes (Ve-
ículo tipo pick-up, com tração 4x4, adaptado para ambulância de SIMPLES 
rEMoÇÃo.

Nº da Proposta objeto Valor (r$)
 112877260001/220-06 aQUiSiÇÃo dE UNidadE MÓVEl dE SaÚdE 307.070,00

art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Santarém-Pa, 07 de Julho de 2022.

aline Nair liberal cunha
diretora- 9º centro regional de Saúde

Presidente da cirBaT
 

francelli rustik Baú
Secretário Municipal de Saúde de Trairão

 

Protocolo: 838631
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resoLUÇÃo Nº 007 de 07 de JULHo de 2022
considerando a lei nº 8080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições 
para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o fun-
cionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
considerando o decreto nº 7.508/2011 que regulamenta a lei nº 8080, 
para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a as-
sistência à saúde e a articulação interfederativa e dá outras providências;
considerando a resolução ciT nº 013, de 23 de fevereiro de 2017, que 
dispõe sobre as diretrizes do Transporte Sanitário Eletivo destinado ao des-
locamento de usuários para realizar procedimentos de caráter eletivo no 
âmbito SUS;
considerando a Portaria N.º 684, de 30 de março de 2022, dispõe sobre 
a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sis-
tema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do fundo 
Nacional de Saúde aos fundos de Saúde dos Estados, distrito federal e 
Municípios, no exercício de 2022.
art. 1º.  aprovar ad rEfErENdUM a Proposta de Emenda Parlamentar N.º 
112877260001/220-05 para aquisição de 01 (um) veículo para Transporte 
sanitário, tipo micro-ônibus, destinado para o município de Novo Progresso.

Nº da Proposta objeto Valor (r$)
112877260001/220-05 a aQUiSiÇÃo dE UNidadE MÓVEl dE SaÚdE 424.667,00

art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Santarém-Pa, 07 de Julho de 2022.

aline Nair liberal cunha
diretora- 9º centro regional de Saúde

Presidente da cirBaT
 

francelli rustik Baú
Secretário Municipal de Saúde de Trairão

 

Protocolo: 838633
resoLUÇÃo N° 005 24 de JUNHo de 2022

a comissão lntergestores regional do Tapajós - cirT no uso de suas atri-
buições lr!gais e competências regimentais,
• Considerando a Lei n0 8080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condi-
ções para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 
o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
• Considerando o Decreto n0 508/2011 que regulamenta a lei n0 8080, 
para dispor sobre a orgariização do SUS, o planejamento da saúde, a as-
sistência à saúde e a articulação interfederativa e dá outras providências;
• Considerando a Portaria 684, de 30 de março de 2022, dispõe sobre a 
aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Siste-
ma Único de Saúde (SUS), para a realiza‹;ão de transferências do fundo 
Nacional de Saúde aos fundos de Saúde dos Estados, distrito fe‹1erai e 
Municípios, no exercicio de 2022.
• Considerando a deliberação consensual da Comissão lntergestores Re-
gional (cir) do Tapajss, em reunião ordinária, ocorrida em 24 junho de
art. 1º. aprovar a Proposta de Emenda Parlamentar N. 11462.638000/1220-
05 (8100029?’) para aquisição de Equipamento / Material Permanente, 01 
(um) veículo para Transporte sanitário, tipo VaN, mínimo de 0 pessoas com 
acessibilidade e 02 (duas) embarcações  de pequeno porte, minimo de 12 
pessoas para dá suporte a equipe multiprofissional para atender as comu-
nidades ribeiriilhas e planalto, no valor de r$ 420.146,00 (quatrocentos e 
vinte mil, cento e quarenta e seis reais), para o município de Jacareacanga.

N° da Proposta objeto Valor (r$)

11462.638000/1220-05 a aQUiSiÇÃo dE UM VEÍcUlo SaNiTário E
EMBarcaÇÃo dE PEQUENo PorTE. 420.146,00

art. 20. Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Santarém-Pa, 24 de junho de 2022.
alin Nair  al cunha diretora- 90 cen  regional de Saúde
Presidente da cirBaT
fran elli rustik Baú
Secretária Municipal de Saúde de Trair‹io

Protocolo: 838585
NotiFicaÇÃo/sesPa Nº 05/22

a Secretaria de Estado de Saúde Pública, por intermédio da comissão 
Permanente de Processo administrativo de inexecução contratual, ins-
tituída através da PorTaria Nº 168 de 01/02/22, doE nº 34.852 de 
02/02/22, NoTifica a empresa Pauxiara Turismo e Viagens ltda-ME, cNPJ 
nº 83.775.296/0001-40, da instauração do processo administrativo nº 
2016/459765, disposto na PorTaria Nº 63, de 04/08/22, publicada no 
DOE nº 35.071, de 08/08/22, em que a mesma figura, em tese, como de-
nunciada, conforme os fatos descritos nos autos do Processo supracitado, 
em virtude de não fornecimento de passagens fluviais inerentes ao Contra-
to nº 03/2016, na forma do art. 87, da lei nº 8.666/93 e art. 104 da lei nº 
8.972/2020; a qual, se comprovada, acarretará a aplicação de penalidade
correspondente.
observado o direito constitucional quanto ao contraditório e ampla defesa,
insculpidos no art. 5.º, Inciso LV da CF/88, ficando nesta condição NOTI-
ficada podendo acompanhar o presente processo apuratório ou fazer-se 
assistir, facultativamente, por Procurador legalmente constituído.
Esta comissão encontra-se instalada na Tv. Barão de Santarém, nº 54, 
centro, Santarém / Pará. cEP: 68.005-530.
Santarém, 10 de agosto de 2022.
Marina dalmácio dos anjos
Presidente da cPaic/9ºcrS/SESPa

Protocolo: 838707

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

diÁria
Portaria N° 309/2022, de 28/07/2022

Portaria coletiva
objetivo: Prestar apoio técnico na implantação da sala de situação de ar-
bovirose municipal
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Pacajá
Servidor: 5426464/1/ JoSE GUilHErME SoUZa SilVa (agente de con-
trole de Endemias) / 4,5 diárias (completa) de 22/08/2022 a 26/08/2022
Servidor: 57206436/1 / SEBaSTiÃo NaSciMENTo dE frEiTaS (Marinheiro 
fluvial de convés) / 4,5 diárias (completa) de 22/08/2022 a 26/08/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 839130
Portaria N° 310/2022, de 28/07/2022

Portaria coletiva 
Objetivo: Realizar Oficina de atualização do manuseio de microscopia, 
diagnóstico de rotina e ações de controle da malária.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Pacajá
Servidor: 0504158/ GEraldo EMiliaNo dE fariaS (agente de Saúde 
Pública) / 4,5 diárias (completa) de 22/08/2022 a 26/08/2022
Servidor: 0504165 / JoSE aMaNcio da SilVa (agente de Saúde Pública) 
/ 4,5 diárias (completa) de 22/08/2022 a 26/08/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 838982
Portaria N° 308/2022, de 28/07/2022

Portaria individual
Objetivo: Conduzir Viatura Oficial com Técnicos supervisores da Divisão de 
Endemias do 10º crS/SESPa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Pacajá
Servidor: 55588371/ JoSÉ flaVio carNEiro (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 22/08/2022 a 26/08/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 838998
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de saÚde PÚBLica
sisteMa ÚNico de saÚde

11º ceNtro reGioNaL de saÚde
Portaria Nº 055 de 10 de aGosto de 2022

o (a) ordenador (a) de despesa da SEcrETaria dE ESTado dE SaUdE 
PÚBlica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no dEcrETo Nº 1.180/08, artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a 
concessão e aplicação de suprimento de fundos.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de fundos para ser aplica-
do no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
coNcEdEr, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo Suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de contas 
Especial a ser promovida pelo Tribunal de contas do Estado.

NoMe carGo MatricULa cPF
WEVErToN GUTEMBErGUE dE 

araÚJo liMa
aGENTE dE arTES 

PraTicaS 57209274/1 880.672.702-87

Projeto atividade Natureza da despesa fonte Valores
4120008887 3390-33 0103006359 r$ 2.500,00

ToTal da dESPESa r$ 2.500,00

irlaNdia da SilVa GalVÃo
diretora 11º crS/SESPa
PorTaria Nº 1.650/2020-ccG

Protocolo: 838693
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 448 de 10 de aGosto de 2022
Nome: Nayara cristina ramos.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 57226667.
cPf: 973.186.982-49.
Nome: Salvador corrêa Bento.
cargo: Microscopista.
Matrícula/Siape: 504386.
cPf: 123.762.992-68.
Período: 16 a 19.08.2022.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: água azul do Norte, Sapucaia e rio Maria.
objetivo: monitorar ações do VSPEa, fazer recadastramento de solos con-
taminados no SISSOLO e acompanhar parâmetros do VIGIAGUA.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 838990
Portaria Nº 449 de 10 de aGosto de 2022

Nome: Patrícia ciribelli coelho américo.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 5897356-1.
cPf: 789.808.602-34.
Período: 18 a 20.08.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia)
origem: conceição do araguaia.
destino: Santana do araguaia.
objetivo: participar de capacitação de enfermeiros, técnicos de enferma-
gem e acadêmicos de enfermagem sobre calendário básico de vacinação e 
sistema de informação E-Sus.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 838992

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo cir araGUaia Nº 012 de 09 de aGosto de 2022.
a coordenadora da comissão intergestores regional da região de Saúde 
araguaia no uso de suas atribuições, e:
- considerando o decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a lei 8080/1990 e dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e articulação interfederativa;
- considerando a resolução ciT nº 01, de 29/09/2011, que estabelece 
diretrizes gerais para a instituição de Regiões de Saúde no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), nos termos do decreto Nº 7.508, de 28 de 
junho de 2011;
- considerando a resolução ciB/SUS n°167 de 18 de novembro de 2014, 
que aprova as alterações do regimento interno da ciB/SUS/Pa;
- considerando a resolução ciB/SUS n°090, de 12 de junho de 2013, pu-
blicado no Diário Oficial do Estado do Pará n° 32422 de 21/06/2013, que 
repactua o desenho de regionalização do Estado do Pará;
- considerando a reunião Extraordinária da comissão intergestores regio-
nal (cir-araguaia) do dia 09 de agosto de 2022;
resolve:
Art. 1º - Aprovar o Perfil Assistencial do Hospital de Rio Maria, conforme 
decisão da plenária da reunião extraordinária cir araguaia, em anexo.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
conceição do araguaia, 09 de agosto de 2022.
 

Jucirema de Souza Gomes
diretora em exercício

12º crS/SESPa
Presidente da cir araguaia

cleidson ferreira chaves
Secretário Municipal de Saúde
rep. coSEMS região araguaia

aNeXo da resoLUÇÃo cir araGUaia 
Nº 012 de 09 de aGosto de 2022

PerFiL assisteNciaL
HosPitaL GeraL de rio Maria - HGrM
descriÇÃo da UNidade
Ø  distribuição de leitos por Especialidades Hospitalar:
• 36 leitos implantados, distribuídos em:
o cirurgia geral: 06
o clínica traumatologia-ortopedia: 14
o clínica Ginecologia: 04
o obstetrícia: 04
o PPP: 02
o Sala observação (vermelha): 02
o Sala de observação (amarela): 04
o leitos gerais em saúde mental: 8 (conforme resolução cir araguaia de 
05 de agosto de 2022).
·  200 procedimentos hospitalares de baixa e média complexidade nas es-
pecialidades:
• Cirurgia geral: 30

• Cirurgia ginecológia (histerectomia, miomectomia e oferectomia): 20
• Cirurgia traumatologia-ortopédica: 120
• Cirurgia reparadora: 10
• Obstetrícia cesariana (risco habitual): 20
·  atendimento às urgências e emergências – Porta aberta:
• Cirurgia geral-retaguarda (abdômen agudo ou inflamatório, e associado 
a trauma ortopédico);
• Traumatologia-ortopedia em baixa e média complexidade;
• Obstetrícia Risco Habitual;
• Sobreaviso em ginecologia;
• Plantões e sobreavisos em Obstetrícia;
• Pareceres médicos em até 24h:
o infectologia;
o cardiologia;
o Vascular.
Ø  Serviço ambulatorial:
• 890 consultas médicas especializadas:
o anestesiologia - risco cirúrgico: 50
o cardiologia pré-operatória e continuidade de tratamento pós-alta: 100
o cirurgia geral: 100
o Ginecologia: 60
o obstetrícia: 60
o Traumatologia-ortopedia: 180
o Urologia: 100
o Neurologia: 60
o otorrino: 60
o Mastologia: 60
o cardioligia: 60
·  15.760 procedimentos em serviços com finalidade diagnóstica:
• Análises clínicas básicas e avançadas: 12.000
• Patologia: 270
• ECG - eletrocardiografia: 100
• USG - ultrasonografia geral: 200
• USG - ultrasonografia doppler: 150
• Radiografia: 2.500
• Ecocardiograma eletivo/internados: 150
• Eletro encefalograma: 100
• Holter: 70
• Mapa: 70
• Teste ergometrico: 150
·  1.600 atendimentos e sessões para internados através dos profissionais 
relacionados:
• Fisioterapia, nutrição e psicologia.

Protocolo: 838648
resoLUÇÃo cir araGUaia Nº 009 de 05 de aGosto de 2022.
a coordenadora da comissão intergestores regional da região de Saúde 
araguaia no uso de suas atribuições, e:
- considerando o decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a lei 8080/1990 e dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e articulação interfederativa;
- considerando a resolução ciT nº 01, de 29/09/2011, que estabelece 
diretrizes gerais para a instituição de Regiões de Saúde no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), nos termos do decreto Nº 7.508, de 28 de 
junho de 2011;
- considerando a resolução ciB/SUS n°167 de 18 de novembro de 2014, 
que aprova as alterações do regimento interno da ciB/SUS/Pa;
- considerando a resolução ciB/SUS n°090, de 12 de junho de 2013, pu-
blicado no Diário Oficial do Estado do Pará n° 32422 de 21/06/2013, que 
repactua o desenho de regionalização do Estado do Pará;
- considerando a reunião ordinária da comissão intergestores regional 
(cir-araguaia) do dia 05 de agosto de 2022;
resolve:
art. 1º - aprovar a Expansão da rede de atenção Psicossocial da região 
de Saúde araguaia.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
conceição do araguaia, 05 de agosto de 2022.
 

Jucirema de Souza Gomes
diretora em exercício

12º crS/SESPa
Presidente da cir araguaia

cleidson ferreira chaves
Secretário Municipal de Saúde
rep. coSEMS região araguaia

Protocolo: 838799
..

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 592/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual no 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2020/56549 de 
23/01/2020.
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coNSidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais do ser-
vidor alMir SilVa da PaiXÃo, Técnico de Enfermagem, matricula n° 
5301831/2, lotado na divisão de oftalmologia – TX, referente ao 2º triênio 
(17/11/2014 a 16/11/2017) 30 dias.
rESolVE:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, ao servidor alMir SilVa da Pai-
XÃo, Técnico de Enfermagem, matricula n° 5301831/2, pertencente ao Quadro 
de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no período de 01 a 30/09/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 10 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 839052
Portaria Nº 596/2022 – GaB/dG/HoL

a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual no 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/424698 de 
23/04/2021.
coSidEraNdo que foi apurado nos assentamentos funcionais da servidora 
aNa lUcia PaNToJa GillET, Escriturário, matricula n° 5140919/1, lotada 
na div. cont. Mov. Pessoal (SoP), referente ao 6º triênio de 02/07/2005 a 
01/07/2008. (30 dias)
rESolVE:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora aNa lUcia PaN-
ToJa GillET, Escriturário, matricula n° 5140919/1, pertencente ao Quadro 
de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no período de 24/08/2022 a 
22/09/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 10 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 839057

errata
.

Fica retiFicado Na Portaria Nº749 de 26/10/2021PUBLicada 
Nº doe 34764 de 12/11/2021, QUE coNcEdE fÉriaS colETiVaS a 
SErVidora, caSSia loBo liMa MaT 5903259/1,o SEGUiNTE PErÍodo 
aQUiSiTiVo.
oNde se LÊ: 03/12/2020 a 02/12/2021  14/01/2022 a 12/02/2022
Leia-se :03/12/2019 a 02/12/2020 14/01/2022 a 12/02/2022

Protocolo: 838868
Fica retiFicado Na Portaria Nº83 de 10/02/2021PUBLicada 
Nº doe 34501 de 25/02/2021, QUE coNcEdE fÉriaS colETiVaS a 
SErVidora, caSSia loBo liMa MaT 5903259/1,o SEGUiNTE PErÍodo 
aQUiSiTiVo.
oNde se LÊ: 03/12/2019 a 02/12/2020  10/04/2021 a 09/05/2021
Leia-se :03/12/2018 a 02/12/2019 10/04/2021 a 09/05/2021

Protocolo: 838866
Fica retiFicado Na Portaria Nº749 de 26/10/2021,PUBLicada 
Nº doe 34764de 12/11/2021, QUE coNcEdE fÉriaS colETiVaS ao 
SErVidor lUiZ coSTa JUNior, MaT 5903316/1,o SEGUiNTE PErÍodo 
aQUiSiTiVo.
oNde se LÊ: 04/12/2019 a 03/12/2020  13/01/2022 a 11/02/2022
Leia-se :  04/12/2018 a 03/12/2019 13/01/2022 a 11/02/2022

Protocolo: 838855
Fica retiFicado Na Portaria Nº156 de 09/02/2022,PUBLicada 
Nº doe 34876 de 25/02/2022, QUE coNcEdE fÉriaS colETiVaS ao 
SErVidor lUiZ coSTa JUNior, MaT 5903316/1,o SEGUiNTE PErÍodo 
aQUiSiTiVo.
oNde se LÊ: 04/12/2020 a 03/12/2021  13/04/2022 a 12/05/2022
Leia-se :  04/12/2019 a 03/12/2020 13/04/2022 a 12/05/2022

Protocolo: 838857
Fica retiFicado Na Portaria Nº186 de 06/04/2021PUBLicada 
Nº doe 34578 de 10/05/2021, QUE coNcEdE fÉriaS colETiVaS a 
SErVidora, aNa claUdia oliVEira dE oliVEira MaT 5681987/1,o 
SEGUiNTE PErÍodo aQUiSiTiVo.
oNde se LÊ: 02/05/2020 a 01/05/2021  15/07/2021 a 13/08/2021
Leia-se :02/05/2019 a 01/05/2020 15/07/2021 a 13/08/2021

Protocolo: 838847

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
2º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 

Nº 104/2021-HoL
data assinatura: 11/08/2022
Processo nº: 2022/167798
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 12/08/2022 a 11/08/2023
Valor Total do aditivo: de r$ 1.273.834,80 (dois milhões, duzentos e se-
tenta e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos)
orçamento: 10.122.1297.8338.3390.37 fonte: 0103/0269
contratado: BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 836043

terMo aditiVo a coNtrato
8º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 

Nº 105/2017-HoL
data assinatura: 05/08/2022
Processo nº: 2022/166945
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 07/08/2022 a 06/08/2023
Valor Total do aditivo: de r$ 751.437,00 (setecentos e cinqüenta e um mil 
quatrocentos e trinta e sete reais)
 orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado: BioMEdiTEcH coMÉrcio E SErViÇoS EM EQUiPaMENToS 
MÉdicoS lTda ME
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 839029

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°115/2022 – HoL

objeto: contratação de empresa especializada em Medicina laboratorial 
com prestação de serviços de laboratório de apoio que atenda a deman-
da de exames de Biologia Molecular a fim de dar suporte no diagnóstico/
prognóstico dos usuários desta instituição de saúde das seguintes espe-
cialidades: Nefrologia, Hematologia e Programas de Transplantes renal e 
de Medula Óssea, conforme anexo i – lote Único (relação de exames para 
aquisição por lote de itens que guardam relação de natureza e finalidade 
entre si), dentro de um período de 12 (doze) meses.
data: 23/08/2022
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, 10 de agosto de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 838590

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 043/2022-HoL - Pae
data de Homologação: 09/08/2022
Empresa contratada iMPlaNTUS coMÉrcio E rEPrESENTaÇÃo dE Pro-
dUToS HoSPiTalarES lTda
Valor Total: r$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais)
objeto: contratação, em caráter emergencial, para aquisição de 01 (uma) 
válvula hidrocefálica, adulto, em silicone, pressão regulável, para atendi-
mento no paciente BENEdiTo doS SaNToS PiNTo, pelo período de 180 
(cento e oitenta) dias.
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei federal n. 8.666/93
Processo nº 2022/739940
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 foNTE: 0261 - ElEMENTo dE 
dESP: 339030. ação: 261425
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 838569

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo 
Nº 043/2022-HoL

o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo nº 043/2022, em fa-
vor da empresa iMPlaNTUS coMÉrcio E rEPrESENTaÇÃo dE ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda
objeto: contratação, em caráter emergencial, para aquisição de 01 (uma) 
válvula hidrocefálica, adulto, em silicone, pressão regulável, para atendi-
mento no paciente BENEdiTo doS SaNToS PiNTo, pelo período de 180 
(cento e oitenta) dias. Processo nº 2022/739940
Valor Total: r$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais)
com fundamento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 838571

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 102/2022
Processo nº 2022/23464
objeto: prestação do serviço de confecção de cópias de chaves de fecha-
duras, carimbos e serviços de abertura e troca de segredos de fechaduras.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
rcN coMÉrcio E SErViÇoS: r$ 9.128,24
JUScENilToN dE JESUS: r$ r$ 4.901,40
Valor Total da licitação: r$ 14.029,64
Belém, 10 de agosto de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 838869
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HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 91/2022 - irP
Processo nº 2022/482235
objeto: eventual aquisição de reagentes para realização de exames de 
carga viral.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
MoBiUS lifE SciENcE iNdUSTria E coMErcio dE ProdUToS Para la-
BoraTorioS lTda: r$ 167.760,00
ProMEGa BioTEcNoloGia do BraSil lTda: r$ 24.660,00
Valor Total da licitação: r$ 192.420,00
Belém, 10 de agosto de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 838916

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 595/2022 - GaB/dG/HoL.
a dirEToria GEral do HoSPiTal oPHir loYola, No USo dE SUaS 
aTriBUiÇÕES lEGaiS.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/811646 de 
28/06/2022.
rESolVE:
coNcEdEr SUPriMENTo dE fUNdoS, em nome de Marcia PaTricia Pa-
LHETA NUNES, matricula funcional nº 1137, Chefia da Divisão de Terapia 
ocupacional, lotada na divisão de Terapia ocupacional, no seguinte ele-
mento de despesa: 33.90.30 no valor de r$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
para fazer face às despesas com material de consumo desta instituição;
o prazo de utilização dos Suprimentos de fundo será de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de emissão da ordem Bancária.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período sujeitando-se a tomada de constas se não o fizer no 
prazo determinado.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Gabinete da diretoria Geral do Hospital ophir loyola, 10.08.2022
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 839053

diÁria
.

Portaria Nº 594/2022– 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 decreto Estadual nº 734 de 07 de abril de 1992 que 
fixa os valores e estabelece normas à concessão de Diárias para viagem.
coNSidEraNdo o art. 145 e seguintes da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 
1994, dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores da administração 
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.
coNSidEraNdo a orientação Normativa nº 001/aGE de 11 de março 
de 2008 que dispõe sobre procedimentos para concessão de diárias aos 
servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo e PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 que altera os 
valores das diárias
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1000264 de 
08/08/2022.
rESolVE:
aUToriZar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem a cidade do 
rio de Janeiro, no período de 11 a 12 de agosto de 2022 para Visita Técnica 
à fundação ary frauzino e ao iNca.
 

NoMe MatricULa carGo PerÍodo de 
ParticiPaÇÃo

Qtd de diÁ-
rias

fErNaNdo NilSoN 
VElaSco JUNior 55588809/4

coMiSSioNado (adVoGado)/
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo 

E fiNaNÇaS
11 a 12/08/2022 1,5

aNa PaUla BorGES dE 
SoUZa 54181125/5

coMiSSioNado (MEdico)/ SU-
PEriNTENdENTE do iNSTiTUTo 

dE oNcoloGia
11 a 12/08/2022 1,5

JUliaNa raMoS cHaVES 5965356/1 MEdico 11 a 12/08/2022 1,5

os referidos servidores, quando do seu regresso, terão o prazo de 05 (cin-
co) dias a contar da data de retorno, para apresentar ao departamento 
financeiro e contábil os relatórios de viagens, juntamente com os bilhetes 
aéreos utilizados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 10 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 838695

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 593/2022 – 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 que dispõe o Parágrafo Único do art. 91 da lei n° 
5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação dos registros civil 
de Nascimento nº 066431 01 2022 1 00164 031 01 18584 44 e o processo 
nº 2022/960628;

rESolVE:
coNcEdEr ao servidor rafaEl SaraiVa coSTa, matricula nº 5959424/1, 
ocupante do cargo Tec de Enfermagem, lotado no centro de Suporte de 
Enfermagem (c.T.i), 20 (vinte) dias de licença paternidade, no período de 
25/07 a 15/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 05 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 838663
Portaria Nº 591/2022 – GaB/dG/HoL

a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
considerando o disposto do art. 72, inciso iii, da lei no 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994.
coNSidEraNdo os termos contidos nos processos nº 2022/920724 de 
20/07/2022.
rESolVE:
i- autorizar o afastamento do (a) servidor (a) raQUEl doS PaSSoS dE 
oliVEira, ocupante do cargo de auxiliar de Enfermagem, matrícula nº 
5682037/1, a contar de 24/06 a 01/07/2022, por um período de 08 (oito) 
dias, decorrente do falecimento de dUrVal BENicio loPES dE oliVEira 
(Esposo) sem prejuízo de sua remuneração.
ii - Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 24/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
 Em, 09 de agosto 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 838642

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 785/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/751045
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordena-
ção de almoxarifado – calM, Telefone (91) 4009-2287, E-mail: almoxa-
rifado@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contra-
to nº 227/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 006/2022/FSCMP; firmados 
pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empre-
sa aMEdica dEScárTaVEiS lTda, cNPJ: 41.851.336/0001-45, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: filTro Bac-
TEriaNo Viral, iNcENTiVador rESPiraTÓrio, MáScara facial co-
XiM, MaScara dE oXiGÊNio, SiSTEMa dE drENaGEM Torácica, ToUca 
dEScarTáVEl, aVENTal GraMaTUra 30.
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, Matrícu-
la: 54195751/1, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almoxa-
rifado – calM, Telefone (91)4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.
gov.br, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 10 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 838972
Portaria Nº 783/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/751045
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordena-
ção de almoxarifado – calM, Telefone (91) 4009-2287, E-mail: almoxa-
rifado@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contra-
to nº 225/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 006/2022/FSCMP; firmados 
pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empre-
sa Mr SafETY TEcHNoloGY EirEli, cNPJ: 18.344.665/0001-88, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: filTro Bac-
TEriaNo Viral, iNcENTiVador rESPiraTÓrio, MáScara facial co-
XiM, MaScara dE oXiGÊNio, SiSTEMa dE drENaGEM Torácica, ToUca 
dEScarTáVEl, aVENTal GraMaTUra 30.
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ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, Matrícu-
la: 54195751/1, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almoxa-
rifado – calM, Telefone (91)4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.
gov.br, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 10 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 838962
Portaria Nº 782/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/751045
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordena-
ção de almoxarifado – calM, Telefone (91) 4009-2287, E-mail: almoxa-
rifado@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contra-
to nº 224/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 006/2022/FSCMP; firmados 
pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa E 
r TriNdadE, cNPJ: 04.252.742/0001-65, tendo como objeto a aQUiSi-
ÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: filTro BacTEriaNo Viral, iN-
cENTiVador rESPiraTÓrio, MáScara facial coXiM, MaScara dE 
oXiGÊNio, SiSTEMa dE drENaGEM Torácica, ToUca dEScarTáVEl, 
aVENTal GraMaTUra 30.
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, Matrícu-
la: 54195751/1, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almoxa-
rifado – calM, Telefone (91)4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.
gov.br, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 10 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 838954
Portaria Nº 784/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/751045
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordena-
ção de almoxarifado – calM, Telefone (91) 4009-2287, E-mail: almoxa-
rifado@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contra-
to nº 226/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 006/2022/FSCMP; firmados 
pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empre-
sa JBl SErViÇoS E diSTriBUidora dE MaTErial MÉdico HoSPiTalar 
lTda, cNPJ: 31.636.399/0001-25, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo Ma-
TErial TÉcNico HoSPiTalar: filTro BacTEriaNo Viral, iNcENTiVa-
dor rESPiraTÓrio, MáScara facial coXiM, MaScara dE oXiGÊNio, 
SiSTEMa dE drENaGEM Torácica, ToUca dEScarTáVEl, aVENTal 
GraMaTUra 30.
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, Matrícu-
la: 54195751/1, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almoxa-
rifado – calM, Telefone (91)4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.
gov.br, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 10 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 838966

coNtrato
.

coNtrato: 227/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: filTro BacTE-
riaNo Viral, iNcENTiVador rESPiraTÓrio, MáScara facial coXiM, 
MaScara dE oXiGÊNio, SiSTEMa dE drENaGEM Torácica, ToUca 
dEScarTáVEl, aVENTal GraMaTUra 30
Valor: r$ 600.600,00
data de assinatura: 10/08/2022
Vigência: 10/08/2022 a 10/08/2023
PE SrP 006/2022/fScMPa - PaE Nº 2021/751045
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8879
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado:aMEdica dEScarTáVEiS lTda; cNPJ/Mf n.º 
41.851.336/0001-45
Endereço: fazenda Nova/Go, rua iberê correia, S/N, Bairro Setor aero-
porto, cEP: 76220-000, Telefone: (62) 3251-0100
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 838940

coNtrato: 225/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: filTro BacTE-
riaNo Viral, iNcENTiVador rESPiraTÓrio, MáScara facial coXiM, 
MaScara dE oXiGÊNio, SiSTEMa dE drENaGEM Torácica, ToUca 
dEScarTáVEl, aVENTal GraMaTUra 30
Valor: r$ 17.146,40
data de assinatura: 10/08/2022
Vigência: 10/08/2022 a 10/08/2023
PE SrP 006/2022/fScMPa - PaE Nº 2021/751045
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8879
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: Mr SafETY TEcHNoloGY EirEli; cNPJ/Mf n.º 
18.344.665/0001-88
Endereço: rua João Marinho campos nº 277-c, Bairro São João, Marituba/
Pa, cEP: 67.200-000, Telefone:(91) 3222-1533 / 99365-8161 / 98960-
3234
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 838931
coNtrato: 224/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: filTro BacTE-
riaNo Viral, iNcENTiVador rESPiraTÓrio, MáScara facial coXiM, 
MaScara dE oXiGÊNio, SiSTEMa dE drENaGEM Torácica, ToUca 
dEScarTáVEl, aVENTal GraMaTUra 30
Valor: r$ 2.100,00
data de assinatura: 10/08/2022
Vigência: 10/08/2022 a 10/08/2023
PE SrP 006/2022/fScMPa - PaE Nº 2021/751045
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8879
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado:E r TriNdadE; cNPJ/Mf n.º 04.252.742/0001-65
Endereço: Santa isabel do Pará/Pa, na rua São francisco nº 1104, Bair-
ro Juazeiro, cEP: 68.790-000, Telefone: ( 91 ) 3019-2606 / 3263-4563 / 
98814-4784
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 838934
coNtrato: 226/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: filTro BacTE-
riaNo Viral, iNcENTiVador rESPiraTÓrio, MáScara facial coXiM, 
MaScara dE oXiGÊNio, SiSTEMa dE drENaGEM Torácica, ToUca 
dEScarTáVEl, aVENTal GraMaTUra 30
Valor: r$ 8.490,00
data de assinatura: 10/08/2022
Vigência: 10/08/2022 a 10/08/2023
PE SrP 006/2022/fScMPa - PaE Nº 2021/751045
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8879
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: JBl SErViÇoS E diSTriBUidora dE MaTErial MÉdico 
HoSPiTalar lTda; cNPJ/Mf n.º 31.636.399/0001-25
Endereço: Eldorado do Sul/rS, na Estrada da arrozeira nº 510, Sala 01, 
Bairro centro, cEP: 92.990-000, Telefone: (51) 2160-4966 / 99347-2148
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 838938

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 050/2022-cPL/FscMP

a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela PorTaria Nº 770/2022-GP/fScMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 25/08/2022 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto aquisição de material téc-
nico hospitalar, descritos nas especificações técnicas do Termo de Referên-
cia, para atender o Projeto de Pesquisa em Saúde, no período de 02 (dois) 
anos, FSCMP/FAPESPA, conforme as especificações contidas no Anexo I, 
Termo de referência do presente Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 09 de agosto de 2022.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/cPl/fScMP

Protocolo: 838555
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disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 083/2022
data: 09/08/2022
Valor: r$ 7.400,00
objeto: MaTErial dE coNSUMo dE liPiodol E ciaNocrilaTo, com 
base no artigo 24, incisos iV da lei federal n.º8.666/93 e Parecer 
nº 169/2022/aJUr/fScMP
Data de Ratificação: 09/08/2022 - PAE nº 2022/541482
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: MaX filMES coMErcio lTda, cNPJ/Mf: 03.307.478/0001-57,
ENdErEÇo: rua itapecerica nº 155, Prado, recife / PE - cEP. 50720-260, 
(81) 3231 3184 - 3423 3640 - 3423 1217
coNTraTada: cMP aiNETTE, coMÉrcio, iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo 
dE MEdicaMENToS E MaTErial MEdico HoSPiTalar UNiPESSoal lTda, 
cNPJ/Mf: 04.269.484/0001-20
ENdErEÇo: av. Galeão nº 14, Bairro Maracangalha, cEP 66.110-140, Be-
lem/Pa, (91) 3257-9511
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 838531

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 083/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: MaTErial dE coNSUMo dE liPiodol E ciaNocrilaTo, com 
base no artigo 24, incisos iV da lei federal n.º 8.666/93 e Parecer 
nº 269/2022/aJUr/fScMP
coNTraTada: MaX filMES coMErcio lTda, cNPJ/Mf: 03.307.478/0001-57
coNTraTada: cMP aiNETTE, coMÉrcio, iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo 
dE MEdicaMENToS E MaTErial MEdico HoSPiTalar UNiPESSoal lTda, 
cNPJ/Mf: 04.269.484/0001-20.
data: 09/08/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 838532

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01481

Valor: r$1.950,00
data: 05/08/2022
objeto: MaTErial dEcoNSUMo-fraSco EM PVc, P/drENaGEM PlEU-
ral/MEdiaST, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml
PaE nº 2022/887375 - dispensa de licitação nº 082/2022/fScMP
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0269008102; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: GUilBEr farMacEUTica coMErcio lTda, cNPJ/Mf: 
01.399.246/0001-40 ENdErEÇo: Passagem Bom Sossego nº20; cen-
tro, cEP: 67.030-245, ananindeua/Pa, TElEfoNE: (91) 3241-7860/ (91) 
9967-5655
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 838586

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

P o r t a r i a Nº. 889/2022/GeaPe/GaPre/HeMoPa 
de 10 de aGosto de 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais.
  CONSIDERANDO a dedicação, a boa vontade, o profissionalismo, a ética 
e o zelo demonstrado quando esteve à frente de suas atividades laborais 
prestadas nesta fundação.
r E S o l V E:
  i - Elogiar os servidores abaixo relacionados, por todo o empenho e dedi-
cação no exercício do cargo.
• Izabel Soares Fernandes
• Alda de Fátima Gutparakis de Miranda
• Sérgio Oliveira da Silva

• Lindalva da Cunha Rodrigues
• Edna Maria Natividade Pombo
• Maria Selma Rocha de Freitas
ii - registra-se o elogio no(s) assentamento(s) funcionais do referido servidor
  iii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hemato-
logia do Pará-HEMoPa, em 10 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 838639
Portaria N° 883/2022 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 09 de aGosto de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais, e:
considerando o volume de trabalho e a necessidade de serviço de alguns 
servidores deste Órgão;
Considerando o fluxo de atividades deste Órgão;
considerando os autos do MEMo n° 241/2022; HrMaB-HEMoPa – PaE 
2022/768833;
considerando, ainda, o que dispõem os artigos 132, inciso V, 137 e 138 da 
lei Estadual nº 5.810/94 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE:
I – CONCEDER Gratificação por Tempo Integral de que trata os dispositivos 
legais supramencionados, no percentual de 60% (sessenta), a contar de 
21/06/2022, ao servidor abaixo relacionado:
• PAULO ROBERTO MARINHO LOPES (matrícula nº 54190861/1).
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em de 09 de agosto de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa

Protocolo: 838870

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 886/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
09 de aGosto de 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando a solicitação o atestado Médico constante no Processo nº 
2022/1001030, da servidora adriana Miranda Pinheiro;
  r E S o l V E:
  i - conceder licença Maternidade, a servidora adriana Miranda Pinheiro, 
cargo: Enfermeiro, matrícula nº 57233713/5, lotada no (a) Gerência de 
Enfermagem, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará – HEMoPa, de acordo com o que dispõe o artigo 88, da lei 5.810 de 
24 de janeiro de 1994, e Emenda constitucional nº 44 de 09 de março de 
2009, a contar de 02 de agosto de 2022 a 28 de janeiro de 2023.
  ii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hemato-
logia do Pará-HEMoPa, em 09 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 838653

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 050/2022/HeMoPa
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/533461

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. 2022/533461- oBJETo: contratação de empresa 
especializada em segurança do trabalho para a elaboração do Programa 
de Gerenciamento de riscos – PGr e laudo técnico das condições do 
ambiente de Trabalho – lTcaT da fUNdaÇÃo HEMoPa, em cumprimento 
as Normas regulamentadoras Trabalhistas.
iTEM 01- EMPrESa: ENGSET coNSUlToria EM ENGENHaria E SEGU-
raNÇa do TraBalHo lTda cNPJ: 27.538.091/0001-70, com proposta no 
valor de r$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
os autos do Processo administrativo estão à disposição dos interessados 
na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 11 de agosto de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 838762

.

.

diÁria
.

Nº da Portaria: 890/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JardEl NaZarENo SilVa da cUNHa  Gerente de Transporte/GE-
Tra 59416002
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 2760,00
observação:  Nº do Processo: 2022/979884 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 838714
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FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

 Portaria Nº 423 de 26 de JULHo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE/Pa nº 
34.848, do dia 31 de janeiro de 2022;
coNSidEraNdo a conduta da Empresa PolYMEdH EirEli EPP, apurada 
nos autos do Processo administrativo nº 2022/629745, em razão do des-
cumprimento parcial das suas obrigações, referente a ata de registro de 
Preços nº 205/2021;
coNSidEraNdo a conduta desidiosa da Empresa PolYMEdH EirE-
li EPP em razão da pendência de entrega parcial da Nota de Empenho 
2022NE00792;
coNSidEraNdo o Parecer Jurídico nº 37/2022 – aSJUr/fHcGV;
coNSidEraNdo que a fornecedora apresentou defesa Prévia de forma 
intempestiva;
rESolVE:
i – aplicar, em face da empresa PolYMEdH EirEli EPP, inscrita no cNPJ sob o 
nº. 63.848.345/0001-10, as penalidades de MUlTa iNdENiZaTÓria dE 10% 
sobre o valor global estimado da ata de registro de Preços nº 205/2021, 
totalizando r$ 9.874,00 (nove mil oitocentos e setenta e quatro reais), valor 
este calculado de forma proporcional ao inadimplemento e aos prejuízos dele 
advindos e SUSPENSÃo TEMPorária dE ParTiciPaÇÃo EM liciTaÇÃo E 
iMPEdiMENTo dE coNTraTar coM a fUNdaÇÃo PElo PraZo dE 12 (doze) 
MESES, com fulcro no art. 87, incisos ii e iii da lei nº 8.666/93;
ii – da decisão, caberá recurso administrativo, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, conforme estabelecido no art. 109, inciso i, alínea “f” da lei 
nº 8.666/93, contando-se o prazo legal a partir da data da notificação da 
empresa sobre a publicação no doE/Pa.
iii – Não apresentando recurso, a empresa supracitada poderá efetuar o 
pagamento voluntário da multa indenizatória no mesmo prazo legal.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor-Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 839125

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 192/22 (Pae: 2022/986067)
Nome: GErUSa MariNHo da coSTa
Matrícula: 5951636/1
cargo/lotação: aux. administrativo/fHcGV
Período: 19/07/2022 a 29/07/2022

Protocolo: 838581
Laudo: 187/22 (Pae: 2022/985114)
Nome: raYSSa rEGiNa rodriGUES liMa rodriGUES
Matrícula: 5939020/2
cargo/lotação: aux. administrativo/fHcGV
Período: 01/08/2022 a 05/08/2022

Protocolo: 838579
Laudo: 189/22 (Pae: 2022/984957)
Nome: KaroliNE ViToria SilVa rodriGUES
Matrícula: 5904994/3
cargo/lotação: Terapeuta ocupacional/fHcGV
Período: 29/07/2022

Protocolo: 838580
Laudo: 177/22 (Pae: 2022/999086)
Nome: MilENE SaNToS BraGa
Matrícula: 5955515/1
cargo/lotação: Técnico de Enfermagem/fHcGV
Período: 12/07/2022 a 16/07/2022

Protocolo: 839043

errata
.

No doe N° 35.071 de 08/08/2022, QUe PUBLicoU o NÚMero da 
PUBLicaÇÃo N° Protocolo: 837189
oNde se LÊ:
ViGÊNcia: iNÍcio EM 03/08/2022 E TÉrMiNo EM 03/02/2023.
Leia-se:
ViGÊNcia: iNÍcio EM 03/08/2022 E TÉrMiNo EM 02/08/2023
EMPrESa: ENdocENTEr NorTE HoSPiTalar lTda

Protocolo: 838803
errata

No doe N° 35.071 de 08/08/2022, QUe PUBLicoU o NÚMero da 
PUBLicaÇÃo N° Protocolo: 837193
oNde se LÊ:
PorTaria 407, dE 03 dE aGoSTo dE 2022;
ViGÊNcia: iNÍcio EM 03/08/2022 E TÉrMiNo EM 03/02/2023.
Leia-se:
PorTaria 408, dE 03 dE aGoSTo dE 2022
ViGÊNcia: iNÍcio EM 03/08/2022 E TÉrMiNo EM 02/08/2023.
EMPrESa: ENdocENTEr NorTE HoSPiTalar lTda

Protocolo: 838816

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 119/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de instrumentais cirúrgicos 
para atender as necessidades da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna - fPEHcGV, por um período de 12 (doze) meses, 
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: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 24/08/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 838551
aViso de LicitaÇÃo

Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 121/2022
 a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializa-
da na prestação de serviços de confecção, transporte, montagem e instala-
ção de moveis planejados confeccionados em Mdf, com base nos planeja-
mentos e projetos para reestruturação e novos layouts, desenvolvidos pela 
equipe técnica da fundação, a serem montados e instalados na fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV, conforme 
especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte integran-
te deste 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: Edilza farias azevedo
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 26/08/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 838616

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 73/2022
Valor: r$ 171.248,28 (cENTo E SETENTa E UM Mil, dUZENToS E QUa-
rENTa E oiTo rEaiS E ViNTE E oiTo cENTaVoS)
objeto: contratação de empresa especializada em engenharia, para rees-
truturação das instalações de rede de dados e elétrica, incluindo forneci-
mento e instalação de material, nos Postos de Enfermagem e Prescrição 
Médica, para suprir as necessidades das clínicas de internação, locado na 
sede da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – 
fPEHcGV.
Data de Ratificação: 03/08/2022
fundamento legal: art. 24, iV, da lei nº. 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.122.1297.8338
Natureza da despesa: 339039
fonte do recurso: 0261,0269
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: iT ProTEcT rEPrESENTaÇÕES E coNSUlToria EM iNforMáTica EirEli
Endereço: av. Santos dumont, 1510, Sls 1305/1306, fortaleza/cE
Telefone: (85) 3048-0828 / (91) 99346-0716
E-mail: andre.vasconcelos@itprotect.com.br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 838674

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 439, de 05 aGosto de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
considerando os termos do art. 11 do decreto nº 734 de 07 de abril de 
1992 e suas alterações;
PaE: 2022/934064.
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital de clíni-
cas Gaspar Vianna - fHcGV, abaixo elencado(s), 04 (quatro) diárias cor-
respondentes ao deslocamento da cidade de Belém/Pa para o Município 
de São Paulo/SP (capital) no período de 12/09/2022 a 15/09/2022, para 
participação no “7º fórum latino-americano de Qualidade e Segurança na 
Saúde – Hospital israelita albert Einstein – São Paulo/SP”.

MatricULa NoMe carGo cPF
57194952 aliaNE SUElY dE SoUZa MENdES MoUTa fiSioTEraPEUTa 595.682.002-78
5938083 alaiS BriTo NaSciMENTo MEdico 025.473.361-11
54182341 MilENa MorEira BorGES PalHETa ENfErMEiro 634.238.472-04
5833957 Marco aNToNio oliVEira SilVa fiSioTEraPEUTa 409.901.172-00
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5950840 Tarcio SadraQUE GoMES aMoraS ENfErMEiro 881.628.772-15
54184216 MilENE dE aNdradE GoUVEa TYll ENfErMEiro 654.920.722-34
5684846 roSaNE MarQUES roSado GoMES adMiNiSTrador 166.244.402-87
55590267 UrSUla Mara MorEira da SilVa araUJo farMacEUTico 584.157.852-91

5854687 MarlUcia Maria dE SoUSa TEcNico dE ENfEr-
MaGEM 175.631.602-30

5960049 ToBiaS fErrEira GoNcalVES ENfErMEiro 024.142.712-64
54184212 GiZEllE da SilVa aZEVEdo dE aNdradE ENfErMEiro 659.155.422-04

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV
*republicado devido a incorreções do doe nº 35.073/09.08.2022 
– Pg. 33 (Período).

Protocolo: 838994

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa PaterNidade
Nº de dias: 20 (vinte) dias
Nome: adalBErTo roSa NETo
Matrícula: 5955144/2
cargo/lotação: Médico/fHcGV
Período: 04/08/2022 a 23/08/2022
N° da certidão: 066852 01 55 2022 1 00301 087 0320220 69

Protocolo: 839080
  decisÃo adMiNistratiVa

 Processo Nº 2022/237013
acolho a fundamentação da manifestação jurídica  na sequência 24, após 
ausência de interposição de recurso administrativo pela Empresa crEMEr 
S/a contra aplicação de penalidade de adVErTÊNcia, através da PorTaria 
Nº 363 de 29 de junho de 2022, publicada no doE/Pa nº 35.028 de 30 de 
junho de 2022, e decido:
1 – MaNTEr a penalidade de adVErTÊNcia supracitada, com fulcro no art. 
87, inciso i da lei nº 8.666/93; e,
2 – ENCAMINHAR os autos ao SECONC para publicação, notificação da em-
presa acerca da decisão e posterior registro da penalidade junto ao Sicaf.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
  Belém, 10 de agosto de 2022 .
  cláUdia ViNaGrE dE MEllo
 diretora administrativo financeira

Protocolo: 838937
..

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

diÁria
.

Portaria 107/2022 – Hrc, caMetÁ 10/08/2022
NoME: JarBaS fariaS VirGoliNo
MaTricUla: 57205467-1
carGo: aGENTE dE arTES PraTicaS
oBJETiVo: realizar transporte de Hemocomponentes do HENaB (abaete-
tuba) para o Hospital regional de cametá.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: 10 à 11/08/2022
Nº dE dÍariaS: 1,5 (UMa E MEia)
Valor daS diáriaS: r$ 356,07 (Trezentos e cinquenta e Seis reais e 
Sete centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
MarcElo VEiGa coSTa
dirETor do Hrc

Protocolo: 838701
..

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 041 /10.08.2022 – coNceder
NoME: PaUla iSaBEllE cHaVES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57206321/1
carGo: TÉcNico dE ENfErMaGEM
loTaÇÃo: HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS
TriÊNio: 23/10/2008 a 22/10/2011
PErÍodo coNcEdido: 03/10/2022 a 01/11/2022 (30 dias).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS

Protocolo: 838604

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 284 de 09 de aGosto de 2022
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, republicada 
no doe nº 33.817 de 06.03.2019, e considerando o disposto no art. 
145 da lei nº 5.810 de 24/01/1994, e os termos do PaE nº 2022/996008, 
referente a SVS nº21/2022;
resolve:
coNcEdEr, de acordo com a legislação vigente, e autorizar o pagamento 
correspondente às diárias ao servidor, conforme abaixo relacionado:
NoME: adler Gerciley almeida da Silveira
carGo: Secretário do Estado de Transportes
fUNcioNal: 5945603/8
cPf: 395.488.052-00
PEriodo:14 a 15/07/2022
oriGEM: Belém
dESTiNo: Tracuateua/Maracanã e Marapanim
QUaNTidadE dE diáriaS: 1,5 (uma e meia)
Valor da diária: r$ 276,07(duzentos e setenta e seis reais e sete cen-
tavos)
Valor ToTal: r$ 414,10 (quatrocentos e quatorze reais e dez centavos)
oBJETiVo: Visita Pa – 448, estrada do Mirasselvas// Visita Pa – 430, es-
trada do Mocooca e 220 Marapanim.

Portaria N° 285 de 09 de aGosto de 2022
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, republicada 
no doe nº 33.817 de 06.03.2019, e considerando o disposto no art. 
145 da lei nº 5.810 de 24/01/1994, e os termos do PaE nº 2022/996324, 
referente a SVS nº23/2022;
resolve:
coNcEdEr, de acordo com a legislação vigente, e autorizar o pagamento 
correspondente às diárias ao servidor, conforme abaixo relacionado:
NoME: adler Gerciley almeida da Silveira
carGo: Secretário do Estado de Transportes
fUNcioNal: 5945603/8
cPf: 395.488.052-00
PEriodo: 28/07/2022
oriGEM: Belém
dESTiNo: igarapé Miri
QUaNTidadE dE diáriaS: 0,5 ( meia)
Valor da diária: r$ 276,07(duzentos e setenta e seis reais e sete cen-
tavos)
Valor ToTal: r$ 138,03 (cento e trinta e oito reais e três centavos)
oBJETiVo: Visita as obras da Pa – 407 – (Vila de Maiuatá) rodovia do açaí 

Portaria N° 286 de 09 de aGosto de 2022
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, republicada 
no doe nº 33.817 de 06.03.2019, e considerando o disposto no art. 
145 da lei nº 5.810 de 24/01/1994, e os termos do PaE nº 2022/996434, 
referente a SVS nº22/2022;
resolve:
coNcEdEr, de acordo com a legislação vigente, e autorizar o pagamento 
correspondente às diárias ao servidor, conforme abaixo relacionado:
NoME: adler Gerciley almeida da Silveira
carGo: Secretário do Estado de Transportes
fUNcioNal: 5945603/8
cPf: 395.488.052-00
PEriodo:20 a 22/07/2022
oriGEM: Belém
dESTiNo: Nova Timboteua
QUaNTidadE dE diáriaS: 2,5 (duas e meia)
Valor da diária: r$ 276,07(duzentos e setenta e seis reais e sete cen-
tavos)
Valor ToTal: r$ 690,17 (seiscentos e noventa reais e dezessete centa-
vos)
oBJETiVo: Visita as obras da Pa – 380

Portaria Nº287 de 10 de aGosto de 2022
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no 
doE nº 33.781 de 15.01.2019, e
coNSidEraNdo ainda os termos do PaE nº 2022/990601
resolve:
coNcEdEr de acordo com artigo 98 da lei nº 5.810/24.01.1994, a servi-
dora JUliETa PErEira GoMES id. funcional nº 3274934/1, ocupante do 
cargo de auxiliar de administração, com lotação na Gerência de Material e 
Patrimônio, 60 (sessenta) dias de licença prêmio a contar de  01/08/2022, 
correspondente ao triênio 2004/2007.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 10/08/2022
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 838746
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Portaria N° 279 de 08 de aGosto de 2022
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, republicada 
no doe nº 33.817 de 06.03.2019, e considerando o disposto no art. 
145 da lei nº 5.810 de 24/01/1994, e os termos do PaE nº 2022/943438, 
referente a SVS nº 002/2022;
resolve:
coNcEdEr, de acordo com a legislação vigente, e autorizar o pagamento 
correspondente às diárias ao (a) servidor (a), conforme abaixo relacionado:
NoME: adriana leal ferreira  carGo: assessor fUNcioNal: 
5953331/2 cPf: 885.301.402-49
PEriodo: 23/08 à 27/08/2022
oriGEM: Belém
DESTINO: Goiânia
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco)
Valor da diária: r$ 422,02 (quatrocentos e vinte e dois reais e dois 
centavos)
Valor ToTal: r$ 2.532,12 (dois mil quinhentos e trinta e dois reais e 
doze centavos)
oBJETiVo: Participação em congresso de Excelência em licitações e con-
tratações públicas.
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 08/08/2022
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 838737
Portaria N° 280 de 08 de aGosto de 2022

o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, republicada 
no doe nº 33.817 de 06.03.2019, e considerando o disposto no art. 
145 da lei nº 5.810 de 24/01/1994, e os termos do PaE nº 2022/941060, 
referente a SVS nº 001/2022;
resolve:
coNcEdEr, de acordo com a legislação vigente, e autorizar o pagamento 
correspondente às diárias ao (a) servidor (a), conforme abaixo relacionado:
NoME: cássia Koury barbalho  carGo: coordenador de Núcleo fUNcio-
Nal: 57191423/4 cPf: 887.221.472-68
PEriodo: 23/08 à 27/08/2022
oriGEM: Belém
DESTINO: Goiânia
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco)
Valor da diária: r$ 422,02 (quatrocentos e vinte e dois reais e dois 
centavos)
Valor ToTal: r$ 2.532,12 (dois mil quinhentos e trinta e dois reais e doze
 centavos)
oBJETiVo: Participação em congresso de Excelência em licitações e con-
tratações públicas.
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 08/08/2022
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 838738
Portaria Nº 283 de 09 de aGosto de 2022

o diretor administrativo e financeiro, no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 02 de 11 de janeiro de 2019, republicada no 
doe nº 33.817 de 06.03.2019, e
coNSidEraNdo, o teor do Processo nº 2022/1000271
resolve:
 coNcEdEr mais 10 (dez) dias de usufruto de férias ao servidor JoÃo 
BoSco loBo id. funcional nº 57231600/2, ocupante do cargo de 
Secretário adjunto, concedida a contar de 22 a 31.08.2022 referente ao 
período aquisitivo de 26.03.2020 a 25.03.2021, concedido por meio da 
PORTARIA Nº 043 de 05.04.2021 da DIRAF, publicada no Diário Oficial do 
Estado – doE nº 34.544 de 07.04.2021, sendo que o restante 10 (dez) 
dias, ficará para próxima oportunidade.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE, E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 09/08/2022
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 838742

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 281 de 09 de aGosto de 2022
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no 
doe nº 33.781 de 15.01.2019, e considerando o disposto no art. 98 
da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e ainda os termos do PaE nº 
2022/759692;
resolve:
coNcEdEr ao servidor UZiEl Maia dE SoUZa id. funcional nº 3275299/1, 
ocupante do cargo de Técnico de Estrada, lotado na diretoria Técnica de 
Transportes, 30 (trinta) dias de licença prêmio no período de 01/08 a 
30/08/2022, correspondente ao triênio 03/03/2009 a 02/03/2012.

Portaria Nº 282 de 09 de aGosto de 2022
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no 
doE nº 33.781 de 15.01.2019, e considerando o disposto no art. 98 da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e ainda os termos do PaE nº 
2022/609599;

resolve:
coNcEdEr ao servidor fErNaNdo HENriQUE dE SoUZa coSTa id. fun-
cional nº 3274918/1, ocupante do cargo de auxiliar de Portaria, lotado na 
Gerência de documentação e informação, 90 (noventa) dias de licença 
prêmio a partir de 01/09/2022, correspondente aos triênios 15/06/2009 a 
14/06/2012, (60 dias) e 15/06/2012 à 14/06/2015 (30 dias).
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 09 de agosto de 2022.
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 838749

.

.

errata
.

errata do eXtrato de coNVÊNio
errata de PUBLicada No doe. 35.071 de 08/08/2022

onde se lê: Nº do convênio: 064/2022
Leia-se: Nº do convênio 064/2021.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 838772

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo de serViÇos 
coM reFLeXo FiNaNceiro
Nº do coNtrato: 043/2021

Processo Nº. 2019/620154 aNeXo: 2022/590514
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de acréscimo e Supressão de Serviços, 
com Reflexo Financeiro ao Contrato nº 043/2021, decorre da solicitação 
feita pela empresa contratada, com fundamento no art. 65, i, alínea “a” e 
“b” c/c §1º da lei nº. 8.666/93, devidamente analisado pela consultoria 
Jurídica e Setor Técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta SETraN.
Valor do coNTraTo: r$ 18.017.152,44 (dezoito milhões, dezessete mil, 
cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).
Valor acrEScido: r$ 4.480.601,35 (quatro milhões, quatrocentos e oi-
tenta mil, seiscentos e um reais e trinta e cinco centavos).
Valor SUPriMido: r$ 922.572,91 (novecentos e vinte e dois mil, qui-
nhentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos).
rEflEXo fiNaNcEiro: r$ 3.558.028,44 (três milhões, quinhentos e cin-
quenta e oito mil, vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos)
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 21.575.180,88 (vinte e um milhões, qui-
nhentos e setenta e cinco mil, cento e oitenta reais, oitenta e oito centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
Trabalho: 26.782.1486.7429; Natureza da despesa: 449051; fonte de re-
curso: 0124000000; origem do recurso: TESoUro.
daTa da aSSiNaTUra: 05/08/2022.
coNTraTada: Via Pará coNSTrUTora lTda.
cNPJ: 02.995.881/0001-53.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 838777
..

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 158/2022-GP, de 01 de aGosto de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH; coNSidEraNdo os princípios admi-
nistrativos dispostos no art.37 da constituição federal 1988;
coNSidEraNdo os termos da lei federal 13.303/2016;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de critérios para fiscalização 
mais efetiva, no que se refere a gestão dos contratos celebrados por esta 
companhia;
coNSidEraNdo que a adoção desses critérios é fundamental para obedi-
ência do princípio da eficiência administrativa;
r E S o l V E:
designar os servidores abaixo indicados para, com observância na legisla-
ção vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará-cPH e a empresa – ocEaNorTE 
coNSTrUÇÕES lTda.
coNTraTo: 019/2022-cPH
oBJETo: o presente contrato tem como objeto prestação da elaboração do 
projeto executivo civil e naval de construção do Terminal Hidroviário de Pas-
sageiros de Cametá (Vila Carapajó), Estado do Pará, conforme especificações 
constantes do Edital de licitação e seus anexos, do Termo de referência, 
Especificações Técnicas e Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.
fiScal TiTUlar: liane do Socorro Bastos Brito, matrícula 57191263;
fiScal SUBSTiTUTo: Pablo Joly costa do Vale Bezerra, matrícula: 5957472.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH
01 de agosto de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente

Protocolo: 838637
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
o diretor Presidente, da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará - cPH, no uso de suas atribuições legais e após a análise conjunta da 
Pregoeira e Equipe e o parecer da Gerência Jurídica, referente ao Processo 
nº 2022/638652 resolve:
HoMoloGar o resultado do processo licitatório referente ao Pregão Ele-
trônico nº 014/2022- cPH, que tem como objeto à contratação de empresa 
para a prestação de obras e serviços de engenharia para a Elaboração de 
Projeto Executivo civil e Naval para a reforma e adequação do Trapiche da 
Vila do Jenipapo no Município de Santa cruz do arari, o qual visa atender 
a companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, autorizando a con-
tratação e emissão de Nota de Empenho em favor da seguinte empresa: 
ocEaNorTE coNSTrUÇÕES lTda, inscrita no cNPJ/Mf-27.135.996/0001-
07, com sede na Rua Municipalidade, Ed. Mirai Office, nº 985, Sala 1518, 
bairro Umarizal, cEP:66.050-350, município de Belém, estado do Pará, foi 
à vencedora do único item do certame, pelo valor global de pelo valor glo-
bal de r$124.457,75 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta 
e sete reais e setenta e cinco centavos).
registre-se. Publique-se. cumpra-se.
Belém/Pa, 10 de agosto de 2022.
  aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente cPH

Protocolo: 838624

.

.

aPostiLaMeNto
.

coNtrato Nº 009/2020-cPH
1º terMo de aPostiLaMeNto

assinatura: 09/08/2022
Empresa: J f a dE MoraiS coNSTrUÇÕES – EVolUTioN ENGENHaria, 
inscrita sob o cNPJ nº 36.269.156/0001-10.
Justificativa: A sociedade empresária J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES – 
EVolUTioN ENGENHaria., inscrita sob o cNPJ nº 36.269.156/0001-10, 
através de alteração contratual registrada no Junta comercial do Estado de 
Santa catarina em 13/05/2022, alterou sua razão social para “J MoraiS 
SErViÇoS lTda.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 838622

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 172/2022-GP, de 09  de aGosto de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
i- conceder em nome do servidor alEliZia doS SaNToS MiraNda, Ma-
trícula: 5945622, cPf: 725.204.182.49 e ocupante do cargo de cHEfE 
da SEcrETaria GEral, Suprimento de fundos no valor de r$ 500,00 
(QUiNHENToS rEaiS), em virtude da necessidade de efetuar despesas de 
pronto pagamento.
ii- a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte Classificação Orçamentária:
26.122.1297.8338 - 339030 – 0101- r$ 500,00 – Material de consumo.
iii- Prazo para aplicação: Trinta (30) dias a contar da data de emissão da 
ordem Bancária.
iV- Para prestação de contas: Quinze (15) dias subsequentes à aplicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 09 de agosto de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 838542

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

errata
.

Na Portaria Nº 233 de 25 de JULHo de 2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.073 de 09.08.2022

SErVidor: NElSoN aNTÔNio dE SoUZa, MaTrÍcUla Nº 24007/1
oNde se LÊ: PErÍodo dE GoZo: 01/09/2022 a 30/10/2022
Leia-se: PErÍodo dE GoZo: 01/09/2022 a 30/09/2022

Protocolo: 838790

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 717/2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de 
desenvolvimento agropecuário e da Pesca No uso de suas atribuições e 
fundamento legal: lei n° 5.810/94, art. 145. Base legal: decreto Estadual 
n° 734/1992 orientação Normativa 001/aGE – PorTaria Nºº 278/2019.

rESolVE: conceder aos servidores abaixo relacionados, 4 ½ (quatro e 
meia) diárias, com o objetivo de Participar do coNGrESSo dE EXcElÊN-
cia EM liciTaÇÕES E coNTraTaÇÕES PÚBlicaS.
oriGEM: Belém/Pa
DESTINO: Goiânia/GO
PErÍodo: 23 a 27/08/2022

serVidor carGo/FUÇÃo MatrÍcULa
PriScila MarQUES diaS SilVa coordenadora 57201128/2

SHirlEY criSTiNa da coSTa rEiS agente adm. Pregoeira 6045553/2
roBErTa TorGa Técnica em Gestão Pública - Pregoeira 5951907/1

raiMUNda dE carValHo PErEira coordenadora 5942413-2
ilMara aZEVEdo caMPoS assessora Técnica 57202624/3

roSaNa Maria corrÊa dE SoUSa Técnica em Gestão Pública 10294/1

ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP

Protocolo: 838975
Portaria de diÁrias Nº 724/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Márcio Marcelo de Souza Trindade carGo: diretor admi-
nistrativo e financeiro/SEdaP MaTrÍcUla: 55588554/6 oriGEM: Belém/
PA. DESTINO: Tailândia/PA OBJETIVO: Reunir com os representantes das 
associações de Trabalhadores/as rurais da vila Palmares e do Km 35 do re-
ferido município, onde a SEdaP possa elaborar políticas públicas conforme 
as demandas desses trabalhadores. PErÍodo: 11 a 12/08/2022. Nº dE 
diáriaS: 1 ½ (uma e meia). ordENador: João carlos leão ramos - Se-
cretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino
Portaria de diÁrias Nº 725/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Etienne Valéria de abreu lima. carGo: Gerente. MaTrÍ-
CULA: 5904405/1. ORIGEM: Belém/PA. DESTINO: Tailândia/PA OBJETI-
Vo: reunir com os representantes das associações de Trabalhadores/as 
rurais da ila Palmares e do Km 35 do referido município, onde a SEdaP 
possa elaborar políticas públicas conforme as demandas desses trabalha-
dores. PErÍodo: 11 a 12/08/2022. Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 726/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário:Evaldo carneiro das chagas carGo: Motorista MaTrÍcU-
LA: 22314 ORIGEM:Belém/PA . DESTINO: Tailândia/PA OBJETIVO: Condu-
zir servidores da SEdaP que irão reunir com os representantes das asso-
ciações de Trabalhadores/as rurais da Vila Palmares e do Km 35 do refe-
rido município, onde a SEdaP possa elaborar políticas públicas conforme 
as demandas desses trabalhadores. PErÍodo: 11 a 12/08/2022. Nº dE 
diáriaS: 1 ½ (uma e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trin-
dade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 838981

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da PorTaria dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS 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

052402470/2022 JoÃo PaUlo NETo 
da SilVa

SÍTio rEcaNTo 
NordESTiNo 101,2678 Ha doM EliSEU 1608/2022

050702273/2022 idEilda Maria fEr-
rEira da crUZ

faZENda BEla 
MaNHÃ 159,4998 Ha doM EliSEU 1607/2022

Belém (Pa), 10.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramo
Presidente

Protocolo: 839087
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GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da PorTaria dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS 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

060902670/2022 MarilUcE BarBoSa 
BaTiSTa

cHácara ESPora 
BaTida 7,2925 Ha MaraBá 1641/2022

051802412/2022 JorGE aNdrE NUNES SiTio NoVo ParaÍSo 38,4425 Ha doM EliSEU 1640/2022

Belém (Pa), 10.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 838550
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
2022/662673 aNdrEia fEliX do NaSciMENTo 05,8506Ha SÍTio ciNco irMaÕS 1461/2022
2022/662854 aNToNio MarTiNS E SilVa 26,8678Ha SÍTio oliVEira 1462/2022

2022/665169 clEidilENE NEVES da SilVa 16,1664Ha SÍTio PEQUENo 
PolEGar 1463/2022

2022/665214 daVi da SilVa cHErMoNT 02,1152Ha SÍTio dEUS ME dEU 1464/2022

Belém (Pa), 10.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos - Presidente

Protocolo: 838758
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo da PorTaria dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS 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

121003068/2020 GariBaldi dEVoTi faZENda UNiÃo 197,4012 Ha iPiXUNa do 
Pará/Pa 1636/2022

Belém (Pa), 10.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 838881
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo da PorTaria dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS 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

051602363/2022 EdilSoN alVES dE 
SoUSa

faZENda caNTo da 
SErra 103,5126 Ha doM EliSEU 1625/2022

Belém (Pa), 10.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 838952

diÁria
.

Portaria Nº 01467/22 de 10/08/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Mucipios:dom Eliseu e Ulianopolis/Pa .
Periodo: 11 a 13/08/2022 (2,5) diária.
-5934655/3-aline fernandes amorim- Tecnico/dEaf
-6039-083/3-Beatriz antunes Nunes –Tecnico/dEaf
-5961-495/1-Edinilson araujo de Moraes-assist.administrativo
-8084-5160/1-Everton cordeiro farias-Motorista
-5721-3619/1-Gleicy Merces rocha albuquerque- Tecnico/dEaf
-5719-3369/1-ricardo Hamilton Macedo de albuquerque Júnior-Motorista
-23132/1-iranildo Vicente da Silva-Motorista
-5948-660/2-rodrigo de Souza Santos chaves- Técnico/dEaf
-Shirley do Socorro farias Moura-colaboradora
-5945-644/2-Vanessa ferreira de oliveira-assistente administrativo
-5936-414/2-Willam rayplham Pereira coelho- assist.administrativo
-5961-498/1-Yann Bruno Pereira assunção- assist.administrativo
-ordenador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 838968

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da PorTaria dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. Sr. 
PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aUToS 
do ProcESSo dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa (coMPra) dE 
TErraS, EM QUE fiGUra coMo iNTErESSado:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

050902295/2022 adriaNa fiNKlEr 
roSSo faZENda SMr roSSo 207,881 Ha doM EliSEU 1623/2022

Belém (Pa), 10.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramo
Presidente

Protocolo: 839138

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

adMissÃo de serVidor
.

terMo de cessÃo N° 075/2022
objeto: a cENdENTE, NÚclEo dE GErENciaMNETo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, aSSociaÇÃo doS Mora-
dorES da rESErVa EXTraTiViSTa do MaPUá - aMorEMa, com sede 
na oTr rio Mapuá, s/n, comunidade Bom Jesus, São Miguel dos Ma-
cacos, cEP: 68800-000, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
08.044.741/0001-86. o plano usa do bem móvel 48 unid MoTor raBETa 
BfG 4T 6,5cV-P. MaNUal e 08 unid TorradorES aGrÍcola MaNUal
data da assinatura: 08/04/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 839129

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo Nº 020/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr, cede, a título precário, à cESSioNária, cENTral daS orGaNiZa-
ÇÕES SociaiS ENTrE oS rioS GUaMá E caPiM- coSErGc, com sede na 
rodovia Pa 127, nº 301, Novo, cEP: 68635-000, Municio de São domingos 
do capim, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 23.503.032/0001-
05, o pleno uso dos bens móveis 50 unid roÇadEira coSTal MoTor 2 
TEMPoS 36 ciliNdradaS 1,7KW e 50 unid MoTor coM raBETa BfG 4T 
6,5cV-P. MaNUal.
data da assinatura: 09/03/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo - NGPr

Protocolo: 839123
terMo de cessÃo Nº 091/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE MaracaNÃ, com sede na av. Magalhães Barata, Nº 21, cEP: 68710-
000, Municio de Maracanã, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
04.880.258/0001-80, o pleno uso dos bens móveis 10 unid roÇadEira 
coSTal MoTor 2 TEMPoS 36 ciliNdradaS 1.7KW.
data da assinatura: 02/05/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo - NGPr

Protocolo: 839113
terMo de cessÃo Nº 041/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
– NGPr, cede, a título precário, à cESSioNária, coloNia dE PESca-
dorES Z-80 dE SaNTa Maria daS BarrEiraS, com sede na rua Nos-
sa Senhora Santana, nº 122, centro, cep: 68565-000, no Município de 
Santa Maria das Barreiras, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
07.351.895/0001-58, o pleno uso dos bens móveis 100 unid. MoTor coM 
raBETa BfG 4T 6,5cV-P. MaNUal.
data da assinatura: 25/03/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo - NGPr

Protocolo: 839088
terMo de cessÃo Nº 019/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr, cede, a título precário, à cESSioNária, aSSociaÇÃo doS PESca-
dorES E PEScadoraS arTESaNaiS E EXTraTiViSTaS dE SÃo SEBaS-
TiÃo da Boa ViSTa- aPaEBV, com sede na rua caiçara, S/N, aeroporto, 
São Sebastião da Boa Vista, cEP: 68820-000, Estado do Pará, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 05.607.898/0001-84, o pleno uso dos bens móveis 50 
unid MoTor coM raBETa BfG 4T 6,5cV-P. MaNUal.
data da assinatura: 09/03/2022
Vigência: 2 anos

Protocolo: 839098
terMo de cessÃo Nº 054/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr, cede, a título precário, à cESSioNária, colÔNia dE PEScadorES 
Z-04 dE SÃo caETaNo dE odiVElaS, com sede na TV. Joao Braz de Sou-
sa, cEP: 68775-000, São caetano de odivelas, Estado do Pará, inscrita no 
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cNPJ/Mf sob o nº 05.112.594/0001-46, o pleno uso dos bens móveis 100 
unid MoTor coM raBETa BfG 4T 6,5cV-P. MaNUal
data da assinatura: 25/03/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo - NGPr

Protocolo: 839095
terMo de cessÃo Nº 051/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr, cede, a título precário, à cESSioNária, coloNia dE PEScado-
rES Z-13 dE BarcarENa, com sede na rua Miguel costa, S/N, centro, 
Barcarena, Estado do Pará, cEP: 68445-000,inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.067.961/0001-28, o pleno uso dos bens móveis 100 unid. MoTor coM 
raBETa BfG 4T 6,5cV-P. MaNUal.
data da assinatura: 25/03/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo - NGPr

Protocolo: 839078
terMo de cessÃo Nº 01/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr, cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE MaraPaNiM, com sede na Trav. floriano Peixoto, nº 211, bairro centro 
cEP: 68760-000,Municipio de Marapanim Estado do Pará, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 05.171.681/0001-74, o pleno uso dos bens móveis 02 unid. 
roÇadEira coSTal MoTor 2 TEMPoS 36 ciliNdradaS 1.7 KW e 08 
unid. MoTor coM raBETa BfG 4T 6,5cV-P MaNUal.
data da assinatura: 14/01/2022
Vigência: 2 anos

Protocolo: 839048
terMo de cessÃo Nº 42/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr, cede, a título precário, à cESSioNária, colÔNia dE PEScadorES 
Z-39 dE coNcEiÇÃo do araGUaia, com sede na av. couto Magalhães, 
nº 3965, Vila dos Pescadores, conceição do araguaia, Estado do Pará, 
cEP: 68540-000, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 04.846.598/0001-95, o 
pleno uso do bem móvel 100 unid. MoTor coM raBETa BfG 4T 6,5cV-P. 
MaNUal.
data da assinatura: 25/03/2022.
Vigência: 2 anos.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo - NGPr

Protocolo: 839060
terMo de cessÃo N° 081/2022

objeto: a cENdENTE, NÚclEo dE GErENciaMNETo do Pará rUral – NGPr 
cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal dE iGara-
PÉ-Miri, com sede no complexo administrativo agenor Quaresma, av. Eládio 
lobato, cidade Nova, cEP: 68430-000 no município de igarapé-Miri, Estado 
do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.191.333/0001-69. o plano usa do 
bem móvel 01 unid. Torrador aGrÍcola MEcaNiZado coM MoTor e 300 
unid. roÇadEira coSTal MoTor 2 TEMPoS, 36 ciliNdradaS E 1,7 KW.
data da assinatura: 06/04/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 839066
..

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº4979/2022 – adeParÁ, 
de 10 de aGosto de 2022

o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará – adEPara, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 2º 
da lei Estadual n. º 6.482, de 17 de setembro de 2002:
coNSidEraNdo que é dever do Poder Público a gestão documental e a 
proteção especial a documentos de arquivos, como instrumentos de apoio 
à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elemen-
tos de prova e informação, nos termos do §2º do art. 216 da constituição 
federal, e arts. 1º e 4º das leis federais nº8.159/1991, e 12.527, de 18 
de novembro de 2011;
coNSidEraNdo a responsabilidade outorgada aos agentes do Poder Públi-
co no que diz respeito à preservação adequada dos documentos de arqui-
vos produzidos e recebidos no exercício de atividades públicas, nos termos 
do art. 16 do decreto federal nº4.073, de 3 de janeiro de 2002.
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº1.359/2015, que regula o acesso à 
informação no âmbito do Estado do Pará, em determinação aos incisos X 
e XXXiii do artigo 5º e ao inciso ii, do § 3º do artigo 37 das constituição 
federal/1988, e aos § 7 e 8 e inciso iV do artigo 286 da constituição do 
Estado do Pará;
CONSIDERANDO que ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e admi-
nistrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou des-
truir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse 
público e social. (art. 25, lei nº8.159/91; art.15, lei Estadual nº8.543, de 
29/09/2017);
CONSIDERANDO a necessidade de definir uma política de gestão arqui-
vística de documentos para a adEPará, visando assegurar a guarda dos 
conjuntos documentais indispensáveis à tomada de decisões, às rotinas 
administrativas, à comprovação de direitos, à preservação da memória 
institucional da agência e a prestação de serviços públicos de qualidade;

CONSIDERANDO a quantidade de massa documental acumulada no âmbito 
da adEPará, e que ao longo do tempo, necessitam ser eliminadas com o 
intuito de racionalizar e abrir espaço físico a novos documentos e preservar 
aqueles providos de valor em condições adequadas ao pleno exercício das 
funções institucionais;
CONSIDERANDO que para a eliminação de documentos públicos fica condi-
cionada à análise e avaliação por uma comissão de avaliação documental 
dos arquivos produzidos e acumulados pelo órgão, tendo a identificação 
daqueles destituídos de valor, de acordo com tabela de temporalidade e 
destinação de documentos e a aprovação da entidade produtora; (co-
NarQ, resolução nº40/2014, art. 2º, §1°; lei nº8.543, de 29 de setembro 
de 2017, cap. iii);
rESolVE:
art.1º instituir a comissão de avaliação documental - cad - da agência de 
defesa agropecuária do Estado do Pará – adEPará, composta por servido-
res efetivos clEcio dE MoraES corrÊa (Presidente) , ElEN coNcEiÇÃo 
VillaS NoraT (membro-secretária); aUrEa SirlENE fErrEira PErES 
fiGUEirEdo (membro); KlEBEr dE oliVEira BarNaBÉ (membro), Gi-
SELE VIEIRA DA SILVA (membro) cuja finalidade será a elaboração de 
procedimentos arquivísticos para o estabelecimento de prazos de guarda, 
avaliação, e destinação adequada dos documentos de acordo com Planos 
de Classificação Documental (PCD) e Tabela de Temporalidade e Destina-
ção de Documentos (TTDD) observando os princípios e parâmetros das 
legislações vigentes.
art.2º compete à comissão de avaliação de documentos - cad conduzir 
a política de Gestão documental da agência de defesa agropecuária do 
Estado do Pará - adEPará, a saber:
I - Implantar o Plano de Classificação de Documentos;
ii - implantar as Tabelas de Temporalidade;
iii - conduzir os trabalhos de gestão documental, com estabelecimento de 
acervos prioritários e prazos, identificando, avaliando e definindo a desti-
nação dos documentos arquivados para guarda permanente e/ou elimina-
ção dos destituídos de valor;
iV - Elaborar e tornar público o Termo de Eliminação de documentos;
V - Elaborar relatório de acompanhamento, com recomendações técnicas 
se necessário;
Vi - orientar as unidades geradoras da adEPará a implantar arquivos 
Permanentes;
VII - Orientar as unidades geradoras da ADEPARÁ quanto à identificação, 
avaliação e definição da destinação dos documentos arquivados, tendo em 
vista a preservação daqueles selecionados para a guarda permanente e a 
eliminação dos destituídos de valor;
Viii - orientar as unidades geradoras de documentos arquivísticos da adE-
Pará quanto a elaboração de listagem de Eliminação de documentos;
iX - Zelar pelo cumprimento da Política de Gestão documental elencadas 
em dispositivos constitucionais e legais que norteiam as políticas arquivís-
ticas públicas brasileiras, em sua área de atuação.
art.3º - ao Presidente da comissão Permanente de avaliação de documen-
tos da adEPará - cad caberá:
i - convocar reuniões e coordenar trabalhos da comissão;
ii - Propor treinamentos sobre Gestão da documentação arquivística para 
os servidores.
iii - distribuir as tarefas e medidas entre os integrantes da cad;
iV - Validar e tornar público o Edital de ciência e Eliminação de documentos;
art.4º - os membros da comissão de avaliação de documentos da adEPa-
rá - cad - cumprirão suas atividades por tempo indeterminado, podendo 
ser substituídos a qualquer tempo.
art.5º - a participação na comissão de avaliação documental da agência 
de defesa agropecuária do Estado do Pará - adEPará será considerada 
como prestação de serviço público relevante, não remunerada.
art.6º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor – Geral da adEPará

Protocolo: 838880
Portaria N° 4923 de 08 de aGosto de 2022 - adeParÁ.

o diretor Geral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do 
Pará - adEPará, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto nos art. 199, 201 e 205 da lei Estadual 5.810/94.
CONSIDERANDO a instauração da Comissão de Processo de Sindicância 
através da PorTaria Nº 4056/2022 adEPará, de 01/07/2022, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 35.038, de 08/07/2022, referente aos atos e 
fatos constantes do Processo nº 2022/653571 e 2022/654281.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201 parágrafo único da lei nº 5.810/94-
rJU, que deixa à critério da administração a prorrogação do prazo de co-
missão de Processo de Sindicância por mais 15 (quinze) dias.
rESolVE:
i – ProrroGar o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de 
Processo de Sindicância por mais por mais 15 (quinze) dias a contar da 
data subsequente ao termo final do último prazo então concedido, com 
base no artigo 201, parágrafo único da lei nº 5.810/94.
registre, publique-se e cumpra-se
JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacÊdo
dirETor GEral

Protocolo: 838747
Portaria Nº4980/ 2022 - adeParÁ, 

de 10 de aGosto de 2022
dispõe sobre a prevenção, o controle da disseminação da praga ferrugem 
Asiática da Soja no âmbito do estado do Pará  e dá outras providências.
o dirETor-GEral da aGÊNcia ESTadUal dE dEfESa aGroPEcUária 
do Pará – adEPara, no uso de suas atribuições legais, com base na lei 
Estadual Nº 7.392, de 07/04/2010, seu regulamento, e demais alterações 
posteriores e...
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coNSidEraNdo que é dever do Governo do Estado proteger a agricultura 
praticada no território paraense;
CONSIDERANDO a importância socioeconômica da cultura da soja para o 
Pará, e que a sojicultura se expande de forma expressiva em várias regiões 
do Estado;
coNSidEraNdo o Programa Nacional de controle da ferrugem asiática da 
Soja - Phakopsora pachyrhizi (PNcfS);
coNSidEraNdo que a praga Phakopsora pachyrhizi, agente etiológico da 
ferrugem asiática da soja, pode ocasionar prejuízos à economia do Estado, 
sendo necessária a prevenção e o controle da praga, nas lavouras paraenses;
CONSIDERANDO, finalmente, que cabe à ADEPARÁ normatizar, comple-
mentarmente, sobre o Programa Nacional de controle da ferrugem asi-
ática da Soja (PNcfS), com base em informações técnicas publicadas na 
literatura especializada, de forma a se adequar à legislação federal e esta-
belecer os procedimentos operacionais para a execução do programa, no 
âmbito de suas respectivas unidades da federação.
rESolVE:
art.1º instituir o Programa Estadual de controle da ferrugem asiática da 
Soja (PEcfS) na agência de defesa agropecuária do Estado do Pará (adE-
Para), visando ao fortalecimento do sistema de produção agrícola da soja, 
aliando ações estratégicas de defesa sanitária vegetal com suporte da pes-
quisa agrícola na prevenção e controle da praga, em território paraense.
Art.2° Estabelecer ações de caráter técnico-administrativo e medidas fi-
tossanitárias obrigatórias visando à prevenção e o controle da praga cau-
sadora da ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi), no estado do Pará.
Art.3º Para efeito desta Portaria, fica definido que:
Estabelecimento - propriedade, unidade produtiva, unidade de produção 
ou qualquer local que seja passível e/ou sujeito a medida de controle sa-
nitário e fitossanitário.
calendário de semeadura - período único para as datas de início e término 
de semeadura da soja. Planta cultivada - é toda e qualquer planta de soja 
germinada após a semeadura pelo homem.
Planta Viva de Soja - é toda e qualquer planta de soja cultivada ou não, que 
tenha vida, existente em áreas de lavouras, ou plantas guaxas/tigüera, ou 
plantas voluntárias de soja existentes às margens de rodovias, ao redor de 
armazéns ou em qualquer outra área.
Planta voluntária (guaxa/tigüera) - é aquela que germina da semente 
abandonada ou perdida no solo em decorrência da colheita ou de qualquer 
outra causa, ou que nasça espontaneamente sem ter sido semeada.
Safra - produção agrícola de um ano.
Unidade Produtiva - área (s) de tamanho variável, em uma mesma pro-
priedade, semeada(s) com a mesma variedade e/ou cultivar, identifica-
da(s) com pelo menos um ponto georreferenciado, e que esteja(m) sob 
responsabilidade e domínio técnico de um determinado produtor ou grupo 
de produtores de personalidade física ou jurídica.
Vazio sanitário - Entende-se como o período definido e contínuo em que 
não se pode manter plantas vivas de uma espécie vegetal em uma deter-
minada área, com vistas a redução do inóculo de doenças ou população de 
uma determinada praga.
art. 4º instituir a obrigatoriedade do cadastramento anual das áreas com 
cultivo ou a serem cultivadas com soja, no período de safra, até o dia 28 
de fevereiro de cada ano, junto à adEPara.
• 1º Compete ao sojicultor (proprietário, arrendatário ou ocupante a qual-
quer título de estabelecimento, e/ou propriedade e/ou área produtora de 
soja), assim como também aos produtores de sementes e responsáveis por 
plantios destinados à pesquisa, a realização do cadastro anual em sistema 
eletrônico disponibilizado pela adEPara;
• 2º O sojicultor (proprietário, arrendatário ou ocupante a qualquer títu-
lo de estabelecimento, e/ou propriedade e/ou área produtora de soja), 
deverá registrar suas áreas de plantios em formulário próprio e fazer a 
declaração de conformidade do cumprimento do vazio sanitário da soja;
• 3º Todos os dados e documentos solicitados no cadastro devem ser fornecidos;
• 4º Caso o produtor responsável pelo plantio, não resida no Pará ou no muni-
cípio onde localiza-se o mesmo, será necessário apresentar uma Procuração ou 
autorização para que um outorgado possa prestar informações junto à adEPara.
• 5º Os dados contidos no Formulários de Cadastro de Propriedade/Pro-
dutor/Unidade Produtiva serão comprovados pelos técnicos da adEPara, 
mediante visita às propriedades.
• 6º A veracidade das informações inseridas é de inteira responsabilidade 
do declarante;
art. 5º Para a efetivação do cadastro anual, o sojicultor (proprietário, ar-
rendatário ou ocupante a qualquer título de estabelecimento, e/ou proprie-
dade e/ou área produtora de soja) deve apresentar a cópia dos seguintes 
documentos junto à agência:
1. comprovante do pagamento da taxa correspondente à atividade agrícola 
na propriedade, conforme lei nº 392, de 07/04/2010 e seu regulamento;
2. formulário de cadastro próprio, legivelmente e integralmente preenchido;
3. Declaração de Conformidade do vazio sanitário da O produtor deve ficar 
ciente que assume as devidas responsabilidades quanto ao cumprimento 
do vazio sanitário da soja;
4. documento de identidade (frente e verso);
5. cPf – para pessoa física;
6. cNPJ – para pessoa Jurídica;
7. comprovante de endereço atualizado;
8. Qualquer um dos seguintes documentos do estabelecimento agropecu-
ário: -Escritura Pública; Título de Domínio ou Título Definitivo emitido por 
órgão federal, Estadual ou municipal de regularização fundiária; -contra-
to de Promessa de compra e Venda com as assinaturas dos contratantes 
reconhecidas por Tabelião Público; -certidão de inteiro Teor expedida pelo 
cartório de registro de imóveis; -certidão de assentado expedida pelo 
INCRA; -Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR/INCRA; -Contrato 
de concessão de Uso – ccU/iNcra; -instrumento Particular de compra e 

Venda com as assinaturas, do vendedor e do comprador, reconhecidas por 
Tabelião Público ou pelo agente administrativo; -carta de adjudicação; -al-
vará judicial; -formal de Partilha, ainda que ele não esteja registrado;-Es-
critura Pública de cessão de direitos Hereditários; - instrumento particular 
de doação com reconhecimento por Tabelião Público;
9. contrato de Parceria ou de arrendamento: objetiva o contrato agrário 
para fins de exploração agrícola ou pecuária, nas condições de uma regular 
utilização. deverá ter assinaturas reconhecidas em cartório, tanto do ar-
rendador quanto do arrendatário, além das descrições das áreas a serem 
alugadas e a previsão da quantidade de animais a serem manejados e o 
período. o contrato deverá ter validade de no máximo 12 meses, renová-
veis por igual período. a diferença entre contrato de Parceria e arrenda-
mento está descrita no decreto n. 566/66.
10. cadastro ambiental rural (car) da
Art. 6º Fica instituído o calendário de semeadura de soja, como medida fi-
tossanitária complementar para racionalização do número de aplicações de 
fungicida e redução dos riscos de desenvolvimento de resistência do fungo 
Phakopsora pachyrhizi às moléculas químicas utilizadas como fungicidas 
para o controle da ferrugem asiática da soja.
art. 7º o calendário de plantio de soja no estado do Pará será o estabele-
cido pela Secretaria de defesa agropecuária, do Ministério da agricultura, 
Pecuária e abastecimento, anualmente, em ato normativo próprio.
• 1º Somente será permitida a semeadura de soja dentro do período do 
calendário de plantio;
• 2º Nas ocorrências de plantios com a cultura da soja durante os períodos 
estabelecidos para o vazio sanitário será determinada a destruição da la-
voura, independentemente de outras penalidades aplicadas.
art.8° É obrigatório o monitoramento das áreas e controle imediato em 
caso de detecção da ferrugem asiática da soja.
ParáGrafo ÚNico - compete ao proprietário, arrendatário ou ocupante 
a qualquer título de área cultivada com soja, o monitoramento e controle 
imediato em caso de detecção da ferrugem asiática da soja, de acordo com 
as recomendações do responsável técnico;
Art. 9º No ato da inspeção ou fiscalização, quando forem identificadas 
plantas com sinais e/ou sintomas da ferrugem asiática da soja (Phakopso-
ra pachyrhizi), o proprietário, arrendatário ou detentor a qualquer título da 
lavoura será notificado a realizar o tratamento das plantas, independente-
mente de aplicações já realizadas, sem prejuízo das penalidades previstas 
na legislação vigente.
art.10º É obrigatória a comunicação à adEPara, do município onde se 
localiza a Unidade Produtiva, a ocorrência da praga ferrugem asiática da 
soja, pelo sojicultor, responsáveis técnicos da unidade produtiva, profissio-
nais de extensão, fomento, pesquisa, ensino e laboratórios, entidades e/ou 
quaisquer órgãos públicos ou privados que realizem exames ou diagnósti-
cos para Phakopsora pachyrhizi.
art.11º Tornar obrigatório o cumprimento do vazio sanitário para a cultura 
da soja (Glycine max l. Merril), no estado do Pará, como uma das medidas 
fitossanitárias para o controle da praga Phakopsora pachyrhizi.
• 1º O vazio sanitário da soja em território paraense será estabelecido pela 
Secretaria de defesa agropecuária, do Ministério da agricultura, Pecuária e 
abastecimento, anualmente, em ato normativo próprio.
• 2º Fica proibida a presença de plantas vivas de soja, guaxas ou cultiva-
das, em território paraense, durante o período do vazio sanitário da soja.
• Art.12º Tornar obrigatória a eliminação de plantas vivas de soja, antes 
do período de vazio sanitário, nas áreas em que foram cultivadas com soja, 
inclusive ao redor de armazéns e à beira das estradas e ferrovias.
• 1º As plantas de soja que germinarem durante o período do vazio sani-
tário devem ser destruídas imediatamente, sem prejuízo das penalidades 
previstas na legislação vigente.
• 2º Compete ao proprietário, arrendatário ou detentor a qualquer título 
de áreas cultivadas com soja, a eliminação de plantas vivas de soja, nas 
áreas sob seu domínio.
art.13º as áreas plantadas com outras culturas, assim como rodovias fe-
derais, estaduais, municipais, carreadores, ferrovias, portos, aeroportos, 
no entorno dos armazéns e áreas de pousio deverão permanecer livres de 
plantas vivas de soja em qualquer período do ano.
ParÁGraFo ÚNico - compete às instituições concessionárias ou admi-
nistradoras de rodovias, ferrovias, portos fluviais e aeroportos, a manuten-
ção das áreas de seu domínio, livres de plantas vivas de soja.
art.14º as cargas de grãos e sementes de soja deverão ser acondiciona-
das adequadamente, de forma a não permitir o derramamento nas vias, 
durante o transporte.
ParÁGraFo ÚNico - o acondicionamento adequado das cargas é de res-
ponsabilidade do transportador e do estabelecimento de origem dos produtos.
art.15º a adEPara, por meio de seus fiscais e agentes Estaduais de de-
fesa agropecuária, obedecidas as suas respectivas áreas de competência, 
fiscalizará o cumprimento do vazio sanitário e as medidas fitossanitárias 
dispostas nesta Portaria.
ParÁGraFo ÚNico - Para a execução de suas ações a adEPara poderá 
receber apoio financeiro, auxílio e colaboração de instituições interessadas, 
sejam elas públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, bem como de 
pessoas físicas ou jurídicas.
Art.16º Fica sujeito à inspeção e à fiscalização de que trata esta Portaria 
qualquer planta e propriedade rural, e serão exercidas quanto:
• - Ao aspecto fitossanitário;
• - À adoção de medidas fitossanitárias.
art.17º fica proibido o semeio e o cultivo de soja em sucessão à soja, na 
mesma área e no mesmo ano agrícola.
art.18 º Sem prejuízo de sua atuação institucional, compete à adEPara 
a coordenação e a execução das ações e medidas necessárias para dar 
cumprimento às prescrições normativas desta Portaria.
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Art.19º A desobediência e inobservância das disposições constantes nesta 
Portaria e seus anexos, sujeitam os infratores às penalidades previstas na 
lei Estadual Nº 7.392, de 07/04/2010, seu regulamento e demais altera-
ções posteriores, sem prejuízo das sanções penais previstas no art. 61 da 
lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e no art. 259 do código 
Penal Brasileiro.
art.20º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
a PorTaria Nº 2030/ 2021, de 04 de maio de 2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo –diretor Geral - adepará

Protocolo: 838918

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 4987/2022 - adeParÁ, 
de 10 de aGosto de 2022

o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo, o PaE 2022/747309 e o que determina o art. 132, inciso 
ii da lei nº 5.810/94, que rEGUlaMENTa a coNcESSÃo dE GraTifica-
ÇÕES.
r E S o l V E:
dESiGNar o(a) servidor(a) aNa PaUla PEdroSo dE SoUZa, matrícula 
n° 55588179/1, assistente administrativo, para responder pela GEr de 
altamira, durante as férias do(a) titular arY Haroldo carValHo caVal-
caNTE, matricula 5909035/2, GEP-daS 011.4, no período de 08/08/22 a 
06/09/22.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 839032
Portaria Nº 4762/2022- adeParÁ, de 29 de JULHo de 2022

o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2022/876970 e o que determina o art. 132, inciso ii 
da lei nº 5.810/94, que rEGUlaMENTa a coNcESSÃo dE GraTificaÇÕES.
r E S o l V E:
dESiGNar o(a) servidor(a) SaMYra alVES alBUQUErQUE dE liMa, ma-
trícula n° 57200257/2, fiscal Estadual agropecuário, para responder pelo 
GPNcBT/SEdE, durante o período de 15.2(quinze) dias de férias do(a) ti-
tular Marcia BaTiSTa PENNa, matricula 5871115/3, GEP-daS 011.3, no 
período de 18/07/22 a 01/08/22.
rePUBLicada Por iNcorreÇÃo
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 839015
Portaria Nº 4986/2022 - adeParÁ, 

de 10 de aGosto de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo, o PaE 2022/838877 e o que determina o art. 132, inciso ii 
da lei nº 5.810/94, que rEGUlaMENTa a coNcESSÃo dE GraTificaÇÕES.
r E S o l V E:
dESiGNar o(a) servidor(a) Elda SoraYa do NaSciMENTo MarTiNS, 
matrícula n° 6403139/1, Gerente, para responder pelo chefe de Gabinete, 
durante as férias do(a) titular dENiS ViNiciUS rodriGUES rENaUlT, ma-
tricula 57175057/2, GEP-daS 011.4, no período de 10/08/22 a 08/09/22.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 839021

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 4969/2022: BENEfici-
ário: Nollar liBErali filHo; Matrícula: 54187437;função:20agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviços de Pes-
soa física e aquisições de materiais diversos de consumo, para suprir as 
necessidades da Gerencia regional de Soure.Elemento de despesa / Va-
lor: 339030/36/47 / r$ 2.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo 
de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: TaTiaNE 
ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 838530

.

.

diÁria
.

Portaria: 4970/2022 objetivo: levantamento de detecção da Mosca da 
carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaN-
Ta BárBara do Pará/Pa destino: aNaNiNdEUa, MariTUBa/Pa Servi-
dor: 54186886/ NESTor SilVa doS rEiS (aGENTE fiScal aGroPEcU-
ário) / 2,5 diáriaS / 15/08/2022 a 17/08/2022.ordenador: JaMir JU-
Nior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 838534

Portaria: 4976/2022 objetivo: fiscalizar o vazio sanitário da soja em 
16 propriedades produtoras de soja.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa Ser-
vidor: 54185735/ MESSiaS dE oliVEira fErrEira JUNior  (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 6,5 diáriaS / 14/08/2022 a 20/08/2022. ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 838744
Portaria: 4975/2022 objetivo: realizar fiscalização em 15 proprieda-
des; sobre obrigatoriedade de procedimentos (Higiênicos Sanitários) para 
acultura de Pimenta do reino, seus produtos e subprodutos de interes-
se econômico, em todo o território paraense. devido ao difícil acesso de 
trafegabilidade por estradas de chão. Há necessidade de pernoite na re-
gião, atendendo os princípios da razoabilidade; pois, a comunidade de 
chapadão, nova fronteira agrícola, na rodovia Pa Trans/Uruará, localiza-se 
distante de Santarém cerca de 180 km, entre Santarém e o município de 
Uruará/Pa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa-
rÉM/Pa destino: SaNTarÉM/Pa Servidor: 00010499/ cloViS aNToNio 
VillacorTa VaScoNcEloS (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS 
/ 08/08/2022 a 12/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 838739
Portaria: 4978/2022 Objetivo: Realizar atividades de vigilância em pro-
priedades, em área de foco e perifoco de raiva ocorrido, entrega de noti-
ficação de vacinação, acompanhamento de vacinação, captura morcegos 
hematófagos e educação sanitária no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: BaiÃo/Pa Servidor: 
54187187/ MaciEl carValHo araUJo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcU-
ária) / 5,5 diáriaS / 01/08/2022 a 06/08/2022.ordenador: JaMir JU-
Nior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 838760
Portaria: 4977/2022 objetivo: realizar atendimento no geral aos produ-
tores rurais e apoio no cumprimento das metas estabelecidas pelo MaPa, 
na ulsa de Goianésia.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: TUcUrUÍ/Pa destino: GoiaNÉSia do Pará/Pa Servidor: 54187187/ 
MaciEl carValHo araUJo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 
diáriaS / 25/07/2022 a 29/07/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 838754
Portaria: 4973/2022 objetivo: Participar de reunião técnica com a Ge-
rência de Pragas Quaretenárias - GPQ, para definição de estratégias dos 
levantamentos de detecção das pragas quarentenárias dos citros nos mu-
nicípios da Gerência regional de Marabá.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 
54191532/ raiMUNdo JoSE MoraES JUNior (ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 838708
Portaria: 4972/2022 objetivo: Participar de reunião técnica com a Ge-
rência de Pragas Quaretenárias - GPQ, para definição de estratégias dos le-
vantamentos de detecção das pragas quarentenárias dos citros no municí-
pios da Gerência regional de Marabá.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: MaraBá/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 57223827/ 
aNdErSoN rocHa PiNHEiro (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS 
/ 22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 838703
Portaria: 4974/2022 objetivo: Participar de reunião técnica com a Ge-
rência de Pragas Quaretenárias - GPQ, para definição de estratégias dos le-
vantamentos de detecção das pragas quarentenárias dos citros no municí-
pios da Gerência regional de Marabá.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: MaraBá/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 57189977/ 
EliaNa claUdia oliVEira ViaNa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 
4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 838725
Portaria: 4981/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em propriedade 
rural que apresenta inconformidades no Sistema SiaPEc-3 no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
alTaMira/Pa Servidor: 5898315/ adriElE caroliNa fraNco cardoSo 
(GErENTE) / 6,5 diáriaS / 07/08/2022 a 13/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 838817
Portaria: 4984/2022 objetivo: realizar atendimento a foco de aiE, com 
previsão de colheita de amostras, nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: caSTaNHal, SÃo do-
MiNGoS do caPiM/Pa Servidor: 51855640/ SUSiclaY dE BarroS NETo 
(fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 1 diária 
/ 10/08/2022 e 11/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 838835
Portaria: 4985/2022 objetivo: dar apoio ao atendimento das metas 
de vigilância ativa para Febre Aftosa no munícipio.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: co-
larES/Pa Servidor: 54187465/ Marilia fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE 
fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 10/08/2022 a 12/08/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 838839
Portaria: 4982/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção das 
pragas dos citros em propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: NoVo rEParTiMENTo/Pa destino: PacaJá/Pa Ser-
vidor: 5901322/ rENaTa TriNdadE dE liMa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) 
/ 2,5 diáriaS / 16/08/2022 a 18/08/2022.ordenador: lUcioNila PaN-
ToJa PiMENTEl.

Protocolo: 838824
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Portaria: 4993/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes de va-
cinação contra aftosa em 11 propriedade no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: 
BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 6403317/ JoYcilENE TEiXEira 
do NaSciMENTo / (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 
16/08/2022 a 20/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 838883
Portaria: 4996/2022 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: TUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá/
Pa Servidor: 5869552/ flaVio SilVa dE fiGUEirEdo (aGENTE dE dEfE-
Sa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 838896
Portaria: 4995/2022 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: TUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá/
Pa Servidor: 5911933/ daNiEllE criSTiNa SilVa corrEia (aUXiliar 
dE caMPo) / 4,5 diáriaS /22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 838892
Portaria: 4994/2022 objetivo: dar apoio administrativo e logístico a 
servidores, que irá realizar vistoria em estabelecimentos artesanais no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 54196694/ lENo rEGiNaldo 
rEiS dE aNdradE (aUXiliar dE caMPo) / 5,5 diáriaS / 22/08/2022 a 
27/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 838887
Portaria: 4992/2022 objetivo: realizar atendimento das metas de vi-
gilância ativa para Febre Aftosa no munícipio.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: 
colarES/Pa Servidor: 57216618/ draUcia darlEN SilVa GoUVEa (MÉ-
dico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 10/08/2022 a 12/08/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 838875
Portaria: 4983/2022 objetivo: fiscalizar o vazio sanitário da soja em 
16 propriedades produtoras de soja.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia/
Pa Servidor: 54187236/ rooSEVElT dE SoUZa olorTEGUi / (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 6,5 diáriaS / 14/08/2022 a 20/08/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 838829

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito ProtocoLo 833012
data de PUBLicaÇÃo No diÁrio: 01/08/2022

2º terMo aditiVo
coNtrato Nº: 26/2021

Valor ToTal: r$ 4.812.251,00.
claSSificaÇÃo do oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZa-
da Na locaÇÃo dE VEÍcUloS Para ESTa aGENcia No ESTado do Pará.
coNTraTado: EMPrESa UNidaS ESPEciaiS S/a, cNPJ: 02.491.558/0001-42.

Protocolo: 838756
..

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 0435/2022 – 04.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/08/2022 a 30/08/2022, o Extensionista 
rural l– fErNaNdo fErrEira dE SoUSa - Matrícula nº 3177793/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Acará/Escritório Regional do 
Tocantins, em virtude da titular encontrar-se em gozo de licença Prêmio. 
(PaE: 2022/643942
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Portaria Nº 0437/2022 – 08.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/09/2022 a 30/10/2022, o Extensionista 
rural ll– roNald dE SoUZa corrEa - Matrícula nº 54196665/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Santa Luzia do Pará/Escritório 
regional de capanema, em virtude do titular encontrar-se em gozo de 
licença Prêmio. (PaE: 2022/963042).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Portaria Nº 0438/2022 – 08.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/09/2022 a 30/10/2022, o Extensionista 
rural ll– JUraNdir dE VaScoNcEloS BaTiSTa - Matrícula nº 5690846/1, 
para responder pela Supervisão do Escritório regional do Médio amazo-
nas, em virtude do titular encontrar-se em gozo de licença Prêmio. (PaE: 
2022/967452).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Portaria Nº 0439/2022 – 08.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 12/09/2022 a 11/10/2022, o Extensionista 
rural l– laUro cUSTÓdio caMPoS da cUNHa - Matrícula nº 3170861/1, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Barcarena/Regional do 
Tocantins, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 
2022/927247).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Portaria Nº 0441/2022 – 08.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/09/2022 à 30/09/2022, a auxiliar de admi-
nistração– PaUla fraNciNETE oTEro BaTiSTa - Matrícula nº 3178579/1, 
para responder pela Chefia do Núcleo Financeiro/COAFI, em virtude da 
titular encontrar-se em gozo de licença Prêmio (PaE: 2022/952879).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Protocolo: 838679
Portaria Nº 0442/2022 – 08.08.2022

o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 12/09/2022 à 11/10/2022, o Extensionista 
rural ll– MaUricio dE liMa KaValErSKi - Matrícula nº 57212723/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Palestina/Escritório Regional 
de Marabá, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias (PaE: 
2022/953960).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Portaria Nº 0443/2022 – 08.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 12/09/2022 à 11/10/2022, a Extensionista 
rural ll– QUEliaNE liMa da SilVa PESSoa - Matrícula nº 572122837/1, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Abel Figueiredo/Escritório 
regional de Marabá, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias 
(PaE: 2022/953960).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Portaria Nº 0444/2022 – 08.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/09/2022 à 30/09/2022, o Extensionis-
ta rural ll– lUciaNo coVrE NoGUEira - Matrícula nº 57174751/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Vitória do Xingú/Escritório Re-
gional de altamira, em virtude do titular encontrar-se em gozo de licença 
Prêmio (PaE: 2022/953379).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Portaria Nº 0445/2022 – 08.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 12/09/2022 à 11/10/2022, o Extensionis-
ta rural ll– daVid SilVa doS SaNToS - Matrícula nº 5066050/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Trairão/Escritório Regional 
do Tapajós, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias (PaE: 
2022/981875).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Portaria Nº 0446/2022 – 08.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 12/09/2022 à 11/10/2022, a Extensionista 
Social ll– aNa aParEcida MElo BaiMa - Matrícula nº 3175200/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Aveiro/Escritório Regional 
do Tapajós, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias (PaE: 
2022/981875).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Protocolo: 838706
Portaria Nº 0447/2022 – 08.08.2022

o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 12/09/2022 à 11/10/2022, o Extensionista 
rural ll– GilSoN BarBoSa dE SoUZa - Matrícula nº 3177777/1, para res-
ponder pela Chefia do Escritório Local de Uruará/Km 80/Escritório Regional 
de altamira, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias (PaE: 
2022/981105).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Protocolo: 838726
Portaria Nº 0449/2022 – 08.08.2022

o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E M a N E J a r, a contar de 09/08/2022, o auxiliar de administração – 
EliVElToN da coSTa Maia - Matrícula nº 55208331/1, do Núcleo de de-
senvolvimento de recursos Humanos/codES, para exercer suas funções 
na Seção de contabilidade/coafi.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Portaria Nº 0450/2022 – 08.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E M a N E J a r, a contar de 09/08/2022, o auxiliar de administração 
– JoÃo diaS oliVEira JUNior - Matrícula nº 55208332/1, da coordena-
doria de administração e desenvolvimento de recursos Humanos/codES, 
para exercer suas funções na assessoria de comunicação/aScoM.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Protocolo: 838822
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Portaria Nº 0451/2022 – 08.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
 d E S i G N a r, a contar de 01/08/2022 à 30/08/2022, o Extensionista 
rural ll– ElUEUdE alVES da crUZ - Matrícula nº 57210224/1, para res-
ponder pela Chefia do Escritório Local de Sapucaia/Escritório Regional de 
conceição do araguaia, em virtude do titular encontrar-se em gozo de 
férias (PaE: 2022/949042).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Portaria Nº 0452/2022 – 08.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 12/09/2022 à 11/10/2022, o Extensionista 
rural il – MaciEl doS SaNToS SoUZa - Matrícula nº 57211214/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Moju/Escritório Regional do 
Tocantins, em virtude da titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 
2022/973244).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Portaria Nº 0453/2022 – 08.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
 d E S i G N a r, a contar de 12/09/2022 à 11/10/2022, a Extensionista 
rural l – GiSEllE lUciaNa dE MaToS caSTro SaBiNo - Matrícula nº 
57175834/1, para responder pela coordenadoria de Planejamento/cPlaN, 
em virtude da titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/987760).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Portaria Nº 0454/2022 – 08.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 12/09/2022 à 11/10/2022, a Técnica de 
Planejamento – SiMoNE NaZarÉ da rocHa TriNdadE - Matrícula nº 
55585681/1, para responder pela Seção de contabilidade/coafi, em vir-
tude da titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/1001937
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Portaria Nº 0455/2022 – 09.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
 d E S i G N a r, a contar de 12/09/2022 à 11/10/2022, o Extensionista 
rural l, Engº-agrônomo JoSÉ cEZário ariaS dE SoUZa - Matricula nº 
3175057/1, para responder pela diretoria Técnica, em virtude do titular 
encontrar-se gozo de férias. (PaE: 2022/1001313).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Portaria Nº 0456/2022 – 08.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 12/09/2022 à 11/10/2022, o Extensio-
nista rural il – NEilSoN clEiToN MorEira dE araÚJo - Matrícula nº 
57212729/1, para responder pela Chefia do Escritório Local de Anapú/Re-
gional de altamira, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. 
(PaE: 2022/999343).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Protocolo: 838927

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0171/2022 – 10.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
c o N c E d E r a Extensionista rural l – diNildE riBEiro SErrÃo - 
Matrícula nº 55585996/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês relativo ao 
Quinquênio: 01/06/2011 à 31/05/2016, que será gozado no período de 
11/08/2022 a 09/09/2022. (PaE: 2022/1000153).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Humanos

Protocolo: 839003

errata
.

errata da matéria de publicação da Portaria de diárias nº 012/2022 
da UG tocantins, tendo como beneficiário: EDIR ANTONIO QUEIROZ RO-
driGUES, matrícula: 54187036, com Protocolo nº 810789, publicada no 
doE nº 35.000, pág. 78, de 08/06/2022. onde se lê: NÚMEro dE diá-
riaS: 0,5 diáriaS. Leia-se: NÚMEro dE diáriaS: 1,0 diáriaS. ordena-
dor de despesas da UG Tocantins: Pedro Paulo rodrigues de leão.

Protocolo: 839036

diÁria
.

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

Protocolo: 838594
Portaria de diÁria Nº 203/2022; BENEficiário: roBErTo Ei-
SaKU SUaMi,  Matrícula Nº 57200406/1; fUNÇÃo: assessor para assun-
tos de auditagem; oBJETiVo: Participar do coNEX 2022 - congresso de 
excelência em licitações e contratações Públicas; Nº dE diáriaS: 5 e ½  
(cinco e meia); PERÍODO: 23 a 28/08/2022; DESTINO: Goiânia; ORDENA-
dor dE dESPESaS: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 838844

Portaria de diÁria Nº 204/2022; BENEficiário: fraNciSco Go-
MES PoNTES,  Matrícula Nº 57200435; fUNÇÃo: auxiliar de administra-
ção/aPc; oBJETiVo: Participar do coNEX 2022 - congresso de excelência 
em licitações e contratações Públicas; Nº dE diáriaS: 5 e ½  (cinco e 
meia); PERÍODO: 23 a 28/08/2022; DESTINO: Goiânia; ORDENADOR DE 
dESPESaS: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 838848

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação de Protocolo 810779, da Portaria 
de diária nº 010/2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.000, 
pág. 78, de 08/06/2022, que trata da concessão de 0,5 diária da UG To-
cantins, em favor do beneficiário JILVANO JOÃO PINHEIRO PANTOJA, ma-
trícula: 54196288, em razão de que o empregado, por motivo de força 
maior, não pôde estar presente à reunião de trabalho marcada para o dia 
09/06/2022 em abaetetuba. ordenador de despesas da UG Tocantins: Pe-
dro Paulo rodrigues de leão

Protocolo: 839045
tornar sem efeito a publicação de Protocolo 810799, da Portaria 
de diária nº 015/2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.000, 
pág. 78, de 08/06/2022, que trata da concessão de 0,5 diária em favor do 
beneficiário EDNO NUNES ROCHA, matrícula: 57176546, em razão de que 
o empregado está registrado em diversos responsáveis pela SEdaP desde 
2007, estando assim impedido de receber valores via SiafEM. ordenador 
de despesas da UG Tocantins: Pedro Paulo rodrigues de leão

Protocolo: 839068
tornar sem efeito a publicação de Protocolo 810783, da Portaria de 
diária nº 014/2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.000, pág. 
78, de 08/06/2022, que trata da concessão de 0,5 diária da UG Tocantins, 
em favor do beneficiário JORGE CALDAS DIAS, matrícula: 5577233, em 
razão de que a referida Portaria está em duplicidade com a PorTaria Nº 
013/2022, de protocolo 810793, com o conteúdo repetido. ordenador de 
despesas da UG Tocantins: Pedro Paulo rodrigues de leão

Protocolo: 839058

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
Portaria Nº 01771/2022-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° 2022/981485;
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), a servidora cEli 
araÚJo do NaSciMENTo, matrícula nº 5467497/6, ocupante função 
de assistente administrativo, em razão da revogação de cessão, sob a 
PorTaria Nº 213/2022-GS/SEPlad, de 27/07/2022, publicada no doE 
nº 35.062 de 29/07/2022, a contar de 01/08/2022, da servidora Maria 
adÉlia loPES SoarES, matrícula nº 27910/1, ocupante do cargo de 
assistente administrativo.
ii – determinar à Secretaria adjunta de Gestão administrativa e Tecnolo-
gia – SaGaT que, através do setor competente, tome devidas providências 
ao fiel cumprimento do presente Ato.
Belém, 09 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias - SaGaT

Protocolo: 839136
Portaria Nº 1.776, 10 de aGosto de 2022

cria Grupo de Trabalho com o objetivo de elaborar proposta de ato nor-
mativo sobre a destinação da madeira oriunda da supressão vegetal de 
empreendimentos ou atividades de uso alternativo do solo, de interesse 
público ou privado, objeto de licenciamento no âmbito da Secretaria Esta-
dual de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMaS).
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE do 
Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, parágrafo inciso 
ii, da constituição Estadual, e considerando as informações constantes no 
Processo administrativo Eletrônico nº2022/1001387,
rESolVE:
art.1º criar o Grupo de Trabalho com o objetivo de elaborar proposta de 
ato normativo sobre a destinação da madeira oriunda da supressão vegetal 
de empreendimentos ou atividades de uso alternativo do solo, de interesse 
público ou privado, objeto de licenciamento, no âmbito da Secretaria Esta-
dual de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMaS/Pa), denomina-
do GT – destinação de Madeira.
art.2º ficam nomeados para compor o Grupo de Trabalho (GT) os seguin-
tes representantes das unidades administrativas da SEMaS/Pa:
i – GaBiNETE:
francisca lucia Porpino Telles, matrícula nº 82244/ 1; e
fabricio drago Pinho Júnior, matrícula nº5914853/2.
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ii – SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo E rEGUlaridadE aMBiENTal:
luiz Edinelson cardoso e cardoso, matrícula nº57234130/1; e
Bruna coelho da conceição Pojo, matrícula nº5963622/1.
iii – coNSUlToria JUrÍdica:
Guilherme Gonçalves alves, matrícula n° 57176282/1; e
Vanessa albuquerque de campos, matrícula nº 5958244/2.
iV – NÚclEo dE ESTUdoS lEGiSlaTiVoS:
andressa dourado rodrigues Solano de carvalho, matrícula nº 5914607/2; 
e rebeca Monteiro reitz, matrícula nº 57188118/2.
V – dirEToria doS NÚclEoS rEGioNaiS dE GESTÃo E rEGUlariZa-
ÇÃo:
Walmir carneiro corumbá, matricula nº 5146631/2; e
José Maria e Souza Neto, matricula nº 57214630/1.
Vi – dirEToria aGroSSiViPaSToril:
Paulo roberto rodrigues Pinto, matrícula nº5717543/1; e
lenilson ferreiras Palheta, matrícula nº5951695/1.
Vii – dirEToria dE licENciaMENTo aMBiENTal:
roberto Wagner cabral Batista, matrícula nº5924173/2; e
davi Gonçalves Pinto, matrícula nº6005246/2 .
Viii - dirEToria dE fiScaliZaÇÃo aMBiENTal:
raissa da Silva lopes, matrícula nº5903180/2; e
Tobias Brancher, matrícula nº57234497/1 .
art.3º compete ao GT:
i – revisar os atos normativos referentes à destinação da madeira oriunda 
da supressão vegetal de empreendimentos ou atividades de uso alternativo 
do solo, de interesse público ou privado, objeto de licenciamento no órgão 
ambiental;
ii – propor alteração ou elaboração de ato normativo referente aos assun-
tos tratados no inciso i, nos termos da Portaria SEMaS nº 1.575, de 14 de 
dezembro de 2020;
iii – apresentar, ao titular da Secretaria, outras propostas visando so-
lucionar os entraves administrativos e ambientais constatados durante o 
exercício das atividades do GT, caso necessário.
art.4º a coordenação do Grupo de Trabalho será exercida pela servidora 
francisca lucia Porpino Telles, matrícula nº 82244/1, e na sua ausência, 
pelo servidor fabricio drago Pinho Júnior, matrícula nº5914853/2, a quem 
compete:
i – coordenar as atividades do grupo de trabalho para cumprimento de 
suas atribuições;
ii – elaborar a pauta das reuniões, conforme deliberação do grupo de tra-
balho;
iii – convocar e presidir as reuniões do grupo de trabalho;
iV – solicitar a designação ou destituição de membro do grupo de trabalho;
V – registrar a frequência dos membros nas reuniões;
Vi – elaborar relatório sintetizado de cada reunião, com, no mínimo, as 
seguintes informações:
a) lista dos membros presentes;
b) assuntos abordados;
c) atividades realizadas ou destinadas para cada unidade administrativa do 
GT ao final de cada reunião, quando houverem;
Viii - praticar os demais atos necessários ao cumprimento das atribuições 
do grupo de trabalho.
§1º as reuniões deverão ocorrer, no mínimo, 1(uma) vez por mês e pode-
rão ser realizadas por videoconferência.
§2º as reuniões serão convocadas, preferencialmente, por meio do cor-
reio eletrônico institucional, com no mínimo 5(cinco) dias de antecedência, 
no qual deverá constar a pauta e demais informações necessárias, a fim 
possibilitar uma melhor preparação dos membros participantes sobre os 
assuntos dispostos na pauta.
§3º A ausência nas reuniões poderá ser justificada à Coordenação Geral do 
Grupo de Trabalho, que avaliará a necessidade de substituição do servidor.
§4º as propostas do GT serão apresentadas ao titular da SEMaS após a 
deliberação consensual de seus membros.
§5º Poderão ser convidados a participar das reuniões, representantes de 
órgãos e entidades públicas e privadas, bem como profissionais e especia-
listas relacionados aos temas, que possam contribuir para o cumprimento 
das competências do GT.
art.5º a participação no GT será considerada como exercício efetivo das 
funções institucionais, de caráter relevante, não remunerada.
art.6º o Grupo de Trabalho terá o prazo de vigência de 5 (cinco) meses, 
contados a partir da publicação desta Portaria, prorrogável por igual período.
Parágrafo único. a alteração da composição dos membros do GT ou do seu 
prazo de vigência deverá ser devidamente justificada e realizada por meio 
do ato formal do titular da SEMaS.
art.7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 10 de agosto de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 838996

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 012/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE – SEMaS, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 34.921.783/0001-
68, e a empresa ZENiTE iNforMaÇÃo E coNSUlToria lTda, pessoa jurí-
dica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 86.781.069/0001-15.
do oBJETo: contratação da Empresa ZENiTE iNforMaÇÃo E coNSUlTo-
ria S.a no que tange à assinatura anual da plataforma “Zenite fácil” com 
direito de acesso para 05 (cinco) Servidores desta Semas/Pa.

da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso ii da lei 8.666, de 
21 de junho de 1993, com suas posteriores modificações, a inexiGIbilidade 
dE liciTaÇÃo, referente ao Processo nº 2022/648675 de 13 de junho de 
2022, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 11.635,00 (onze mil, seiscentos e trinca e cinco 
reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278887 – capacitação de agentes 
Públicos; fonte 0116 – fEMa; Elemento 339039 – Serviços de Terceiros PJ; 
P i 4120008887c; ação 234811
ordENador(a) rESPoNSáVEl: lilia Márcia raMoS rEiS, diretora de 
Gestão administrativa e financeira.
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 10 de agosto de 2022.

Protocolo: 839023

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade resolve ratifi-
car o Termo de inexigibilidade de licitação nº 012/2022 para contratação 
de Valor: r$ 11.635,00 (onze mil, seiscentos e trinca e cinco reais).
Belém/Pa, 10 de agosto de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 839025

.

.

diÁria
.

 Portaria Nº 1769/2022 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/921684 GaMaM-SEMaS;
rESolVE:
i - Excluir da PorTaria Nº 1675/2022-GaB/SEMaS de 01/08/2022, 
publicada no doE Nº 35.069 do dia 05/08/2022, a servidora Marli da 
coNcEiÇÃo dE SoUSa BorGES, Matrícula n° 57175424/ 1, ocupante do 
cargo de assistente administrativo.
Belém, 09 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretor de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 838451
Portaria Nº 1757/2022 - GaB/seMas 08 de aGosto de 2022.
Objetivo: Participar do XI Seminário de sistemas agroflorestais de Tomé 
Açu. Enfoque em sistemas agroflorestais e bioeconomia na amazônia.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: altamira/Pa
destino: Tomé açu/Pa.
Período: 17/08 a 21/08/2022 – 04 e ½ diária.
Servidores:
- 5934148/2 – KETiaNE doS SaNToS alVES- (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5951928/1 – JÉSSica dE SoUZa MEUrEr- (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 838523
Portaria Nº1519/2022 - GaB/seMas 13 de JULHo de 2022.

Objetivo: Ação de fiscalização ambiental integrada com órgãos que com-
põem a força Estadual de combate ao desmatamento, nos municípios 
citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: TraNS-UrUará, Br-163 e TraNSaMaZÔNica (Novo Progresso, 
Moraes de almeida, castelo dos Sonhos) altamira, Vitória do Xingu, Brasil 
Novo, Itaituba, Jacareacanga, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Novo Progres-
so, Placas, rurópolis, Santarém, Senador José Porfírio, Trairão, Uruará/Pa.
Período: 08/07 a 01/08/2022 – 24 e ½ diárias.
Servidores:
- 571989621 - GilcEMYr dE aSSUNÇÃo MarTiNS - (3° SGT)
- 541932171 - HUGo MarQUES PErEira - (3° SGT)
- 42190141 - aNdErSoN fariaS dE BriTo - (cB PM)
- 54192528/1 - MarcElo BraGa coNdE - (3° SGT)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 828106
Portaria Nº1521/2022 - GaB/seMas 13 de JULHo de 2022.

Objetivo: Ação de fiscalização ambiental integrada com órgãos que compõem 
a força Estadual de combate ao desmatamento, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: TraNS-UrUará, Br-163 e TraNSaMaZÔNica (Novo Progresso, 
Moraes de almeida, castelo dos Sonhos) altamira, Vitória do Xingu, Brasil 
Novo, Itaituba, Jacareacanga, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Novo Progres-
so, Placas, rurópolis, Santarém, Senador José Porfírio, Trairão, Uruará/Pa.
Período: 08/07 a 01/08/2022 – 24 e ½ diárias.
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Servidores:
- 54185258 - roNildo aNdradE dE aNdradE - (3° SGT BM)
- 57220191 - rodriGo da SilVa BiTENcoUrT -(cabo)
- 54185266/1 - SilaS dE SoUZa fErrEira - (3° Sargento)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 828269
Portaria Nº1538/2022 - GaB/seMas 14 de JULHo de 2022.

Objetivo: Ação de fiscalização ambiental integrada com órgãos que com-
põem a força Estadual de combate ao desmatamento, nos municípios 
citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa e São félix do Xingu(apa triunfo do Xingu)/Pa.
Período: 08/07 a 01/08/2022 – 24 e ½ diárias.
Servidora:
- 5205263 - aNa lUcia SoUSa PErEira - (EPc/Escrivã)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 828631
Portaria Nº1552/2022 - GaB/seMas 14 de JULHo de 2022.

Objetivo: Ação de fiscalização ambiental integrada com órgãos que com-
põem a força Estadual de combate ao desmatamento, nos municípios 
citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: TraNS-UrUará, Br-163 e TraNSaMaZÔNica (Novo Progresso, 
Moraes de almeida, castelo dos Sonhos) altamira, Vitória do Xingu, Brasil 
Novo, Itaituba, Jacareacanga, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Novo Pro-
gresso, Placas, rurópolis, Santarém, Senador José Porfírio, Trairão, Urua-
rá/Pa.
Período: 08/07 a 01/08/2022 – 24 e ½ diárias.
Servidores:
- 5420806 - PaUlo rENaTo dE liMa PiNTo - (delegado)
- 5130271 - WalBEr coSTa PiMENTEl - (Escrivão)
- 5692830 - JoSÉ alTair dE NaZarÉ crUZ - (investigador de Polícia)
- 5332427 - raiMUNdo cÉSar corrEa lEÃo - (investigador de Polícia)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 828852
Portaria Nº 1650/2022 - GaB/seMas 27 de JULHo de 2022.

Objetivo: Apoio e segurança a ação de fiscalização ambiental em combate 
ao desmatamento ilegal por meio da força Estadual de combate ao des-
matamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Tucuruí/Pa, Uruará/Pa, Placas/Pa, rurópolis/Pa, itaituba/Pa, 
Santarém/Pa e Mojuí dos campos/Pa
Período: 18/07 a 01/08/2022 – 14 e ½ diárias
Servidores:
- 57731211 - GiaNcarlo MaNGaBEira fraZÃo - (3º SGT)
- 57328241 - JoElSoN da SilVa E SoUZa - (3º SGT)
- 5700353 - aldo caldaS dE PiNa JUNior - (2º SGT)
- 53741621 - SaNdro JoSÉ corrEa ViaNa - (2º SGT)
- 57189308 - WESlEY aNdrÉ PiEdadE PadilHa - (1º TEN)
- 4220184 - THiaGo alBErTo da coSTa SilVa – (caBo)
- 541954431 - lUciaNo PErEira dE oliVEira TaVarES - (3º SGT)
- 57325811 - cláUdio Márcio alEiXo fErrEira - (3º SGT)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 833075
Portaria Nº 1683/2022 - GaB/seMas 01 de aGosto de 2022.
objetivo: realizarem vistorias técnicas em indústrias Madeireiras, localiza-
das nos municípios de rurópolis e Placas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa, rurópolis/Pa e Placas/Pa
Período: 16/08 a 21/08/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 5924986/2 - TaNia doS SaNToS da SilVa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5952149/1 - ricHard PiNHEiro rodriGUES - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 834426
Portaria Nº 1772/2022 - GaB/seMas 10 de aGosto de 2022.
objetivo: realizar diligências junto a Polícia civil de altamira/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: altamira/Pa.
Período: 07/08 a 10/08/2022 – 03 e ½ diária.
Servidores:
- 57192651/ 1 – VicTor MaNfriNi corrEa BraGa- (delegado de Polícia/
assessor)
- 5954941/ 1 – fiaMMa BUcHiNGEr alVES- (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 838544

Portaria Nº 1783/2022 - GaB/seMas 10 de aGosto de 2022.
objetivo: Participar da 5° reunião extraordinária do comitê Executivo do 
fPMac.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Baião/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 15/08 a 17/08/2022 – 2 e ½ diárias.
colaborador:
– daNiElE BENdElac PiNHEiro- (colaboradora Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 838989
Portaria Nº 1782/2022 - GaB/seMas 10 de aGosto de 2022.
objetivo: Participar da 5° reunião extraordinária do comitê Executivo do 
fPMac.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: comunidade Quilombola Pau-furado Salvaterra/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 15/08 a 17/08/2022 – 2 e ½ diárias.
colaborador:
– ValÉria dE JESUS alMEida carNEiro- (colaboradora Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 838924

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo coeMa Nº 174, de 02 de aGosto de 2022
aprova e dá publicidade às decisões referentes aos processos administra-
tivos de natureza punitiva, julgados na 77ª reunião ordinária do conselho 
Estadual de Meio ambiente – coEMa.
o coNSElHo ESTadUal dE MEio aMBiENTE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 2º-c da lei 5.752, de 26 de julho de 1993, e suas alterações, 
e o disposto no §4º do art. 5º do decreto Estadual nº 59, de 08 de abril 
de 2019, e
coNSidEraNdo a 77ª reunião ordinária do coEMa, realizada em 02 de 
agosto de 2022, na qual foram julgados processos administrativos de na-
tureza punitiva,
rESolVE:
art. 1º dar publicidade às decisões dos processos administrativos de na-
tureza punitiva, constantes do anexo Único desta resolução, julgados na 
77ª reunião ordinária do conselho Estadual de Meio ambiente – coEMa, 
realizada em 02 de agosto de 2022.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PlENário do coNSElHo ESTadUal dE MEio aMBiENTE – coEMa, em 
02 de agosto de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Presidente do conselho Estadual do Meio ambiente do Pará

aNeXo ÚNico
 

Processos PUNitiVos JULGados Na 77ª reUNiÃo ordiNÁria do coeMa
(reaLiZada eM 02/08/2022)

1. Processo: 1331/2021
recorrente: THiaGo dE oliVEira MaGESKi

decisão do coEMa: recurso provido, decisão pela declaração de nulidade da autuação e das penalidades aplicadas em 
primeira instância.

2. Processo: 11049/2021
recorrente: adriEl dE frEiTaS SoarES

decisão do coEMa: recurso provido, decisão pela declaração de nulidade da autuação e das penalidades aplicadas, bem 
como pela liberação da máquina apreendida.

3. Processo: 10156/2019
recorrente: coMPaNHia docaS do Pará

decisão do coEMa: recurso provido, decisão pela redução da multa simples para o valor de 1.000 UPfs/Pa.
4. Processo: 21750/2017

recorrente: faZENda GUaciara GUrUPi ii E Jaciara
decisão do coEMa: recurso provido, decisão pela extinção do auto de infração.

5. Processo: 4386/2020
recorrente: cÍcEro TEMÍSToclES da SilVa

decisão do coEMa: recurso não provido, decisão pela manutenção da penalidade de multa simples no valor de 5.175 
UPfs/Pa.

6. Processo: 6069/2020
recorrente: Márcio roBErTo PErEira da SilVa

decisão do coEMa: recurso não provido, decisão pela manutenção da penalidade de multa simples no valor de 7.501 
UPfs/Pa.

7. Processo: 13356/2020
recorrente: KlEVErSoN TENÓrio da SilVa

decisão do coEMa: recurso não provido, decisão pela manutenção da penalidade de multa simples no valor de 12.000 
UPfs/Pa.

8. Processo: 32314/2017
recorrente: Piria iNdÚSTria E coMÉrcio dE MadEira lTda - ME

decisão do coEMa: recurso não provido, decisão pela manutenção da penalidade de multa simples no valor de 50.001 
UPfs/Pa.

9. Processo: 10781/2017
recorrente: SallES E ValE EMPrEENdiMENToS iMoBiliárioS lTda

decisão do coEMa: recurso não provido, decisão pela manutenção da penalidade de multa simples no valor de 50.001 
UPfs/Pa.
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10. Processo: 34372/2017
recorrente: MiNUaNo aParT-HoTEl EirEli - ME

Decisão do COEMA: recurso provido, decisão pela requalificação da infração de gravíssima para grave, e redução da multa 
simples para o valor de 7.501 UPfs/Pa.

11. Processo: 36613/2019
recorrente: J. a. MENdo coMBUSTÍVEl EirEli - EPP

decisão do coEMa: recurso parcialmente provido, decisão pela redução da penalidade de multa simples para o valor de 
7.501 UPfs/Pa.

12. Processo: 14238/2021
recorrente: dEliMa coMÉrcio E NaVEGaÇÃo lTda

decisão do coEMa: recurso parcialmente provido, decisão pela redução da penalidade de multa simples para o valor de 
7.501 UPfs/Pa.

13. Processo: 12435/2021
recorrente: rc2 ParTiciPaÇÕES lTda - faZENda BoM JESUS

decisão do coEMa: recurso provido, decisão pela nulidade dos auto de infração e Termo de interdição.
14. Processo: 26531/2021

recorrente: BraSil iNdÚSTria E coMÉrcio dE MadEiraS lTda
decisão do coEMa: recurso não provido, decisão pela manutenção da penalidade no valor de 60.000 UPfs/Pa.

15. Processo: 27189/2016
recorrente: aNTÔNio Márcio SilVa araÚJo

decisão do coEMa: recurso parcialmente provido, decisão pela redução da penalidade de multa simples para o valor de 
7.501 UPfs/Pa e a liberação dos bens apreendidos.

16. Processo: 6715/2015
recorrente: raiMUNdo iVaNdo riBEiro da SilVa

decisão do coEMa: recurso provido, decisão pela conversão da penalidade de multa simples para a penalidade de 
advertência.

17. Processo: 16208/2016
recorrente: T. MENdES dE MaToS - ME

decisão do coEMa: recurso não provido, decisão pela manutenção da penalidade de multa simples no valor de 1.000 
UPfs/Pa.

18. Processo: 16033/2016
recorrente: PoSTo VolaNTE dE oUro - iriNEU BErToliNi E cia

decisão do coEMa: recurso não provido, decisão pela manutenção da penalidade de multa simples no valor de 20.000 
UPfs/Pa.

19. Processo: 2233/2017
recorrente: MadEirEira araPUÃ EirEli - EPP

decisão do coEMa: recurso não provido, decisão pela manutenção da penalidade de multa simples no valor de 7.501 
UPfs/Pa.

20. Processo: 9424/2017
recorrente: JoSÉ do carMo SaMPaio MarTHa - iNdÚSTria dE GElo MarTHa

decisão do coEMa: recurso não provido, decisão pela manutenção da penalidade de multa simples no valor de 7.501 
UPfs/Pa.

21. Processo: 34544/2017
recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BoNiTo

decisão do coEMa: recurso não provido, decisão pela manutenção da penalidade de multa simples no valor de 7.000 
UPfs/Pa.

22. Processo: 23882/2017
recorrente: rodriGUES E SoBriNHoS lTda - EPP

decisão do coEMa: recurso não provido, decisão pela manutenção da penalidade de multa simples no valor de 17.500 
UPfs/Pa.

23. Processo: 40537/2016
recorrente: doW corNiNG SilÍcio do BraSil iNdÚSTria E coMÉrcio

decisão do coEMa: recurso não provido, decisão pela manutenção da penalidade de multa simples no valor de 4.000 
UPfs/Pa.

24. Processo: 33757/2017
recorrente: PoSTo ParaGoMiNaS

decisão do coEMa: recurso não provido, decisão pela manutenção da penalidade de multa simples no valor de 12.000 
UPfs/Pa.

25. Processo: 3779/2017
recorrente: MaNoEl SEVErio da SilVa

decisão do coEMa: recurso não provido, decisão pela manutenção da penalidade de multa simples no valor de 40.000 
UPfs/Pa.

26. Processo: 20634/2016
recorrente: iMoBiliária cEiTa corÊ lTda
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

27. Processo: 20636/2016
recorrente: iMoBiliária cEiTa corÊ lTda
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

28. Processo: 29027/2020
recorrente: roGÉrio fErNaNdES VarGaS
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

29. Processo: 10797/2017
recorrente: BSB ProdUTora dE EQUiPaMENToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal S/a

decisão do coEMa: prescrição intercorrente

30. Processo: 7630/2015
recorrente: aGroPEcUária UMUaraMa

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
31. Processo: 360/2015

recorrente: SaNTarÉM coMÉrcio E iNdÚSTria dE PEÇaS E SErViÇoS lTda
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

32. Processo: 2674/2015
recorrente: JoSÉ GEraldo PUPiN

decisão do coEMa: prescrição intercorrente

33. Processo: 17222/2013
recorrente: HoTEl SaNTa roSa coMÉrcio E iNdÚSTria dE áGUa MiNEral lTda

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
34. Processo: 492/2014

recorrente: r. dE S. liMa iNdÚSTria E coMÉrcio - EPP
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

35. Processo: 27808/2016
recorrente: E.M. dE PaiVa EirEli- ME

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
36. Processo: 22017/2014

recorrente: TiM cElUlar S/a
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

37. Processo: 19941/2015
recorrente: NEEMiaS PiNHEiro cafÉ

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
38. Processo: 19983/2013

recorrente: rENaTo dE alMEida QUarTiEiro
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

39. Processo: 1013/2013
recorrente: l.S. EMPrEENdiMENToS lTda-ME
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

40. Processo: 31403/2013
recorrente: PoSTo coPa 2002 lTda

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
41. Processo: 1511/2017

recorrente: iNdÚSTria E coMÉrcio dE MadEiraS Moriá EirEli - EPP
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

42. Processo: 15027/2016
recorrente: ValTEr SoloN dE oliVEira

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
43. Processo: 11293/2012

recorrente: rEJaNE GUEdES dE MoUra E SilVa
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

44. Processo: 16913/2016
recorrente: iNdÚSTria E coMÉrcio dE coSMÉTicoS NaTUra lTda

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
45. Processo: 38438/2013

recorrente: caiBa iNdÚSTria E coMÉrcio lTda
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

46. Processo: 17594/2016
recorrente: f.V. PErEira EirEli - ME

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
47. Processo: 21994/2016
recorrente: lUÍZ caSSol

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
48. Processo: 10288/2010

recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BraSil NoVo
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

49. Processo: 21076/2012
recorrente: aGroPal aGroPEcUária PalMEiraS

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
50. Processo: 9831/2017

recorrente: GUaMá TraTaMENToS dE rESÍdUoS lTda
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

51. Processo: 269/2015
recorrente: faZENda laGoa clara - laGoa clara aGroPEcUária S/a

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
52. Processo: 23738/2008

recorrente: USiNa SidErÚrGica do Pará - USiPar
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

53. Processo: 16963/2010
recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa Maria do Pará

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
54. Processo: 351330/2008

recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

55. Processo: 473064/2008
recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
56. Processo: 12339/2012

recorrente: oNiX EMPrEENdiMENToS MiNErárioS lTda
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

57. Processo: 21007/2012
recorrente: iMErYS rio caPiM caUliM S/a
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

58. Processo: 35998/2012
recorrente: HUMBErTo TaVarES BErNadiNo
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

59. Processo: 9530/2011
recorrente: arY fErrEira dE SoUZa

decisão do coEMa: prescrição intercorrente



diário oficial Nº 35.075   51Quinta-feira, 11 DE AGOSTO DE 2022

60. Processo: 23375/2013
recorrente: aSSociaÇÃo dE coNGrESSoS EdUcaTiVoS E rEliGioSoS dE BElÉM

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
61. Processo: 196663/2006

recorrente: rEGiNaldo SilVa ENGElHard
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

62. Processo: 6251/2014
recorrente: NoVacoN rEflorESTadora iNdÚSTria E coMÉrcio dE MadEiraS

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
63. Processo: 34322/2012

recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE colarES
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

64. Processo: 287029/2006
recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE aBaETETUBa

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
65. Processo: 178769/2006

recorrente: coMErcial SaGUi lTda
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

66. Processo: 33611/2014
recorrente: oTáVio aUGUSTo dE araUJo daciEr loBaTo

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
67. Processo: 1415/2017

recorrente: iNdÚSTria E coMÉrcio dE MadEiraS Moriá EirEli - EPP
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

68. Processo: 22914/2016
recorrente: orGaNiZaÇÕES dilMa

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
69. Processo: 1559/2014

recorrente: ocriM S.a ProdUToS aliMENTÍcioS
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

70. Processo: 25563/2014
recorrente: ciKEl MadEiraS lTda

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
71. Processo: 31352/2011

recorrente: cENTraiS ElÉTricaS do Pará S/a
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

72. Processo: 1973/2017
recorrente: iNdÚSTria E coMÉrcio dE MadEiraS Moriá EirEli-EPP

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
73. Processo: 30858/2010

recorrente: VarGaS E VarGaS lTda
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

74. Processo: 4904/2015
recorrente: lEolicE dE PaUla SoUZa

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
75. Processo: 37139/2014

recorrente: raiNBoW iNdUSTria E coMÉrcio dE MadEiraS
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

76. Processo: 18886/2012
recorrente: rENNEr PiNTo da SilVa

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
77. Processo: 14709/2015

recorrente: coNSTrUfoX - coNSTrUÇÕES E iNcorPoraÇÕES lTda
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

78. Processo: 4849/2014
recorrente: SErafiM iNdÚSTria dE MaTEriaiS Para coNSTrUÇÃo lTda

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
79. Processo: 6101/2015

recorrente: EXPoWood coMÉrcio dE MadEiraS iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

80. Processo: 21951/2016
recorrente: lUÍZ caSSol

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
81. Processo: 11675/2013

recorrente: aBaTEdoUro SoloN lTda
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

82. Processo: 399/2012
recorrente: diSTriBUidora M. N. S. dE araUJo lTda

decisão do coEMa: prescrição intercorrente

83. Processo: 10287/2010
recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BraSil NoVo

decisão do coEMa: prescrição intercorrente

84. Processo: 35842/2010
recorrente: aSSociaÇÃo doS PEQUENoS ProdUTorES do NÚclEo JErUSalÉM

decisão do coEMa: prescrição intercorrente

85. Processo: 33043/2015
recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE aBaETETUBa

decisão do coEMa: prescrição intercorrente

86. Processo: 11080/2017
recorrente: EBaTa - ProdUToS florESTaiS lTda

decisão do coEMa: prescrição intercorrente

87. Processo: 7966/2011
recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo JoÃo dE PiraBaS

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
88. Processo: 26890/2012

recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE alTaMira
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

89. Processo: 105059/2007
recorrente: ENGEPlaN ENGENHaria E PlaNEJaMENTo lTda

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
90. Processo: 10228/2016

recorrente: aNToNio loPES dE SoUSa
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

91. Processo: 473041/2008
recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
92. Processo: 29797/2013

recorrente: MadEirEira SaNTa BárBara
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

93. Processo: 377372/2007
recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa iZaBEl do Pará

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
94. Processo: 363374/2007

recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE cacHoEira do arari
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

95. Processo: 204180/2006
recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE caPaNEMa

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
96. Processo: 26088/2015

recorrente: MUNdo VErdE EMPrEENdiMENToS SUSTENTáVEiS
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

97. Processo: 329864/2008
recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE colarES

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
98. Processo: 24346/2010

recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SalVaTErra
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

99. Processo: 483418/2007
recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PoNTaS dE PEdraS

decisão do coEMa: prescrição intercorrente
100. Processo: 38625/2015

recorrente: SErra do diViSor aGroPEcUária
decisão do coEMa: prescrição intercorrente

101. Processo: 67978/2008
recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaliNÓPoliS

decisão do coEMa: prescrição intercorrente

Protocolo: 838655

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 578 de 10 de aGosto de 2022
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor Emmanuell carrolo Sobrinho, matrícu-
la nº 57200772, no período de 10 a 13/08/2022, com destino a São Geral-
do do araguaia-Pa. objetivo: reunião técnica para devolutiva da revisão 
do Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra dos Martírios/andorinhas. 
as despesas de viagem serão de responsabilidade do Programa áreas Pro-
tegidas da amazônia - arPa.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 579 de 10 de aGosto de 2022
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor Edimilson aníbal Pinheiro, matrícula 
n° 5940995, no período de 19 a 22/08/2022, com destino a Santarém-
Pa. objetivo: realizar a logística do material para o monitoramento da 
Unidade de conservação reserva Biológica (rEBio) Maicuru. as despesas 
de viagem serão de responsabilidade do Programa áreas Protegidas da 
amazônia - arPa.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 839092

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
Número: 12/2022
a presente licitação tem como objeto contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de mobília e equipamentos, a fim de atender as Bases de 
Monitoramento de desembarque Pesqueiro do Mosaico lago de Tucuruí, 
conforme disposições do respectivo Plano de aplicação dos recursos de 
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compensação ambiental, dos empreendimentos da Eletronorte: 2ª Etapa 
a Usina Hidrelétrica de Tucuruí – UHE Tucuruí e Transposição do desnível 
da UHE Tucuruí – Eclusas de Tucuruí, conforme especificação no Anexo I – 
Termo de referência do Edital.
Entrega do Edital: 11/08/2022
responsável pelo certame: rosiane andrade Terra
local de abertura: www.gov.br/compras
data da abertura: 25/08/2022
Hora da abertura: 10:00h
ordenadora: Karla lessa Bengtson

Protocolo: 838690

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 566 de 08 de aGosto de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de Bragança-Pa, de 09 a 11/08/2022:

servidor objetivo

Sandro de Sousa Barradas, matrícula nº 
57199257, ocupante do cargo de Motorista.

realizar o transporte da equipe, materiais e dar apoio logístico durante 
a Consulta Pública com fins de Criação de Unidade de Conservação da 
Natureza na ilha chaú e recategorização da Unidade de conservação 

da ilha canela, a ser realizada no dia 10 de agosto de 2022, no horário 
das 13h30 às 17h00, no Teatro do liceu de Música de Bragança – 

campus XXi da UEPa.

ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/934231 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 573 de 09 de aGosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de castanhal-Pa, no dia 24/08/2022:

servidor objetivo
Vicente de Paula Paiva Neto, matrícula 
nº 80845514, ocupante do cargo de 

diretor.

Visita Técnica de intercâmbio na unidade de referência técnica - (URT) da 
TroPoc.

antônio luiz Pereira campos, matrícula 
nº 54190874, ocupante do cargo de 

Técnico em Gestão ambiental.
cleberson da Silva Salomão, matrícula 
n° 57204725, ocupante do cargo de 

Técnico em Gestão ambiental.
Estevam Jorge cavalcante coqueiro, 
matrícula nº 57230920, ocupante do 

cargo de Gerente.
laura dias dos Santos, matrícula nº 

5800153, ocupante do cargo de Gerente.
Gabriel almeida Silva, matrícula nº 

5947771, ocupante do cargo de Gerente.
Tatiana castro de assis, matrícula nº 
5868408, ocupante do cargo fEa/

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

Motorista

Condução de veículo oficial para locomoção dos servidores em atividade 
institucional.

ii - conceder 0,5 (meia) diária, a cada servidor, conforme o processo nº 
2022/984127 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 574 de 09 de aGosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Belterra-Pa, de 29/08 a 02/09/2022:

Servidor objetivo

Weden José Mota da Silva, matrícula nº 
5958152, ocupante do cargo de Gerente.

Monitoramento e acompanhamento da poda realizada em uma propriedade 
no município de Belterra, coleta de material para propagação vegetativa e 

enxertia de cacau no viveiro institucional.

Peterson Silva de Sousa, matrícula nº 
5953423, ocupante do cargo de Técnico 

em Gestão ambiental.

Gizele luciana cabral ramos, matrícula nº 
5957611, ocupante do cargo de Técnico 

em Gestão ambiental.

carla regina Sousa Tavares, matrícula 
nº 57209466, ocupante do cargo de 

assistente administrativo.

Paulo césar alves Gonçalves, matrícula 
nº 54187118, ocupante do cargo de 

Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte dos servidores em atividade Insti-
tucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/968261 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 576 de 10 de aGosto de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de Bragança-Pa, no dia 10/08/2022:

servidor objetivo

Marcel Silva de oliveira, matrícula nº 5914586, 
ocupante do cargo de Motorista.

acompanhar a Presidente do idEflor-Bio por ocasião da realização de 
consulta Pública para a criação de Unidade de conservação da Natureza 

ilha chaú e recategorização da Unidade de conservação ilha canela, 
aprovadas pela Câmara de Compensação Ambiental (CCA)

ii - conceder 0,5 (meia) diária, ao servidor acima, conforme o processo nº 
2022/997700 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 838671

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do 2º terMo aditiVo ao terMo 
de cessÃo de Uso Nº 01/2020

ParTES: idEflor-Bio (cEdENTE) E a aSSociaÇÃo doS aGricUlTo-
rES rUraiS da TraNS-ESTiVa E cUXiÚ - aarTEc (cESSioNária).
oBJETo: o presente Termo aditivo é celebrado conforme o Parecer Técni-
co, visando o adiTaMENTo do PraZo dE ViGÊNcia da cESSÃo dE USo 
Nº 01/2020, relativo aos seguintes equipamentos cedidos:
a) 01 (uma) Motobomba centrifuga, Monofásica 1 cV, recalque/sucção de 1”;
b) 03 (três) Carros-de-mão, em aço galvanizado, 1 roda, pneu c/câma-
ra,80 litros.
JUSTificaTiVa: a cESSioNária utilizará os bens, objetos deste instru-
mento, para o fim específico de instalação e funcionamento de 01 (um) 
Viveiro de Produção de Mudas, com dimensões de 12 m x 24 m (288 m²), 
com capacidade de produção de 19.000 mudas, o qual será instalado na 
comunidade da Estiva, objetivando apoiar o cEdENTE na execução dos 
Projetos de recuperação/restauração de áreas degradadas, fomentados 
pelo instituto, através de sua diretoria de desenvolvimento da cadeia 
florestal e/ou de seus Escritórios regionais, bem como, contribuir com a 
comunidade local, beneficiando a coletividade, sem finalidade lucrativa. A 
cessão em questão e a responsabilidade do cESSioNário, até o momento 
da efetiva doação.
daS coNdiÇÕES MaNTidaS: Permanecem inalteradas todas as demais 
cláusulas e condições da cessão de uso ora aditada, ficando este 2º Termo 
Aditivo, parte integrante daquela, para todos os fins de direito.
ViGÊNcia: 17/08/2022 a 16/08/2023
aSSiNaTUra: 09/08/2022
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio
PaUlo BEZErra carValHo
Presidente da aarTEc

Protocolo: 839034

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 1460/2022 – ccc/GaB.saGa/seGUP
BeLÉM/Pa, 10 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 Fiscais, dispostos para acompanhar e fisca-
lizar a execução de instrumento contratual;
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Portaria n° 102/2021- GaB/SEGUP de 23 de setembro de 
2021 (doE nº 34.771 de 27 de setembro de 2021), e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNSidEraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal no 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGE; e
coNSidEraNdo a celebração do contrato administrativo n° 185/2022 – 
SEGUP/Pa, celebrado com a empresa orZil coNSUlToria E TrEiNaMEN-
To lTda, decorrente do Termo de inexigibilidade n° 151/2022 - SEGUP/Pa, 
oriundo do Processo Eletrônico n° 2022/671197.
RESOLVE: Nomear os servidores abaixo, para acompanharem e fiscaliza-
rem a execução do contrato administrativo n° 185/2022 - SEGUP/Pa:
- VEra lÚcia alBUQUErQUE aMaral, Mf nº 5185572/7, fiScal TiTUlar;
- JoSÉ ocÉlio rodriGUES BraNdÃo, Mf nº 71315/1, fiScal SUPlENTE;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 838993
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errata
.

 errata
ErraTa da publicação do contrato 21/2022 - Exercício: 2022
publicado no Diário Oficial n° 35.074 de 10 de agosto de 2022 ,
Protocolo: 838146.
oNde se LÊ: “Vigência: 09/08/2022 a 08/08/2022”
Leia-se: “”Vigência: 09/08/2022 a 08/08/2023””

Protocolo: 838961
  errata

ErraTa da publicação do contrato 24/2022 - Exercício: 2022
publicado no Diário Oficial n°35.074 de 10 de agosto de 2022 ,
Protocolo: 838226.
oNde se LÊ: “Vigência: 08/08/2022 a 07/08/2022”
Leia-se: “”Vigência: 08/08/2022 a 07/08/2023””

Protocolo: 838964
  errata

ErraTa da publicação do contrato 20/2022 - Exercício: 2022
publicado no Diário Oficial n° 35.074 de 10 de agosto de 2022 ,
Protocolo: 838137.
oNde se LÊ: “Vigência: 09/08/2022 a 08/08/2022”
Leia-se: “”Vigência: 09/08/2022 a 08/08/2023””

Protocolo: 838956
 errata

ErraTa da publicação do contrato 19/2022 - Exercício: 2022
publicado no Diário Oficial n° 35.074 de 10 de agosto de 2022 ,
Protocolo: 838128.
oNde se LÊ: “Vigência: 08/08/2022 a 07/08/2022”
Leia-se: “”Vigência: 08/08/2022 a 07/08/2023””

Protocolo: 838949

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 171/2022-seGUP/Pa
Processo: 2022/347995
Exercício: 2022
origem: Termo de dispensa nº 004/2022-SEGUP/Pa
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de con-
juntos contendo Medalha, barreta, botão de lapela e estojo da Medalha 
cMTE JÚlio cÉSar – Grande Mérito da aviação da Segurança Pública do 
Estado do Pará, conforme especificações do Termo de Referência.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 394/2022-coNJUr
data da assinatura: 08/08/2022
Vigência: 08/08/2022 a 07/08/2023.
Valor Global: r$ 15.767,40 (quinze mil, setecentos e sessenta e sete reais 
e quarenta centavos)
Programação orçamentária: Programa de Trabalho: 06.181.1502.8838 - 
realização de Missões do Grupamento aéreo e fluvial, Natureza: 339030, 
fonte: 0101.
contratada: Qc arTiGoS MiliTarES E BriNdES EirEli
cNPJ: 32.800.531/0001-55
Endereço: rua canadá, n° 85, Bairro rancho Novo - Nova iguaçu/rio de Janeiro
ordenador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 838991

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022-seGUP/Pa
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social por intermé-
dio do fundo de investimento de Segurança Pública – fiSP, comunica que 
realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do tipo 
MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo 
de disputa aBErTo.
oBJETo: aquisição de 100 (cem) MacacÕES, 100 (cem) lUVaS e 100 
(cem) BoNÉS Para Voo, para atender às necessidades do Grupamento 
aéreo de Segurança Pública do Pará – GraESP/SEGUP-Pa
daTa da aBErTUra: 25/08/2022.
HORA DA ABERTURA: 10:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (UaSG: 925782)
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 10 de agosto de 2022.
carloS JoSÉ da SilVa
cPl/fiSP/SEGUP

Protocolo: 838533

FÉrias
.

Portaria Nº 1461/2022-saGa
BeLÉM, 10 de aGosto de 2022

coNSidEraNdo: o Plano de férias 2022 da SEGUP.
r E S o l V E:
conceder férias regulamentares no mês de setembro de 2022, ao servidor 
abaixo relacionado:

NoMe carGo/FUNÇÃo P. aQUisitiVo PerÍodo a ser 
GoZado MatrÍcULa

EdUardo Socorro dE alBU-
QUErQUE PiNTo

SEcrETário dE dirE-
Toria 2021/2022 01/09 a 

30/09/2022 5945770/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 839064

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1031/22/di/dF, coNTida No doE Nº 
34.891 do dia 14/03/2022; oNde LÊ-se: SErVidor: TEN PM adailson 
Brito alvez. Leia-se: TEN PM adailson Brito alves. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 2009/21/di/dF, coNTida No doE Nº 
34.747 do dia 26/10/2021; oNde LÊ-se: SErVidor: SGT PM Tarciso 
agnaldo ferreira Silva. Leia-se: SGT PM Tarcisio agnaldo ferreira Silva. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 3002/22/di/dF, coNTida No doE Nº 
35.074 do dia 10/08/2022; oNde LÊ-se: PorTaria 3002/22/di/df. 
Leia-se: PorTaria 4387/22/di/df. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 2285/21/di/dF, coNTida No doE Nº 
34.770 do dia 19/11/2021; oNde LÊ-se: destino: Marituba-Pa; Leia-
se: destino: Marabá-Pa; ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 838647
errata da Portaria Nº 704/22/di/dF, contida no doE nº 35.074 
do dia 10/08/2022; onde Lê-se: Servidores: daNiEl MiraNda BriTo, 
MaJ PM, Mf: 57553871. Leia-se: Servidores: BrUNo iBiaPENa TEXEira, 
MaJ PM, Mf: 57199488/1. ordenador de despesas: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra, cEl QoPM.

Protocolo: 839051

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

15º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº. 
022/2007- ccc/PMPa; EXErcÍcio: 2022/2023; oBJETo: o presente 
Termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo de vigência do 
contrato administrativo nº 022/2007 – dal/PMPa, locação de imóvel para 
abrigar a Sede do DPM, no município de Medicilândia/PA, por mais 12 (doze) 
meses, pelo valor total de r$ 30.362,72 (trinta mil trezentos e sessenta 
e dois reais e setenta e dois centavos).; data da assinatura: 05/08/2022; 
Vigência: 07/08/202 a 06/08/2023.; a despesa com este termo aditivo 
ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação; 
(Projeto/atividade): 26/8259 – realização de Policiamento ostensivo; Na-
tureza da despesa: 33.90.36.15 – outros serviços de terceiros – pessoa 
física locação de imóvel; Plano interno: 1050008259c.; fonte do recurso: 
0101 (recursos ordinários); locadora: Sr. WalacE JacoBSEN KrUGEr; 
cPf: 223.036.182-15; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 838593

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 19/2022 – dl/PMPa – PaE n° 2022/632129, que tem por 
objeto “aquisição equipamento portátil detector e avaliador de junção não-
linear, acompanhado dos respectivos acessórios e treinamento, visando 
atender as demandas da Polícia Militar do Pará.” e considerando o disposto 
no art. 5º, inciso iV, da lei Estadual nº 6.474/02 combinado com o art. 
13º, inc. V do decreto Estadual nº 534/20, lei complementar federal 
nº 123/06, lei Estadual nº 8.417/16, subsidiariamente da lei federal nº 
8.666/93, bem como a PorTaria Nº 002/2022-dl/PMPa.
 rESolVE:
01 – HoMoloGar a decisão adotada pelo Pregoeiro da PMPa, designado 
através da PorTaria Nº 002/2022 – dl/PMPa, de 28 de julho de 2022, 
que adjudicou a proposta de preço apresentada pela empresa:

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNtidade VaLor raZÃo sociaL

01
 

EQUiPaMENTo dETEcTor E aVa-
liador dE JUNÇÃo NÃo liNEar 02 r$ 432.000,00

BErKaNa TEcNoloGia EM 
SEGUraNcalTda, cNPJ: 

07.259.712/0001-79
 

02 – rEMETEr o processo licitatório a diretoria de Projetos e convênios, a 
fim de que sejam providenciadas as assinaturas dos contratos e emissão 
das respectivas notas de empenho.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Quartel em Belém/Pa, 10 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 838635
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sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria Nº 729/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido roNald JUNior 
dE SoUZa SaNToS, 2° TEN PM, Mf: 59109272, do efetivo do (a) 31º 
BPM - SEdE: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 796/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido SErGio GoMES 
dE liMa NETo, MaJ PM, Mf: 541945631, do efetivo do (a) 8ª ciPM: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 734/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido rUBENilSoN 
NaSciMENTo SErra, 1° TEN PM, Mf: 5583918/1, do efetivo do (a) 22º 
ciPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
Valor: r$ 1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 840/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido GaBriEla 
loUrEiro da crUZ carValHo, caP PM. Mf: 57233895/2, do efetivo do (a) 
USa 1/cMS: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 2.500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 839/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido fáBio dE caSTro 
GoNÇalVES ZaMPiETro, 1º TEN PM, Mf 57199150/2, do efetivo do (a) 
BoPE/cME: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 5.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial dE coNSUMo- r$2.000 – Elemento de despesa: 33.90.39 – 
SErV. TErc PESS JUridica – r$3.000 fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 838727

.

.

diÁria
.

Portaria Nº4397/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: cB PM renato de ataide campos; cPf: 014.723.532-42 
; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4398/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM augusto cesar Miranda Pinto; cPf: 381.506.032-
04; Valor: r$ 1.055,04. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4399/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM Valdemir dos Santos da costa; cPf: 514.010.532-20; 
Valor: r$ 696,32. Sd PM Jesse alves de araujo Neto; cPf: 943.058.112-
00 ; Valor: r$ 685,76. Sd PM Jackson Estalone lima da Silva; cPf: 
010.304.162-14 ; Valor: r$ 685,76. Sd PM Jucinaldo Teixeira raiol Junior; 
cPf: 018.869.942-26; Valor: r$ 685,76. Sd PM dalton dias farias; cPf: 
888.879.952-49; Valor: r$ 685,76. Sd PM lucivaldo de lima farias; cPf: 
012.925.492-46; Valor: r$ 685,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4400/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SGT PM Eduardo figueiredo dos anjos; cPf: 301.167.082-04 ; Valor: 
r$ 696,32. cB PM charles reimão Silva Barros; cPf: 870.395.592-34 ; 
Valor: r$ 685,76. Sd PM Naina Barbosa feio; cPf: 005.017.042-21; Valor: 
r$ 685,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4401/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
cB PM Elma Tatiane Monteiro de Miranda; cPf: 527.947.682-04 ; Valor: 
R$ 1.012,80. CB PM Ofir Dos Santos Corrêa Júnior; CPF: 890.971.572-
34; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4402/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 
12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de 

pousada; Servidores: Sd PM carlos rafael de Vasconcelos Salgado; cPf: 
999.180.722-53; Valor: r$ 685,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4403/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 
a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM Elson Saldanha da Silva; cPf: 354.017.532-68; Valor: 
r$ 696,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4404/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 
a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: Sd PM Jemisson correa Pimentel cacela; cPf: 984.600.802-
34; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4405/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: TEN PM raimundo araujo da Silva Neto; cPf: 007.455.502-
23; Valor: r$ 1.128,88. SGT PM Nivaldo de Souza; cPf: 377.428.172-68; 
Valor: r$ 1.055,04. SGT PM clayton da cruz Souza; cPf: 692.955.652-
15; Valor: r$ 1.055,04. Sd PM luís Paulo da Silva; cPf: 092.423.114-
99; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM Ellen Vanessa Nunes Gomes Pereira; cPf: 
017.029.322-06; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM francival Teodosio da Silva 
Junior; cPf: 847.523.432-15; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM José augusto 
Garcia de oliveira; cPf: 949.103.912-15; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM 
Gabriel coelho ferreira franco; cPf: 029.933.772-30 ; Valor: r$ 1.012,80. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4406/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM Josivane do carmo campos; cPf: 751.647.442-87; 
Valor: r$ 1.055,04. cB PM rudson fernandes furtado; cPf: 759.799.182-
72; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4407/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: Sd PM deivide da Silva de oliveira; cPf: 982.471.312-
34; Valor: r$ 685,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4408/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM adelson Silva dos Santos; cPf: 608.052.852-
53; Valor: r$ 696,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4409/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: cB PM Jaciara de andrade Gusmão; cPf: 007.867.002-03; 
Valor: r$ 685,76. Sd PM ruben adiel costa de Sousa; cPf: 001.626.142-
92 ; Valor: r$ 685,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4410/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SUB TEN PM claudia cristina Nunes de Brito; cPf: 264.801.902-20; Valor: 
r$ 696,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4411/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
caP PM Merian ribeiro formento de araújo; cPf: 979.274.302-20; 
Valor: r$ 1.160,56. SGT PM antônio augusto Mateus de oliveira; cPf: 
577.919.022-49; Valor: r$ 1.055,04. cB PM Paula daniela Nascimento de 
Moraes; cPf: 950.725.432-34; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM Kelvin ramon 
da Silva Matos; cPf: 009.532.932-38; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4412/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
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Servidores: SGT PM Edney de oliveira Nobrega; cPf: 650.564.852-68; 
Valor: r$ 1.055,04. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4413/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Tomé-açu-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: cB PM fransuel ferreira Pires; cPf: 032.599.673-38; Valor: 
r$ 685,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4414/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Santa izabel do Pará-Pa; destino: Marapanim-Pa; 
Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação 
e 04 de pousada; Servidores: SGT PM raimundo Paulo Pinheiro de 
figueiredo; cPf: 428.156.812-34; Valor: r$ 696,32. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4415/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
cB PM Marcelo cleyton cardoso Nascimento; cPf: 703.336.532-20; Valor: 
r$ 685,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4416/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: MaJ PM rute andréa de Souza campos; cPf: 607.629.772-
72; Valor: r$ 1.266,08. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4418/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM igor de Sousa Viana; cPf: 660.002.702-91; Valor: 
r$ 696,32. cB PM Paulo roberto da Silva alves; cPf: 863.248.452-
49; Valor: r$ 685,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4419/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: cB PM clayson aguiar de araujo; cPf: 865.361.762-00; 
Valor: r$ 1.012,80. cB PM renan carvalho Machado; cPf: 939.297.732-
87; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4420/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM Maira Gleise lima da Silva; cPf: 559.551.932-00; 
Valor: r$ 1.055,04. SGT PM Jaciane dias de Sá castelo Branco; cPf: 
668.745.722-53; Valor: r$ 1.055,04. cB PM Wendell rodrigues Barros; 
cPf: 806.685.422-68; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM cesar Henrique Silva 
Palheta; cPf: 009.484.022-96; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4421/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 
12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de 
pousada; Servidores: cB PM Gilvandro Nazareno chaves rodrigues; cPf: 
785.504.912-68; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4422/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: cB PM Hermeson dos Santos Galvão; cPf: 000.155.752-
17; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4423/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: caP PM diego Santos Wanzeller; cPf: 797.758.102-72; 
Valor: r$ 1.160,56. SGT PM orivaldo Mascarenhas Monteiro; cPf: 
652.806.792-91; Valor: r$ 1.055,04. SGT PM clayton Menezes cunha; 
cPf: 752.318.162-72; Valor: r$ 1.055,04. cB PM flavia Soares Monteiro; 
cPf: 894.188.082-34; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM João Paulo Veloso 

corrêa; cPf: 532.798.832-53; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM Marcos Paulo 
Vieira de Souza; cPf: 936.089.342-00; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4424/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 
a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM antonio Marcio frazão costa; cPf: 627.804.332-72; 
Valor: r$ 696,32. cB PM clodoaldo leite de Sousa; cPf: 753.140.452-
49; Valor: r$ 685,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4425/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM rafael do carmo leal; cPf: 800.223.592-49; Valor: 
r$ 696,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4426/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SUB TEN PM Guedes Gomes costa; cPf: 565.878.052-72; 
Valor: r$ 1.055,04. cB PM Márcia de andrade albuquerque Silva ribeiro; 
cPf: 728.859.632-04; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4427/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM Edivaldo José araújo Pina; cPf: 428.946.542-00; 
Valor: r$ 1.055,04. cB PM Yago oliveira Sousa; cPf: 014.449.972-03 
; Valor: r$ 1.012,80. cB PM ivanei da costa Belo; cPf: 720.493.162-
91; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4428/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SGT PM Maria almerinda da conceição Santos; cPf: 252.009.922-49; 
Valor: r$ 1.055,04. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4429/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SGT PM Tiago domiciano da Silva; cPf: 327.652.662-04; Valor: r$ 696,32. 
cB PM alan carlos Virgolino de almeida; cPf: 943.424.822-15; Valor: 
r$ 685,76. Sd PM luciano do rosario Moraes corrêa; cPf: 014.079.812-
93; Valor: r$ 685,76. Sd PM ruano oliveira Sobrinho; cPf: 003.430.062-
78; Valor: r$ 685,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4430/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: cB PM Kelly andresa leite Souza; cPf: 872.709.352-20; Valor: 
r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4431/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM isaac duarte cordeiro; cPf: 855.119.002-49; Valor: 
r$ 1.055,04. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4432/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
Sd PM Jenison cristian lemos de oliveira; cPf: 024.928.352-27; Valor: 
r$ 685,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4433/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
cB PM diego Jorge Barata Barros; cPf: 000.391.162-47; Valor: r$ 685,76. 
Sd PM Elton Silva de Moraes; cPf: 005.946.732-08; Valor: r$ 685,76. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº4434/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; Período: 12 
a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: cB PM Michele luzia da Silva lima Souza; cPf: 683.050.102-
44; Valor: r$ 685,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4435/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM Gilmar da cunha Sousa; cPf: 640.520.522-34; Valor: 
r$ 1.055,04. cB PM fabiola de Souza costa lima; cPf: 703.222.952-
20; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM celso luiz de aviz dos Santos; cPf: 
916.425.902-15; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4436/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SGT PM robson afonso amaral chaves; cPf: 489.540.552-49; Valor: 
r$ 696,32. SGT PM aldinar de Queiroz alves; cPf: 750.471.012-15; Valor: 
r$ 696,32. cB PM Joseane Mercês Santos; cPf: 792.197.562-34; Valor: 
r$ 685,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4437/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: cB PM denise oscari ferreira Mendes; cPf: 887.255.882-49; 
Valor: r$ 1.012,80. cB PM Marilia Santana de oliveira Marques; cPf: 
988.457.562-20; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4438/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
Sd PM Nara Michele fontes de oliveira; cPf: 947.374.602-49; Valor: 
r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4439/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
cB PM Priscila romeiro de albuquerque; cPf: 688.245.722-00; Valor: 
r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4440/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
caP PM amanda Suely Palheta Galvão; cPf: 004.976.772-02; Valor: 
r$ 1.160,56. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4441/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SGT PM Ubiranildo almeida; cPf: 621.623.572-91; Valor: r$ 1.055,04. 
cB PM Wallasi Washington Silva da Silva; cPf: 013.864.012-26; Valor: 
r$ 1.012,80. cB PM renan Mardson Jesus do Valle; cPf: 012.890.012-19; 
Valor: r$ 1.012,80. cB PM leandro Nonato Santos rodrigues cabral; cPf: 
002.506.692-77; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4442/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: cB PM ricardo Pinheiro Quadra; cPf: 669.240.222-00; Valor: 
r$ 685,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4443/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Magalhães Barata-Pa; Período: 15 a 
18/07/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM fábio Humberto Silva Marçal; cPf: 781.047.772-
20; Valor: r$ 514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4444/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas Rodovias Estaduias (2ªQUINZ-JUNHO/22-BPRV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Parauapebas-Pa; Período: 14 a 29/06/2022; Quantidade de 

diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM daniel 
Ulisses de Souza Barbosa; cPf: 581.074.102-97; Valor: r$ 3.956,40. 
SGT PM Geraldo Vitor Barbalho ferreira; cPf: 645.513.692-68; Valor: 
r$ 3.956,40. SGT PM Wesley Barbosa leite; cPf: 819.804.423-04; Valor: 
r$ 3.956,40. cB PM fábio Junho Pereira Barros; cPf: 718.494.592-15 ; 
Valor: r$ 3.798,00. cB PM Elden de Souza amaral; cPf: 985.480.342-
20; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM Juliana da Silva rocha do carmo; cPf: 
963.754.852-15; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4445/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 21/07 a 01/08/2022; 
Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: 
SGT PM rodrigo cristian ribeiro dias; cPf: 587.973.352-15; Valor: 
r$ 1.914,88. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4446/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-JULHO/22-BPRV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Goianésia do Pará-Pa; Período: 30/06 a 15/07/2022; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGT PM ronaldo cézar cordeiro dos Santos; cPf: 301.007.472-72; Valor: 
r$ 3.956,40. SGT PM francisco Parente Pinto filho; cPf: 676.426.242-
04; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Manoel José Moraes Pontes; cPf: 
391.479.672-34; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Helder Valdelir de oliveira 
Santos; cPf: 630.404.762-20; Valor: r$ 3.798,00. cB PM alan Jonathan 
Sobral Martins; cPf: 913.588.172-00; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4447/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ªQUINZ-JULHO/22-BPRV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGT PM luciano Barros da Silva; cPf: 511.184.242-04; Valor: r$ 3.956,40. 
cB PM Herivelton Tamerson Pereira cardoso; cPf: 984.795.802-59; Valor: 
r$ 3.798,00. cB PM Jurandir Pereira da Silva Neto; cPf: 779.708.612-
53; Valor: r$ 3.798,00. cB PM francisco de Sousa Neco Junior; cPf: 
917.926.062-49 ; Valor: r$ 3.798,00. cB PM João Henrique Siqueira 
Seabra; cPf: 999.465.482-91; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4448/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas Rodovias Estaduaias (2ªQUINZ-JULHO/22-BPRV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
Destino: Ourilândia Do Norte-PA; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM 
ricardo alexandre araújo leal; cPf: 636.631.802-63; Valor: r$ 3.956,40. 
cB PM carlos felipe Bahia Magalhães; cPf: 010.425.532-38 ; Valor: 
r$ 3.798,00. cB PM Madson damasceno da Silva; cPf: 854.529.122-
15; Valor: r$ 3.798,00. cB PM dayvid lourenço de Souza oliveira; 
cPf: 510.738.112-04; Valor: r$ 3.798,00. cB PM andré Tiago da Silva 
Barbosa; cPf: 836.584.912-72; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4449/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-
Pa; destino: rondon do Pará-Pa; Período: 02 a 04/07/2022; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM 
José Soares de Sousa; cPf: 847.594.962-20; Valor: r$ 527,52. cB PM 
Thiago Estevan Sousa Bastos; cPf: 001.577.512-79 ; Valor: r$ 506,40. 
cB PM robson fabrício Parra Sousa; cPf: 959.326.232-68; Valor: 
r$ 506,40. Sd PM Bruno luso Vieira da cruz; cPf: 029.080.292-00; 
Valor: r$ 506,40. Sd PM Jhoni castro rodrigues; cPf: 529.869.002-59; 
Valor: r$ 506,40. Sd PM João Wictor Macedo Belem; cPf: 032.873.702-
00 ; Valor: r$ 506,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4450/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: cB PM diogo Nogueira alves; cPf: 714.955.332-04; Valor: 
r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4451/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: abaetetuba-Pa; Período: 27 a 30/05/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação; Servidores: SGT PM Marcio Natalino do Espirito Santo 
Gomes; cPf: 490.169.972-53; Valor: r$ 395,64. SGT PM Edison Barbosa 
Braga; cPf: 608.560.922-15; Valor: r$ 395,64. cB PM rafael Justino da 
Silva; cPf: 005.603.062-29; Valor: r$ 379,80. cB PM adriano Nascimento 
Barbosa; cPf: 909.780.992-49; Valor: r$ 379,80. cB PM cleidson da Silva 
chaves; cPf: 928.384.562-53; Valor: r$ 379,80. cB PM rodrigo Barrozo 
da Silva; cPf: 862.274.912-68; Valor: r$ 379,80. Sd PM Moises Monteiro 
franco; cPf: 009.970.162-64; Valor: r$ 379,80. Sd PM igor lucas Soares 
da Silva; cPf: 033.855.942-60; Valor: r$379,80. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº4452/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: São félix do Xingu-Pa; Período: 25 a 30/07/2022; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: MaJ PM Wellington 
Patrick lobato cardoso; cPf: 579.338.122-87; Valor: r$ 1.582,60. SGT PM 
divan costa rodrigues; cPf: 001.707.792-38; Valor: r$ 1.318,80. SGT PM 
fabricio andrey araujo Palheta; cPf: 689.735.602-63; Valor: r$ 1.318,80. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 838670
Portaria Nº4315/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: anajás-
Pa; destino: São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 17 a 20/07/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
cB PM francisco Eder Pacheco de Souza; cPf: 897.038.632-72 ; Valor: 
r$ 886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4316/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Pacajá-Pa; Período: 09 a 11/05/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 01 de pousada; Servidores: caP PM Breno Vidigal Barroso; 
cPf: 815.764.632-49 ; Valor: r$ 435,21. SUB TEN PM Marcelino luciano dos 
anjos Pereira; cPf: 450.989.802-91; Valor: r$ 395,64. SGT PM Hildemar 
fernandes da Silva; cPf: 830.074.402-97; Valor: r$ 395,64. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4317/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-
Pa; destino: Juruti-Pa; Período: 27/07 a 01/08/2022; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM odair 
José rêgo freire; cPf: 357.323.502-68; Valor: r$ 1.318,80. SGT PM 
Jorge fabricio rabelo oliveira; cPf: 669.811.402-25; Valor: r$ 1.318,80. 
SGT PM robson da Silva aires; cPf: 745.381.522-34 ; Valor: r$ 1.318,80. 
cB PM Madson Santos Galúcio; cPf: 982.940.912-00; Valor: r$ 1.266,00. 
cB PM Elton John lopes Nascimento; cPf: 746.087.622-49; Valor: r$ 
1.266,00. cB PM antônio Marcos campos de Sousa; cPf: 861.237.002-78 
; Valor: r$ 1.266,00. cB PM dennis da Silva rodrigues; cPf: 000.380.992-
76 ; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Bruno ricardo rocha Pereira; cPf: 
949.129.122-04; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Elenilson almeida de Macedo; 
cPf: 981.008.582-68; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM ricardo damasceno 
Silva; cPf: 008.020.352-30; Valor: r$ 1.266,00. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4318/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-
Pa; destino: Juruti-Pa; Período: 27/07 a 01/08/2022; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN PM Joelcy 
Silva lira; cPf: 426.832.112-87; Valor: r$ 1.411,10. TEN PM Sérgio 
Silva; cPf: 570.047.812-91; Valor: r$ 1.411,10. SGT PM antônio 
Márcio Nogueira; cPf: 559.312.192-34; Valor: r$ 1.318,80. SGT PM 
anderson Mota fernandes; cPf: 754.354.462-87 ; Valor: r$ 1.318,80. 
SGT PM José Eduardo campos amaral; cPf: 605.324.752-91; Valor: r$ 
1.318,80. cB PM carlos ramon Santos de carvalho; cPf: 784.891.802-
53; Valor: r$ 1.266,00. cB PM ádria Suzane Bezerra do Nascimento; cPf: 
004.051.622-94; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Evandro Bentes lima; cPf: 
895.265.892-20 ; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Patrick luiz aguiar da Silva; 
cPf: 003.271.012-70 ; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM christian Hendson 
farias da Silva; cPf: 020.998.412-09; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM fabrício 
da cruz Nascimento; cPf: 030.209.452-08 ; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM 
Pablo Weslley Esquerdo Vieira; cPf: 016.696.762-93; Valor: r$ 1.266,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4319/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-
Pa; destino: Juruti-Pa; Período: 27/07 a 01/08/2022; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SUB TEN PM 
railson Ney lucas de araujo; cPf: 387.874.072-72 ; Valor: r$ 1.318,80. 
SGT PM cristóvão dos Santos Gomes; cPf: 721.060.342-53; Valor: 
r$ 1.318,80. SGT PM luiz aldy Pereira Nascimento; cPf: 636.546.102-
00 ; Valor: r$ 1.318,80. cB PM lorena Marla rabelo rodrigues; cPf: 
879.753.782-91 ; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Washington carlos de 
Sousa Branches; cPf: 814.723.822-34; Valor: r$ 1.266,00. cB PM 
anselmo Sousa do Nascimento Júnior; cPf: 946.662.962-04; Valor: r$ 
1.266,00. Sd PM Schirley Marth Blatt; cPf: 929.946.282-87 ; Valor: r$ 
1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4320/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: Portel-Pa; Período: 25 a 26/07/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Vanderli Pinheiro 
Macedo; cPf: 658.330.582-87; Valor: r$ 263,76. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4321/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Santarém-Pa; Período: 04 a 06/07/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Sérgio Paulo 
corrêa Pelerano; cPf: 288.731.302-91 ; Valor: r$ 527,52. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4322/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: São Sebastião 
da Boa Vista-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 11 a 13/07/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM cleber 
Marcio aragão dias; cPf: 488.498.982-15 ; Valor: r$ 659,40. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4323/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Soure-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 30/06 a 02/07/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM olenilson aguiar 
Sousa; cPf: 295.634.612-15; Valor: r$ 527,52. SGT PM Max Janner 
Batista Sousa; cPf: 916.127.803-34; Valor: r$ 527,52. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4324/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Quatipuru-Pa; Período: 11/07/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: Sd PM Erick Heliaquim cavalcanti de 
albuquerque; cPf: 098.762.134-31; Valor: r$ 126,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4325/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Mosqueiro-Pa; Período: 15 a 18/07/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM carlos Eduardo 
oliveira Bandeira; cPf: 701.570.732-20; Valor: r$ 522,24. cB PM diana 
Jessica Trindade ferradais; cPf: 020.561.262-81; Valor: r$ 514,32. 
Sd PM rafael da Silva campos; cPf: 027.470.162-69; Valor: r$ 514,32. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4326/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Mosqueiro-Pa; Período: 29/07 a 01/08/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM carlos Eduardo 
oliveira Bandeira; cPf: 701.570.732-20; Valor: r$ 522,24. cB PM Victor 
Henrique Silva de oliveira; cPf: 905.774.692-15; Valor: r$ 514,32. Sd PM 
lorena ribeiro de abreu Tavares; cPf: 998.123.632-20; Valor: r$ 514,32. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4327/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Mosqueiro-Pa; Período: 22 a 25/07/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM rudivaldo Pantoja 
abreu; cPf: 735.510.152-87; Valor: r$ 522,24. cB PM romulo de araujo 
Tavares; cPf: 820.385.622-53; Valor: r$ 514,32. Sd PM Josiele lima 
lobão; cPf: 001.174.662-98; Valor: r$ 514,32. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4328/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-
Pa; destino: Óbidos-Pa; Período: 12 a 24/06/2022; Quantidade de diárias: 
13 de alimentação e 12 de pousada; Servidores: SGT PM Kaleno Nascimento 
lages; cPf: 592.876.242-91; Valor: r$ 3.297,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4329/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-
Pa; destino: Óbidos-Pa; Período: 03 a 16/07/2022; Quantidade de diárias: 
14 de alimentação e 13 de pousada; Servidores: SGT PM rosenilson Peres 
dos Santos; cPf: 614.348.842-87; Valor: r$ 3.560,76. cB PM Moacir 
Gentil Pedroso; cPf: 769.354.932-34; Valor: r$ 3.418,20. cB PM flavio 
lincoln de castro Melo; cPf: 003.341.012-71; Valor: r$ 3.418,20,. Sd PM 
Gilderson duarte de Souza; cPf: 526.982.892-87; Valor: r$ 3.418,20. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4330/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-
Pa; destino: Óbidos-Pa; Período: 22/06 a 05/07/2022; Quantidade de 
diárias: 14 de alimentação e 13 de pousada; Servidores: Sd PM Bruno 
rosivan de Sousa Martins; cPf: 016.698.812-02; Valor: r$ 3.418,20. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4331/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-
Pa; destino: Mãe do rio-Pa; Período: 18 a 20/06/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM charles 
da Silva lima; cPf: 713.140.402-00; Valor: r$ 527,52. SGT PM dinael de 
almeida Piedade; cPf: 698.234.802-49; Valor: r$ 527,52. Sd PM lucas do 
Nascimento Gois Martins; cPf: 095.128.364-24; Valor: r$ 506,40. Sd PM 
Hermes Manoel damasceno de Barros; cPf: 965.503.172-15; Valor: 
r$ 506,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4332/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 28 a 29/06/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cB PM diego 
Henrique oliveira E Silva; cPf: 996.617.052-91; Valor: r$ 379,80. Sd PM 
cláudia feitosa lobo da Silva; cPf: 794.559.302-00; Valor: r$ 379,80. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº4333/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-
Pa; destino: rio Maria-Pa; Período: 26/04 a 02/05/2022; Quantidade de 
diárias: 07 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: cB PM Samuel 
ribeiro de alencar; cPf: 982.286.842-15; Valor: r$ 1.645,80. Sd PM 
leandro Maciel Nascimento; cPf: 008.118.632-04; Valor: r$ 1.645,80. 
Sd PM laudrup Silva dos reis; cPf: 015.498.862-66; Valor: r$ 1.645,80. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4334/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Medicilândia-
Pa; destino: rurópolis-Pa; Período: 05 a 07/07/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM roberto 
lages dos Santos; cPf: 323.653.142-87; Valor: r$ 659,40. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4335/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-
Pa; destino: curralinho-Pa; Período: 08 a 11/07/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM alair 
Brito do Nascimento; cPf: 708.568.182-91; Valor: r$ 923,16. SGT PM 
Eduardo alessandro Guedes; cPf: 576.782.192-53; Valor: r$ 923,16. 
cB PM cristiano dias Barbosa; cPf: 015.127.882-28; Valor: r$ 886,20. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4336/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-
Pa; destino: Juruti-Pa; Período: 06 a 08/06/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM Jean Patrick de 
Sousa Navarro; cPf: 939.724.402-78; Valor: r$ 379,80. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4337/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-
Pa; destino: Xinguara-Pa; Período: 26/04 a 02/05/2022; Quantidade 
de diárias: 07 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM 
Vanes fernandes dos Santos; cPf: 462.946.942-72; Valor: r$ 1.714,44. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4338/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-
Pa; destino: itaituba-Pa; Período: 12 a 14/07/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM Everson campos 
de almeida; cPf: 009.195.982-93 ; Valor: r$ 379,80. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4339/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: Melgaço-Pa; Período: 20 a 21/07/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Eraldo Gomes 
do amaral; cPf: 721.285.342-91 ; Valor: r$ 263,76. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4340/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-
Pa; destino: Uruará-Pa; Período: 18 a 20/07/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM flavio lincoln de 
castro Melo; cPf: 003.341.012-71; Valor: r$ 633,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 838705

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo Nº 004/2022
coNtrato Nº 017/2018

Exercício:2022
objeto: a prorrogação do período de vigência de prestação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva nas viaturas da frota deste faSPM, bem 
como diante de alteração societária e de nome empresarial, realizar modi-
ficações necessárias ao contrato administrativo.
Justificativa: Serviços de natureza contínua
Valor Global: r$ 154.710,00 (cento e cinquenta e quatro mil, setecentos 
e dez reais)
Vigência: 18/07/2022 a 17/07/2023
data da assinatura: 15/07/2022
licitação: Processo n° 024/2018 - cPl/faSPM – PrEGÃo N° 002/2018 – 
Processo 23051015026201717 – ifPa
Programa: 1297 – Manutenção da gestão
Projeto/atividade: 8338 – ações administrativos
Elemento de despesa: 333903919 – Manutenção e conservação de veículos
Plano interno: 4120008338c
fonte do recurso: 0151/0351

contratada: VolUS iNSTiTUiÇÃo dE PaGaMENTo lTda, 
cNPJ:03.817.702/0001-50
Endereço: rua almiro Moraes, n° 116 rio Verde – Go. cEP: 75.901-150
ordenador: raul Zenio Gentil Silva – cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 838849

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 126/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por haver 
necessidade do cB PM rG 37875 adalBErTo MoraiS doS SaNToS, 
motorista da representação de Tucuruí, a se deslocar até Belém a fim 
de conduzir associados e dependentes do faSPM. fUNdaMENTo lEGal: 
lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; destino: Belém-Pa; 
Período: nos dias 11 a 14 de Julho de 2022; Quantidade de diárias: 04 
diárias de alimentação e 03 diárias de pousada na categoria “B”; Servidor: 
cB PM rG 37875 adalBErTo MoraiS doS SaNToS; cPf: 817.637.782-
15, no valor: r$ 886,20. ordENador: raUl ZÊNio GENTil SilVa; 
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa 
dE rETorNo.

Protocolo: 838867

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do 1° terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 
N° 083/2022

data de assinatura: 10/08/2022
objeto: a alteração da cláusula Sétima do contrato N° 083/2022, referen-
te a dotação orçamentária.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0106011078 – convênio cBMPa/iNfraEro.
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
Elemento de despesa: 339030 – material de consumo.
Plano interno: 1050007563c
contratada: Jr-adaMVEr iNdUSTria E coMErcio dE ProdUToS oTi-
coS S/a
cNPJ: 02.745.351/0003-19
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 838592
eXtrato do 1° terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 

N° 081/2022
data de assinatura: 10/08/2022
objeto: a alteração da cláusula Sétima do contrato N° 081/2022, referen-
te a dotação orçamentária.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0106011078 – convênio cBMPa/iNfraEro.
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do cBMPa.
Elemento de despesa: 339030 – material de consumo.
Plano interno: 1050007563c
contratada: UlTraMar iMPorTaÇÃo lTda
cNPJ: 81.571.010/0001-89
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 838587
eXtrato do 1° terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 

N° 082/2022
data de assinatura: 10/08/2022
objeto: a alteração da cláusula Sétima do contrato N° 082/2022, referen-
te a dotação orçamentária.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0106011078 – convênio cBMPa/iNfraEro.
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do cBMPa.
Elemento de despesa: 339030 – material de consumo.
Plano interno: 1050007563c
contratada: SUcESSo coMÉrcio E SErViÇoS lTda
cNPJ: 44.417.768/0001-30
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 838589
eXtrato do 1° terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 

N° 079/2022
data de assinatura: 10/08/2022
objeto: a alteração da cláusula Sétima do contrato N° 079/2022, referen-
te a dotação orçamentária.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0106011078 – convênio cBMPa/iNfraEro.
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do cBMPa.
Elemento de despesa: 339030 – material de consumo.
Plano interno: 1050007563c
contratada: ESfiGMEd coMErcial HoSPiTalar lTda
cNPJ: 27.455.068/0001-11
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 838582
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eXtrato do 1° terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 
N° 077/2022

data de assinatura: 10/08/2022
objeto: a alteração da cláusula Sétima do contrato N° 077/2022, referen-
te a dotação orçamentária.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0106011078 – convênio cBMPa/iNfraEro.
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
Elemento de despesa: 449052 – Material permanente
Plano interno: 1050007563E
contratada: ViSUal iNdUSTria E coMErcio dE loNaS lTda
cNPJ: 05.626.958/0001-06
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 838575
eXtrato do 1° terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 

N° 078/2022
data de assinatura: 10/08/2022
objeto: a alteração da cláusula Sétima do contrato N° 078/2022, referen-
te a dotação orçamentária.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0106011078 – convênio cBMPa/iNfraEro.
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
Elemento de despesa: 339030 – material de consumo.
Plano interno: 1050007563c
contratada: BElPara coMErcial lTda
cNPJ: 05.903.157/0001- 40
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 838577
eXtrato do 1° terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 

N° 080/2022
data de assinatura: 10/08/2022
objeto: a alteração da cláusula Sétima do contrato N° 080/2022, referen-
te a dotação orçamentária.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0106011078 – convênio cBMPa/iNfraEro.
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
Elemento de despesa: 339030 – material de consumo.
Elemento de despesa: 449052 - material permanente.
Plano interno: 1050007563c
Plano interno: 1050007563E
contratada: liciTaPrEMiUM SErViÇoS E coMÉrcio lTda
cNPJ: 07.147.983/0001-32
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 838584
eXtrato do 1° terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 

N° 076/2022
data de assinatura: 10/08/2022
objeto: a alteração da cláusula Sétima do contrato N° 076/2022, referen-
te a dotação orçamentária.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0106011078 – convênio cBMPa/iNfraEro.
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
Elemento de despesa: 339030 – material de consumo.
Plano interno: 1050007563c
contratada: coNTaiNEr coMÉrcio E SErViÇoS lTda
cNPJ: 41.243.002/0001-99
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 838573
eXtrato do 1° terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 

N° 072/2021
data de assinatura: 10/08/2022
objeto: a alteração da cláusula Sétima do contrato N° 072/2021, referen-
te a dotação orçamentária.
Unidade Gestora: 310104
fonte de recurso: 0341000000 – Superávit do fiSP
funcional Programática: 448264 - ações dos agentes de segurança pú-
blica.
Elemento de despesa: 449052 – Material permanente.
Plano interno: 1050008264E
Valor: r$ 264.999,70 (duzentos e sessenta e quatro mil novecentos e no-
venta e nove reais
e setenta centavos).
contratada: TEKMarKET iNdÚSTria, coMErcio E SErViÇoS lTda.
cNPJ: 21.579.468/0001-52.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 838821
eXtrato do 1° terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 

N° 060/2022
data de assinatura: 10/08/2022
objeto: a alteração da cláusula Nona do contrato N° 060/2022, referente 
a dotação orçamentária.
Unidade Gestora: 310104
fonte de recurso: 0123000000 – fundo dos Bombeiros (recurso prove-
niente de alienação)
funcional Programática: 06.182.1502.7701 - adequação de Unidades do 
cBMPa.

Elemento de despesa: 449052 – Material permanente.
Plano interno: 1050007701E
Valor: r$ 1.435.000,00 (um milhão quatrocentos e trinta e cinco mil reais).
contratada: TrUcKVaN iNdÚSTria E coMÉrcio lTda
cNPJ: 05.142.588/0001-31
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 838826
eXtrato do 1° terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 

N° 088/2022
data de assinatura: 10/08/2022
objeto: a alteração da cláusula Quinta do contrato N° 088/2022, referente 
a dotação orçamentária.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0106011078 – convênio cBMPa/iNfraEro.
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
Elemento de despesa: 339030 – material de consumo.
Plano interno: 1050007563c
contratada: UlTraMar iMPorTaÇÃo lTda EPP
cNPJ: 81.571.010/0001-89
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 838778

diÁria
Portaria Nº 211/diÁria/cedec de 10 de aGosto de 2022

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SGT QBM BENiKS SilVa SoUZa e cB QBM 
MaX WilliaM MENdES, 02 (duas) diárias de alimentação e 01 (uma) diária 
de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 775,44 (SETEcEN-
ToS E SETENTa E ciNco rEaiS E QUarENTa E QUaTro cENTaVoS), por 
terem se deslocado de itaituba-Pa para o município de Jacareacanga/Pa, 
na região de integração do Tapajós e com diárias do grupo B, de 04 a 05 
de agosto de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 838697
Portaria Nº 212/diÁria/cedec de 10 de aGosto de 2022

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: caP QoBM carloS raNGEl ValoiS da 
SilVa, SGT QBM Márcio doS SaNToS aVElar, SGT QBM aNdErSoN 
roGErio dE SoUZa liNHarES e SGT QBM raildo MoNTEiro doS SaN-
ToS, 04 (quatro) diárias de alimentação e 03 (três) diárias de pousada 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 3.784,97 (TrÊS Mil, SETE-
cENToS E oiTENTa E QUaTro rEaiS E NoVENTa E SETE cENTaVoS), por 
terem se deslocado de Belém-Pa para o município de Parauapebas/Pa, na 
região de integração de carajás e com diárias do grupo B, de 10 a 13 de 
agosto de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 838698
Portaria Nº 203/diÁria/cedec de 03 de aGosto de 2022.

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: TcEl QoBM ricardo lENo aNaiSSi 
PErEira, SUB TEN QBM idEVaN diaS cardoSo, SUB TEN QBM EdiEl-
SoN roBErTo da SilVa fErrEira, SGT QBM Elidio EdEN MoTa coHEN, 
SGT QBM MarcElo aUGUSTo loPES MaGalHÃES, SGT QBM aNTÔNio 
MarcoS do NaSciMENTo MoraES, SGT QBM MaNUEl Maria cardoSo 
PErEira, SGT QBM EMErSoN lEÃo riBEiro, SGT QBM JUNior GoMES 
fariaS, cB QBM VicTor fláVio fErrEira aracaTi, cB QBM NEliNHo 
MoNTEiro dE araÚJo, cB QBM ToNY dalENo BarroS riBEiro, cB QBM 
PaUlo loBaTo GoNcalVES, cB QBM EdSoN doS PraZErES ViaNa, cB 
QBM ÍTalo dE oliVEira SaNdoVal, cB QBM WElliNGToN SilVa da Sil-
Va, cB QBM JUlio cEZar PEroTE cHaVEZ, cB QBM JEoVaN do ESPÍriTo 
SaNTo ValENTE, cB QBM lEoNardo BriTo da SilVa, Sd QBM PEdro 
WilHaMiS SEaBra aBrEU e Sd QBM ValdEMir cordEiro da coSTa, 07 
(sete) diárias de alimentação e 06 (seis) diárias de Pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 37.231,66 (TriNTa E SETE Mil, dUZEN-
ToS E TriNTa E UM rEaiS E SESSENTa E SEiS cENTaVoS), por estarem 
seguido viagem de Belém-Pa para o município de Tucuruí-Pa, na região de 
integração lago Tucuruí e com diárias do grupo B, no período de 16 a 22 
de agosto de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 838806
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Portaria Nº 213/diÁria/cedec de 10 de aGosto de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: caP QoBM MarcElo PiNHEiro doS 
SaNToS e Sd QBM JoNaTHaN SoUZa da PENHa, 02 (duas) diárias de 
alimentação e 01 (uma) diária de pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 815,01 (oiTocENToS E QUiNZE rEaiS E UM cENTaVo), por 
terem se deslocado de Belém-Pa para o município de Tucuruí/Pa, na região 
de integração do lago de Tucuruí e com diárias do grupo B, de 10 a 11 
de agosto de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 838700
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

adMissÃo de serVidor
.

ProrroGaÇÃo de coNtratos de serVidores 
teMPorÁrios

ÓrGÃo: PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ
ModalidadE dE adMiSSÃo: contrato Temporário
aTo: Prorrogação de contrato
adMiSSÃo: 10/05/2022
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 31/12/2022
adMiTidoS:

MatrÍcULa NoMe carGo oBserVaÇÃo

5924109 adriaNo cESar fraNco cardoSo aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
25/2021- PcPa

5950013 alEX aUGUSTo MoraES liNS aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
07/2021- PcPa

5960099 aNa PaUla doS SaNToS SoUZa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
09/2021- PcPa

5960115 aNdrEa dE caSSia oliVEira da SilVa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
12/2021- PcPa

5957613 aNNa BEaTriZ caValcaNTE NoBrEGa 
SilVa

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
30/2021- PcPa

5904262 aTila SaNToS rocHa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
33/2021- PcPa

5933762 BrUNa SiQUEira fErrEira aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
22/2021- PcPa

5960116 carla MEiB EliaS da foNSEca aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
01/2021- PcPa

57212954 carla MoNiQUE da SilVa fEliX 
SoarES

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
19/2021- PcPa

5960117 daNiEl JoSE SilVa dE carValHo aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
06/2021- PcPa

5960193 daNiElE da coNcEicao GaMa 
PETridES

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
45/2021- PcPa

5940804 daNiEllE SENa dE araUJo aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
46/2021- PcPa

6113158 EdiclEUZa da SilVa SoUZa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
48/2021- PcPa

7565321 EdUardo dE aNdradE MacHado aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
03/2021- PcPa

5960194 ElaNE liMa dE BriTo aTHaYdE aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
43/2021- PcPa

6403806 ElcilENE doS SaNToS MoNTEiro aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
27/2021- PcPa

5934256 EMaNUEllE laZaro dE araUJo SilVa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
26/2021- PcPa

5329132 ESTEr Maia dE liMa SilVa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
15/2021- PcPa

5936000 ETiaNNE flaVia ciriNo aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
29/2021- PcPa

5960195 GaBriEla criSTiNa PaZ dE oliVEira 
lUZ

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
17/2021- PcPa

57189925 iSaac PaiVa do aMaral aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
40/2021- PcPa

5950243 JardEl KEYWErSoN foNSEca dE 
araUJo MoUra

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
24/2021- PcPa

5936543 JordiNE oliVEira BarBoSa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
34/2021- PcPa

5952670 KarEN rodriGUES TEiXEira aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
37/2021- PcPa

5939791 laYZa aMaNda SilVa da coSTa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
14/2021- PcPa

5940748 lUciaNa SENa araUJo aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
42/2021- PcPa

5903754 MaNUElla fErrEira riBEiro aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
23/2021- PcPa

5937236 Marcia criSTiNa ValE dE JESUS aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
21/2021- PcPa

5960197 MarciNETE BarradaS alMEida aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
16/2021- PcPa

6307248 MarcoS lUcidio MarTiNS BaTiSTa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
13/2021- PcPa

5960199 Maria dE faTiMa rodriGUES da 
SilVa

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
44/2021- PcPa

5956557 MaTEUS da coSTa rodriGUES aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
31/2021- PcPa

5960201 NaZarE GoMES aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
18/2021- PcPa

5941035 NilcilENE MaciEl SoUSa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
11/2021- PcPa

5960202 PaUlo MaTHEUS dE oliVEira 
rodriGUES

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
32/2021- PcPa

8002831 PEdro MESSiaS MENdES SENa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
04/2021- PcPa

5939958 rafaEl da SilVa coSTa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
28/2021- PcPa

5900373 raNGEl riBEiro da SilVa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
36/2021- PcPa

5924308 rUi aUGUSTo corrEa JUNior aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
02/2021- PcPa

5941159 THiaGo da crUZ MoraES aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
08/2021- PcPa

5960203 THiaGo loPES coSTa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
39/2021- PcPa

5891357 VaNESSa ElaiNE fariaS dE SoUSa 
PiMENTa

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
10/2021- PcPa

5960204 VicTor BrUNo SoUZa TaVarES aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
41/2021- PcPa

8401011 VicTor THiaGo SilVa dE liMa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º Termo aditivo do contrato Nº 
05/2021- PcPa

ordenador: WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado- Geral da Polícia civil

ProrroGaÇÃo de coNtratos de serVidores 
teMPorÁrios

ÓrGÃo: PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ
ModalidadE dE adMiSSÃo: contrato Temporário
aTo: Prorrogação de contrato
adMiSSÃo: 10/05/2022
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 31/12/2022
adMiTidoS:

MaTrÍcUla NoME carGo oBSErVaÇÃo

57215391 aNdrEliNa MarTa da SilVa TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica 1º Termo aditivo do contrato Nº 
03/2021- PcPa

5933980 aNToNia lUcia da coSTa 
JUcá TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica 1º Termo aditivo do contrato Nº 

04/2021- PcPa

5918742 Marcia SaNT aNa BElEZa 
dE SoUZa TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica 1º Termo aditivo do contrato Nº 

02/2021- PcPa

5960205 ValdilaNE do Socorro dE 
SoUZa riBEiro TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica 1º Termo aditivo do contrato Nº 

05/2021- PcPa

ordenador: WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado- Geral da Polícia civil
* republicado por haver incorreções no Diário Oficial do Estado 
nº 34.959 de 05.08.2022.

Protocolo: 838562
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errata
.

 errata de eXtrato de coNtrato. contrato: 068/2021-Pc/Pa. Publi-
cado no doE nº 35.073 de 09/08/2022. onde se lê: Vigência 01/08/2022 
à 07/12/2022. Leia-se: 01/08/2022 à 15/07/2023.

Protocolo: 838770
 errata

 errata de desiGNaÇÃo de FiscaL de coNtrato. Portaria 
Nº 157/2021-dGPc/diVersos. Publicado no doE nº 34.713 de 
28/09/2022. onde se lê: contrato 104/2021. Leia-se: contrato 091/2021.

Protocolo: 838784

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico – 25/2022

comunicamos a abertura do pregão eletrônico nº. 025/2022, cujo objeto é 
a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para o forNEciMENTo dE áGUa MiNEral 
NaTUral.
data de abertura: 23/08/2022
Hora da abertura: 09:00 (horário de Brasília/df)
Entrega de Edital: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
Pregoeiro: leão da costa leão Neto

Protocolo: 838549
aViso de aNULaÇÃo de Fase de JULGaMeNto de ProPostas

Processo Nº. 2022/14610
coNcorrÊNcia 001/2022

oBJETo: contratação de Empresa de Engenharia Especializada para cons-
trução do complexo da Polícia civil no Município de redenção
a comissão Permanente de licitação da Polícia civil, no uso de suas atri-
buições legais, torna público o presente aviso de anulação da fase de 
Julgamento das Propostas do procedimento licitatório coNcorrÊNcia 
001/2022. cumpre esclarecer que foram constatadas pela equipe de lici-
tação, falhas no julgamento das propostas no que concerne ao art. 48 da 
Lei nº 8.666/93 e, por consequência, a ordem de classificação das propos-
tas encontra-se viciada. Sendo assim, conforme Súmula nº 473 STf, que 
aduz que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados 
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; 
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados 
os direitos adquiridos, que as fases licitatórias retrocedam à análise inicial 
das propostas, para aplicação do art. 48 da lei de licitações, anulando-se 
as fases posteriores já realizadas.

Protocolo: 839039

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo 
de Processo LicitatÓrio

a delegada de Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, 
matrícula 5556740, chefe de Gabinete do delegado-Geral, de acordo com 
a PorTaria Nº. 182/2020-dG/Pc-Pa, de 28 de outubro de 2020, na qual 
o delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará, Walter rezende de 
almeida, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 8º da 
lei complementar nº. 022, de 15 de março de 1994 ,dElEGa competência, 
dentre outras atribuições, a praticar todos os atos atinentes às licitações 
e contratos e baseado no ParEcEr conclusivo exarado pela comissão de 
licitação, rESolVE:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
1 - Processo: 2022/390030
2 - licitação: concorrência nº. 003/2022
3- objeto da licitação: contratação de Empresa de Engenharia Especiali-
zada para reforma da Unidade integrada da Polícia civil no Município de 
Jacareacanga/Pa
4 - data da adjudicação: 10/08/2022
5 - data da Homologação: 10/08/2022
6 - Empresa Vencedora: TUdo rEforMa coNSTrUÇÃo lTda, cNPJ. 
33.847.576/0001-48, no valor de r$951.418,74 (novecentos cinquenta e 
um mil quatrocentos dezoito reais e setenta e quatro centavos.
Belém, 10 de agosto de 2022
del. aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
ordenadora de despesa - Port. 182/2020-dG-Pc/Pa
doE 34.394-04/11/2020

Protocolo: 838603
..

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 204 de 10/07/2022-daF
SErVidora: roBSoN JoSÉ fErNaNdES NUNES
carGo:Perito criminal, MaTrÍcUla: 54188319/1
PErÍodo:16.08.2022 à 14.09.2022.
TriÉNio: 24.06.2009 à 23.06.2012

Protocolo: 838823

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 233/2022 de 09 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 WALDINEY BRANDÃO LOPES DE OLIVEIRA, 
Perito criminal, matrícula nº 5832187/1, e como suplente o servidor EU-
rico olEiVEira da rocHa, Perito criminal, matrícula nº 5157099/2, do 
contrato administrativo nº 039/2022 – PcEPa, celebrado com a empresa 
coNTrolE NET TEcNoloGia lTda, que tem por objeto a aquisição de 
equipamentos tecnológicos para o atendimento das demandas relaciona-
das à reestruturação da área da computação forense da Polícia Científica 
do Pará, conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 09 de agosto de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral
Polícia Científica do Pará

Protocolo: 838901
Portaria Nº 234/2022 de 09 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 WALDINEY BRANDÃO LOPES DE OLIVEIRA, 
Perito criminal, matrícula nº 5832187/1, e como suplente o servidor EU-
rico olEiVEira da rocHa, Perito criminal, matrícula nº 5157099/2, do 
contrato administrativo nº 051/2022 – PcEPa, celebrado com a empresa 
M.J. dE a. coSTa EirEli, que tem por objeto a aquisição de equipamentos 
tecnológicos para o atendimento das demandas relacionadas à reestrutu-
ração da área da computação forense da Polícia Científica do Pará, confor-
me a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 09 de agosto de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral
Polícia Científica do Pará

Protocolo: 838904

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 067/2021 – PcePa
oBJETo do coNTraTo: o objeto do presente contrato consiste na presta-
ção de serviços de limpeza e Tratamento de água e limpeza de reservató-
rio, para atender as Necessidades desta Polícia Científica do Pará.
oBJETo do adiTiVo: o presente Termo aditivo tem como objeto a pror-
rogação da vigência do contrato administrativo, com início em 24/08/2022 
e término em 23/08/2023, e a alteração da denominação do centro de Pe-
rícias Científica “Renato Chaves” (CPC), que passa a denominar-se Polícia 
Científica do Pará (PCEPA), conforme a Lei nº 9.382, de 16 de dezembro 
de 2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 858338; foNTE: 0101; NaTUrEZa da 
dESPESa: 339039; Pi:4120008338c; aÇÃo: 232085.
coNTraTada: a empresa ciNTia SilVa da coSTa, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 26.904.546/0001-60, com sede estabelecida à Tv. São roque, 
568, cruzeiro - Belém/Pa, cEP: 66810-020.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 838898
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 063/2021 – PcePa

oBJETo do coNTraTo: o presente instrumento tem por objeto 
a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra de vigilância 
patrimonial armada e desarmada, compreendendo o fornecimento de 
uniformes e a  disponibilização de todas as ferramentas e equipamentos 
de proteção individuais necessários à sua execução nos termos da lei 
7.102/83, da PorTaria Nº 3.233/2012 – dG/dPf e legislação correlata, 
para atender as necessidades Polícia Científica do Pará (sede), Unidades 
regionais e Núcleos avançados.
oBJETo do adiTiVo: o presente Termo aditivo tem como objeto a pror-
rogação da vigência do contrato administrativo, com início em 10/08/2022 
e término em 09/08/2023, e a alteração da denominação do centro de Pe-
rícias Científica “Renato Chaves” (CPC), que passa a denominar-se Polícia 
Científica do Pará (PCEPA), conforme a Lei nº 9.382, de 16 de dezembro de 
2021; o presente Termo aditivo tem como objeto, também, a repactuação 
de valores de 9,512556% aos valores praticados no contrato supracitado 
em conformidade com o Memorando nº 041/2022 – coordenação de orça-
mento e finanças; E, tem como objeto, também, o acréscimo de 1 posto 
no item 11, no valor unitário de r$ 24.074,56, conforme consta solicitação 
aos autos do processo.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 858268; foNTE: 0101; NaTUrEZa dE 
dESPESa: 339037; Pi: 1050008268c; aÇÃo: 232423.
coNTraTada: a empresa BElÉM rio SEGUraNÇa lTda, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 17.433.496/0001-90, com sede estabelecida à avenida almi-
rante Barroso, Pass. Major Eliezer levy, nº 205, Bairro Souza, Belém/Pa, 
cEP: 66.812-030.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 839005
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aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 059/2022 – Pae Nº 2022/307327
objeto: aquisição de software de cad 3d, para atender as necessidades 
da Gerência de Fonética Forense da 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: 24 de agosto de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro da Silva de Almeida
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 839063

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

Pae - 2022/313958 | PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2022 – PcePa
comunicamos aos interessados, que a licitação em epigrafe, cujo objeto versa 
sobre a aQUiSiÇÃo dE SofTWarE aUTocad 2d, restou fracaSSada.
Maria do Socorro da SilVa dE alMEida
Pregoeira

Protocolo: 839074

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1311/ 2022
Maria aUXiliadora dE JESUS SaNTa BriGida
MaTrÍcUla: 5914938
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 01/07/2022 a 10/07/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 838783

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 232/22-GaB/dGPcP de 09 de aGosto de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo 
n°2022/932335.
r E S o l V E:
SUSPENdEr o gozo de férias do servidor fraNciSco JoSÉ SoUZa SaN-
ToS, Perito criminal - coordenador das Unidades regionais, matrícula 
n°5832500/1, no período de 01.08.2022 a 30.08.2022, concedida pela 
Portaria N°189/2022-GaB/dGPcP de 29.06.2022, publicada no doE nº 
35.030 de 01.07.2022, para posterior gozo.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 09 de agosto de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 838885

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa PaterNidade
Portaria N º 203 de 08/08/2022-daF

NoME: GilBErTo dE oliVEira BriTo
carGo: aux. Técnico de Perícias – MaTrÍcUla: 57212798/2
PErÍodo: 16/07/2022 a 04/08/2022

Protocolo: 838815
..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 3384/2022-dG/cGP, GaBiNete da diretoria 
GeraL, 08/08/2022.

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 os termos do Parecer nº 0783/2022-cJUr/SEPlad 
(Seq. 10), ratificado pelo Coordenador da Consultoria Jurídica/SEPLAD 
(seq.11), e manifestação do Secretário da SEPlad (seq.12), no Processo 
2022/864779,
r E S o l V E:
TorNar NUlo, o contrato de Trabalho do servidor BrENo TaVarES PErEira, 
da função de Assistente de Trânsito, lotado na Gerência de Registro e Movi-
mentação de Pessoas, para o período de 29/06/2022 a 28/06/2023, publi-
cado no doE nº 35.026, de 29/06/2022, com base na lei complementar nº 
07/1991, de 28/08/1991, alterada pela lei 077/2011, de 28/12/2011.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 3386/2022-dG/cGP, GaBiNete da diretoria 
GeraL, 08/08/2022.

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,
r E S o l V E:
TorNar NUlo, o contrato de Trabalho do servidor rafaEl GUSTaVo da 
SILVA LIMA, da função de Assistente de Trânsito, lotado na CIRETRAN “A” 
de Parauapebas, para o período de 29/06/2022 a 28/06/2023, publicado 
no doE nº 35.026, de 29/06/2022, com base na lei complementar nº 
07/1991, de 28/08/1991, alterada pela lei 077/2011, de 28/12/2011.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 3387/2022-dG/cGP, GaBiNete da diretoria 
GeraL, 08/08/2022.

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,
r E S o l V E:
TorNar NUlo, o contrato de Trabalho do servidor reynaldo da concei-
ção de Oliveira Corrêa, da função de Assistente de Trânsito, lotado na 
cirETraN “B” de Novo repartimento, para o período de 29/06/2022 a 
28/06/2023, publicado no doE nº 35.026, de 29/06/2022, com base na lei 
complementar nº 07/1991, de 28/08/1991, alterada pela lei 077/2011, 
de 28/12/2011.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 838729
Portaria Nº 3389/2022-dG/cGP, GaBiNete da diretoria 

GeraL, eM 08/08/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 188/2022-Gcc-dETraN, 
de 04/08/2022, e demais despachos no Processo 2022/984573,
rESolVE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscalização 
e acompanhamento da execução do objeto do Contrato n° 066/2022, firmado 
por este departamento e a Empresa BB coMErcio E iNSTalaÇÃo dE EQUi-
PaMENToS ElETrÔNicoS lTda, bem como, dos respectivos termos aditivos, 
competindo-lhe a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua 
fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordado.
Titular:Pedro afonso rey Guimarães, matrícula 57214892/1.
Suplente:ivan carlos feitosa Gomes, matrícula 57198371/1.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
renata Mirella freitas Guimarães de S. coelho
diretora Geral

Protocolo: 838732

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3363/2022-daF/cGP, de 04/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/979377;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
Britis Helena Valente do carmo, matrícula nº 57202136/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-500,00 
(QUINHENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emergenciais, de 
locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municípios de; Tailân-
dia, conforme Processo de diárias n° 2022/956200, 956221 e 956248
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 300,00
3339036-r$- 200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 18/08 a 01/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 838722

diÁria
.

Portaria Nº 3275/2022-daF/cGP, de 02/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/958319;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E MEia (20 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de CAPANEMA – 10/08 a 30/08/2022, a fim de conduzir 
veículo a fim de prestar apoio logístico à CIRETRAN do referido município.

nome matricula
Ezequias Tavares da Silva 57195749/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 3276/2022-daF/cGP, de 02/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/959499;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Santarém para o município de Medicilândia no período de 01 à 30/08/2022, 
a fim de substituir a gerencia da CIRETRAN de referido municipio, durante 
o período de férias do titular.

nome matricula
José de almeida Sales 3226000/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3281/2022-daF/cGP, de 02/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/953619;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Tu-
curui para o município de Goianésia do Pará no período de 01 à 17/08/2022 
a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Operação de Fisca-
lização de Trânsito em cumprimento a programação da DTO no referido 
municipio, em atendimento ao Oficio nº 043/2020-DIRTEC/SETRAN.

nome matricula
cleyton Vinicius cruz dos Santos 5958512/1

Eliana ramos da Silva 57203584/1
fernanda Gabriele Brasil Silva 5958536/1

Marcílio da Silva dias 5958564/1
Paloma Mendes dos Santos 5958758/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3282/2022-daF/cGP, de 02/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/604239;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de Monte alegre no período de 15/08 à 09/09/2022, 
a fim de ministrar treinamento do sistema RENAINF no órgão de trânsito 
do referido municipio.

nome matricula
José ribamar Silva lima 773492/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3285/2022-daF/cGP, de 02/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/957059;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 18/08 à 31/08//2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem 
como desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para atender 
ao longo do trecho (KM-0 à KM-18) da rodovia Br 316, em cumprimento 
ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
lícia Maria dos Santos freire 5638704/1

Soraia Selma andrade cardoso 57202052/1
raimundo da costa cunha 57198617/1

Peter Mendes Pereira 57226369/1
Jorge fernando dos Santos Tuma 57198267/1

Eduardo Valério amaral cavalcante 57198618/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3286/2022-daF/cGP, de 02/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/956859;

r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Castanhal 
para o município de Marapanim no período de 10 à 17/08/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em Operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da DTO, no referido municipio.

nome matricula
carlos arthênio Batista dias 57202225/1
Evanildo dos Santos Moraes 5143861/2

Patrick Siqueira ribeiro 57217176/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3289/2022-daF/cGP, de 02/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/956888;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Casta-
nhal para o município de Curuça no período de 10 à 17/08/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em Operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da DTO, no referido municipio.

nome matricula
alessandro Saraiva Tavares 57217202/1

Ederson José da Silva e Silva 57202063/1
Edimilson Silva Sousa 57227294/1

Maria da Paixão Gusmão Pantoja dos Santos 57201981/1
rudajar Vieira cabral 57217183/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3293/2022-daF/cGP, de 02/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/957065;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Marituba no período de 17/08 à 31/08/2022, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trân-
sito, bem como desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial 
para atender ao longo do trecho (KM-0 à KM-18) da rodovia Br 316, em 
cumprimento ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
Madson William rodrigues de leão 57199356/2

luiz rabello Junior Melo 57205417/1
almir dos Santos da Silva 57191487/2

Waldir fernando accarino Grobério 5169593/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3294/2022-daF/cGP, de 03/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/956823;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Bragança para o município de Tracuateua no período de 10 à 26/08/2022 a 
fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Operação de Fiscaliza-
ção de Trânsito em cumprimento a programação da DTO.

nome matricula

igor Santos Soares 5958748/1

Madson William ribeiro da Silva 5958753/1

Mara Nataly chaves dos Santos 5958509/1

Samarthony Henrique da Silva cordeiro 5959074/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 3300/2022-daF/cGP, de 03/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/970991;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUiNZE (15) diárias aos servidores abaixo 
especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para os 
municípios de SaliNÓPoliS – 16/08 a 19/08/2022 – 22/08 a 26/08/2022 
– 29/08 a 02/09/2022 – 08/09 a 10/09/2022, a fim de realizar a Instrução de 
Processo administrativo disciplinar, protocolado sob Pad nº 2018/299622 e 
apenso nº 2018/304407 na cirETraN do referido município.

nome matricula
antonio fernando Pinheiro de lima Júnior 80845479/1

luna Neruda antunes fonseca 57201163/2
Maria Solene Viana cruz de Paula 80845406/1

Paulo roberto Mendes Martins 3262138/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3305/2022-daF/cGP, de 03/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/946715;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de duas e meia (02 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Tailândia no período de 16/08 à 18/018/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de trânsito, de-
senvolver ações determinadas pela dTo, em especial para acompanhar os 
trabalhos da empresa que fará a pesagem de veiculos de carga na balança 
localizada naqule municipio conforme Oficio nº 681/2019-GAB/SETRAN.

nome matricula
Marcus césar rodrigues Moraes 57189262/2
rodolfo rannieri Pacheco Bastos 57196573/2

cláudia dos Santos Menezes almeida 57230594/1
roseane de fátima cardoso damaso 57200357/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3308/2022-daF/cGP, de 03/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/956122;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Marabá para o município de itupiranga no período de 04 à 18/08/2022, a 
fim de desempenhar sua atividades funcionais, em operação de fiscalização 
de trânsito, em cumprimento a programação da DTO no referido municipio.

nome matricula

luzinaldo Batista frança 57201996/1

Marcos divino da Silva Silva 57201715/1

reinaldo da Silva Braz 5958760/1

Thiago da luz rodrigues 5958619/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3317/2022-daF/cGP, de 03/08/2022
o diretor administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/951827;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de castanhal – 10/08/2022, São domingos do capim 
– 11/08/2022, igarapé-açú – 12/08/2022, Nova Timboteua/Belém – 13 à 
14/08/2022, a fim de realizar levantamento do pólo gerador nas seguin-
tas rodovias estaduais, Pa -127 (trecho do municipio de castanhal e São 
domingos do capim) Pa-242 (trecho de igarapé-açú e Nova Timboteua.

nome matricula
daniel Botelho Xavier 57196026/1
lorena da Silva Bahia 80845536/1

amiraldo corrêa Seabra Júnior 54194721/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3322/2022-daF/cGP, de 03/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/955743;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de acará no período de 18/08 à 01/09//2022, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de trân-
sito,acompanhar os trabalhos da empresa que realiza pesagem de veículos 
de carga na balança, dar apoio aos trabalhos realizados, por ocasião da 
manutenção de uma das pontes do complexo alça Viária, bem como cum-
prir cronograma de açõe estabelecidas pela dTo.

nome matricula
João dhiogo Pinheiro e Souza 57230579/1

Márcio odilio cerveira de oliveira 57202286/1
Edilson Biá Viana 57226741/1

Humberto celso rosa 57195441/2
Gilson clay Modesto de campos 57212328/2

francisco Mauro Santa rosa Novaes 57226391/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3326/2022-daF/cGP, de 04/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/955936;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Marituba no período de 18/08 à 01/09/2022, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de trân-
sito, acompanhar os trabalhos da empresa que realiza pesagem de veículos 
de carga na balança localizada no Km 14 da rodovia Pa-483, bem como 
cumprir cronograma de ações estabelecidas pela dTo.

nome matricula
Max Sidney Benigno Monteiro 5681898/1

Nei Eduardo Trindade do rosário 57193274/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3327/2022-daF/cGP, de 04/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/955978;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de doze e meia (12 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 19 à 31/08/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de trânsito, 
acompanhar os trabalhos da empresa que realiza pesagem de veículos de 
carga na balança localizada no Km 14 da rodovia Pa-483, bem como cum-
prir cronograma de ações estabelecidas pela dTo.

nome matricula
rodolfo rannieri Pacheco Bastos 57196573/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3336/2022-daF/cGP, de 04/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/956010;
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r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 19/08 à 01/09/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
acompanhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículo 
de carga na balança localizada no Km 14 da rodovia Pa-486, bem como 
cumprir cronograma de ações estabelecidas pela dTo.

nome matricula
Marcus césar rodrigues Moraes 57189262/2

roseane de fátima cardoso damaso 57200357/1
cláudia dos Santos Menezes almeida 57230594/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3337/2022-daF/cGP, de 04/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/954405
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Castanhal 
para o município de Salinópolis no período de 04 à 18/08/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização de 
trânsito em cumprimento a programação da DTO no referido municipio.

nome matricula
fábio Henrique Magno Monteiro 54191618/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3338/2022-daF/cGP, de 04/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/956768;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e meia (20 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Itaituba 
para os municípios de rurópolis – 08 à 16/08/2022, Trairão/itaituba – 17 à 
28/08/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em opera-
ção de fiscalização de trânsito em cumprimento a programação da DTO no 
referido municipio, a fim de acompanhar trabalhos realizados pelas equipes 
de fiscalização de trânsito, bem como controle de fluxos de veículos nos 
municipios citados.

nome matricula
Valdir amadeu da Silva 5827485/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3345/2022-daF/cGP, de 04/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/954761;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de SaNTarÉM – 16/08 a 30/08/2022, iTai-
TUBA – 31/08 a 09/09/2022, SANTARÉM/BELÉM – 10/09/2022, a fim de 
ministrar os cursos Especializados para formação e atualização Mototaxis-
tas nos referidos municípios.

nome matricula
carlos Magno Trindade ferradais 57188923/1
Elvis Nazareno da Silva Miranda 80845553/1
Maria de Nazaré Benício Gomes 3154009/1

Helen Vanessa araújo dos Santos 57198702/1
Maria dalva cordeiro Pantoja 57198714/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3346/2022-daF/cGP, de 04/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.

coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/967697;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZESSEiS E MEia (16 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Altamira para os municípios de ANAPÚ – 08/08 a 24/08/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da DTO no referido municipio.

nome matricula
José Neto Santos alves 57223373/2
Marco aurélio reis Sena 57201765/1

Nayra Glais Pereira Trindade 5936400/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3356/2022-daF/cGP, de 04/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/973217;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de doze e meia (12 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Abaetetuba no período de 22/08 à 03/09/2022, a fim 
de prover o monitoramento dos serviços do DETRAN, a fim de garantir a 
disponibilidade dos mesmos em períodos integral.

nome matricula
anderson Trindade Maia 57189533/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3360/2022-daF/cGP, de 04/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/948768;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E MEia (20 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de PacaJá – 15/08 a 23/08/2022, SÃo MiGUEl 
DO GUAMÁ – 24/08 a 04/09/2022, a fim de ministrar os Cursos Especiali-
zados para formação Mototaxista e condutores de veículos de Transporte 
de Emergência nos referidos municípios.

nome matricula
afonso luiz Marinho frança 3265226/1

Heldecir lima conceição 3157300/1
ivanna antunes Gurgel 57175607/1
otacilio Vale de aquino 57229560/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3361/2022-daF/cGP, de 04/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/976898;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de caTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de SALINÓPOLIS – 18/08 a 01/09/2022, a fim de 
acompanhar a equipe que realizará ações de fiscalização de trânsito nesse 
município, conforme determinação da diretoria Técnica e operacional.

nome matricula
ivan carlos feitosa Gomes 57198371/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3364/2022-daF/cGP, de 04/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/976947;
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r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de caTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de SALINÓPOLIS – 18/08 a 01/09/2022, a fim 
de acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito, prestando apoio admi-
nistrativo durante a operação.

nome matricula
leonardo araújo da costa 80845441/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3365/2022-daF/cGP, de 04/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/978026;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZoiTo E MEia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Santarém para os municípios de ALMERIM – 12/08 a 30/08/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da DTO no referido municipio.

nome matricula
albeson da Silva dias 57201777/1
Jean carneiro oliveira 57202100/1

Wladimir carvalho Batista 57199610/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3366/2022-daF/cGP, de 04/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/980697;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Santa Bárbara – 19/08 à 25/08/2022, Marituba/
Belém – 26/08 à 01/09/2022, a fim de acompanhar os trabalhos de fiscali-
zação de trânsito nos referidos municipios em cumprimento a cronograma 
de ações determinadas pela dTo.

nome matricula
Jonhilda do Socorro Mileo cardoso 57227434/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3367/2022-daF/cGP, de 05/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/984533;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para os municípios de São Geraldo do araguaia – 22/08 à 25/08/2022, 
Marabá – 26/08 à 30/08/2022, itupiranga – 31/08 à 05/09/2022, rondon 
do Pará/Belém – 06/09 à 10/09/2022, a fim de realizar treinamento nas 
CIRETRANS, a fim de esclarecer dúvidas in loco sobre a correta uitilização 
de recursos de diárias, suprimento de fundos e salientar a importância da 
qualidade de gastos no setor público.

nome matricula
antonio carlos lima da rocha 5495490/2
delmaria do Nascimento Souza 3263428/1

Misael da Silva Emin 57203791/3
rosemary Sousa rocha 54191530/2

francisco carlos fonseca Maia 3262740/1
Elpídio araújo da costa Júnior 55590002/2

Valdemir Paulo de oliveira 3263410/1
átila de Morais Machado 57175789/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3378/2022-daF/cGP, de 05/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/988482;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezessete e meia (17 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Marabá para o municipio de Goianésia do Pará no período de 16/08 à 
02/09/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Opera-
ção de fiscalização de trânsito no referido municipio, em especial no aten-
dimento ao Oficio nº 043/2020-DIRTEC/SETRAN.

nome matricula
darlan Pereira da Silva 57201673/1
francisco aires da Silva 57201674/1

Jhoseph ricardo costa e costa 5958766/1
Pedro da Silva lima Junior 5958543/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 838721
Portaria Nº 3367/2022-daF/cGP, de 05/08/2022.

O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/984533;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para os municípios de São Geraldo do araguaia – 22/08 à 25/08/2022, 
Marabá – 26/08 à 30/08/2022, itupiranga – 31/08 à 05/09/2022, rondon 
do Pará/Belém – 06/09 à 10/09/2022, a fim de realizar treinamento nas 
CIRETRANS, a fim de esclarecer dúvidas in loco sobre a correta uitilização 
de recursos de diárias, suprimento de fundos e salientar a importância da 
qualidade de gastos no setor público.

nome matricula
antonio carlos lima da rocha 5495490 /2
delmaria do Nascimento Souza 3263428 /1

Misael da Silva Emin 57203791 /3
rosemary Sousa rocha 54191530 /2

francisco carlos fonseca Maia 3262740 /1
Elpídio araújo da costa Júnior 55590002 /2

Valdemir Paulo de oliveira 3263410 /1
átila de Morais Machado 57175789/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 838773

FÉrias
.

Portaria Nº 3425/2022-daF/cGP, 
BeLÉM, 10 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,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa roSa TEiXEira cardoSo, coordenado-
ra, matrícula 26808/1, lotada na Chefia de Gabinete, trinta (30) dias 
de fÉriaS, no período de 01.09 a 30.09.2022, referentes ao exercício 
01.05.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/09/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas

Portaria Nº 3427/2022-daF/cGP, 
BeLÉM, 10 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 51/2022-GE-
PEN, datado de 06/07/2022, protocolado sob o nº 2022/856976,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 2535/2022-daf/cGP, o período concessivo de fÉ-
RIAS à servidora MARGARETE DOS SANTOS PEREIRA, Analista de Trânsito, 
matrícula 57196683 /1, lotada na coordenadoria de infraestrutura e Ma-
nutenção, onde se lê 16.08 a 14.09.2022 leia-se 22.08 a 20.09.2022, 
referentes ao exercício 19.05.2021/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838646
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria Nº 222/2022 – GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 08 de agosto de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais;
rESolVE:
art. 1°. – NoMEar os servidores abaixo para compor a comissão Técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial dos custodiados da cadeia Pública para 
Jovens e adultos (cPJa):
PrESidENTE: JoSE GEraldo GUEdES GoMES – diretor
VicE-PrESidENTE: BrUNa rEGiNa carValHo dE araÚJo- coordenadora 
administrativa
MEMBro: lUciaNo HENriQUE GoMES dE SoUZa- coordenador de segurança
MEMBro: lEidiaNE MaciEl lEal- assistente social
MEMBro: roSaNGEla criSTiNa do carMo da coSTa- assistente social
MEMBro: SUZaNa MarcEla carValHo SaNToS- assistente social
MEMBro: caroliNa riBEiro da SilVa- Psicóloga
MEMBro: MariNa cUNHa SaNToS- Psicóloga
MEMBro: ViToria BEGoT SoloN MiTrE- Psicóloga
SEcrETário: PETEr BraBo PiNHEiro- auxiliar de serviços operacionais
SEcrETário: diEGo doMiNGoS BEZErra da SilVa- assist. administrativo
SEcrETário: Eraldo da SilVa riBEiro- assist. administrativo
art. 2º. – dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 838662
.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
Errata da Publicação do apostilamento nº 01 ao contrato administrativo 
nº. 176/2021/SEaP no doE nº. 35.074 de 10/08/2022 sob o nº de Proto-
colo 838035.
onde se lê:
aPoSTilaMENTo Nº. 01 ao coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº. 146/2021/SEaP
Leia-se:
aPoSTilaMENTo Nº. 01 ao coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº. 176/2021/SEaP

Protocolo: 838859
ERRATA DE PORTARIA Nº 1704/2022, publicada no Diário Oficial 
Nº 35.016 de 22 de junho de 2022,
oNde se LÊ:
Período: 06 a 17/6/2022 - diária(s): 11 e ½ (onze e meia)
Leia-se:
Período: 06 a 30/6/2022 - diária(s): 24 e ½ (vinte e quatro e meia)

Protocolo: 838915
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 126/2021
termo aditivo: 4
data da assinatura: 09/08/2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: do Preço e da forma de Pagamento.
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a mudança de no-
menclatura do complexo Vitória Xingu para centro de recuperação Mas-
culino de Vitória do Xingu com acréscimo de fornecimento de alimentação 
para este mesmo centro; acréscimo de novas unidades com acréscimo de 
fornecimento de alimentação, a saber: centro de reeducação feminino 
de Vitória do Xingu, Semiaberto de Vitória do Xingu, central de Passagem 
para Presos de Baixa Relevância Criminal de Altamira, Delegacia de Polícia 
de almerim, delegacia de Polícia de oriximiná e centro de recuperação 
Penitenciário do Pará – crPP V e supressão da central de Triagem de alta-
mira, carceragem de almerim e carceragem de oriximiná.
doTaÇÃo orÇaMENTária
os recursos orçamentários necessários para atender às despesas de-
correntes deste Termo aditivo são: programa de trabalho 97.101 
03.421.1502.8283, natureza de despesa 339039, fonte 0101, plano inter-
no: 105alP8283c
Processo: 2020/288603
contrato: 126/2021
Exercício: 2022
contratado: VoGUE - aliMENTaÇÃo E NUTriÇÃo lTda
cNPJ: 04.675.771/0001-30
Endereço: Avenida São Paulo, S/N, Quadra 40, Lote 08, Parque Real Goiâ-
nia, Aparecida de Goiânia, Goiás.
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES - Secretá-
rio de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 838764

terMo aditiVo ao coNtrato 007/2017
termo aditivo: 6
data da assinatura: 09/08/2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: do Preço e da forma de Pagamento.
Justificativa: O Contrato sofrerá alteração para incluir as informações, con-
forme abaixo:
“claUSUla TErcEira: do PrEÇo E da forMa dE PaGaMENTo
3.1. Será pago à CONTRATADA o valor de R$ 673.148,00, importância de-
vida a título de ressarcimento dos equipamentos eletrônicos e carregado-
res danificados por mal uso, culposo ou doloso, extravio ou roubo durante 
a execução do contrato, com fundamento na cláusula 2.12 do contrato 
administrativo nº 007/2017.
3.2. o pagamento deste valor deverá ser realizado em parcela única.
3.3. A importância referente a execução do objeto do Contrato de R$ 
6.668.892,00 permanecerá inalterada em relação ao preço e as condições 
de pagamento. 3.4. considerando o 4º termo aditivo formalizado, cujo 
objeto era também o ressarcimento à coNTraTada referente aos equi-
pamentos eletrônicos e carregadores danificados por mal-uso, culposo ou 
doloso, extravio ou roubo, e com a formalização deste 6º termo aditivo o 
valor global pago a título de ressarcimento, com fulcro na cláusula 2.12 do 
contrato administrativo nº 007/2017, passará a ser de r$ 2.649.080,00.”
doTaÇÃo orÇaMENTária
os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decor-
rentes deste Termo aditivo constam no Programa: 1502- Segurança Públi-
ca, Programa de trabalho: 97.101 03.421.1502.8283, Natureza de despe-
sa 339092, fonte 0101 Plano interno: 1050008283c
Processo: 2016/328470
contrato: 007/2017
Exercício: 2022
contratado: SYNErGYE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda
cNPJ: 07.052.354/0001-29
Endereço: rua Barão do Triunfo, nº 612 – conj. 1.701, Bairro: Brooklin 
Paulista
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES - Secretá-
rio de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 838765

.

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº.2215/2022 - 806182 - crPP iii
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia da 
SESSÃo do JÚri Na coMarca dE ParaUaPEBaS
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: ParaUaPEBaS
Servidor (es):JEroNiMo SaNToS da SilVa, MaT.5952904, aGENTE Pri-
SioNal, EdValBErTo oTaVio da SilVa SaNToS, MaT.5954105, Policial 
PENal,WaldEci BarBoSa dE SoUSa, MaT.5949939, Policial  PENal.
Período: 04 a 06/07/2022 - diária(s): 02 ½ (dUaS E MEia)
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, interinamente.

Protocolo: 838612

.

.

FÉrias
.

FÉrias
Portaria nº 2315/22/dGP/seaP, de 10/08/22.
coNcEdEr 30 (TriNTa) dias de fÉriaS, de acordo com o art. 74 da lei nº 
5.810/94, ao servidor diaNiNNY da SilVa caMPElo, Matrícula n.º 5940697, 
no período de 10/08/22 a 08/09/22, referente ao exercício de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 839122
FÉrias residUais
Portaria nº 2312/22/dGP/seaP, de 10/08/22.
coNcEdEr 29 (ViNTE E NoVE) dias residuais de fÉriaS, ao servidor rE-
NaN GoNcalVES ViEira, Matrícula n.º 5963854, no período de 10/08/22 
a 07/09/22, referente ao exercício de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 839116
eXcLUsÃo de FÉrias
Portaria nº 2313/22/dGP/seaP, de 10/08/22.
EXclUir nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, da PorTaria de 
férias nº 2146/22/dGP/SEaP, de 25/07/22, publicada no doE nº 35.066, 
de 03/08/22, os servidores abaixo relacionados:
Nº; NoME; MaTrÍcUla;
1; EWErSoN fErNaNdo alMEida VilariNo; 5935881 / 2; orlaNdo 
lUiZ aTHaYdE JUNior; 5304482.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 839118
Portaria nº 2314/22/dGP/seaP, de 10/08/22.
EXclUir nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, da PorTaria de 
férias nº 1910/22/dGP/SEaP, de 01/07/2022, publicada no doE nº 35.037, 
de 07/07/22, a servidora faBiaNE coSTa SEiXaS, Matrícula nº 5959962.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 839121
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..

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 2304/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 09 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar o servidor ErloN da coSTa PiNHEiro, matrícula funcional n° 
5954341/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação regional de 
capanema (crrcaP), em substituição ao servidor fraNciSco SolaNGio 
ViEira, matrícula funcional n° 5949701/1, a contar de 01 de agosto 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838574
Portaria N° 2305/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 09 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 164/2021/GaB/SEaP/Pa de 19/02/2021, 
publicada no doE n° 34.502 de 26/02/2021, BriaN daViSSoN aSSiS dE 
VASCONCELOS, matrícula n° 5905635/4, da Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciária (GSEP), com lotação no centro de recuperação 
regional de Breves (crr-BrEVES), a contar de 01 de agosto de 2022.
dESiGNar MarcUS ViNiciUS PErEira da SilVa, matrícula nº 5905633/3, 
para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 01 de agosto 
de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838576
Portaria N° 2306/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 09 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 163/2021/GaB/SEaP/Pa de 19/02/2021, publicada 
no doE n° 34.502 de 26/02/2021, JHoNaTaS GEorGE doS SaNToS 
RICARDO, matrícula n° 5905755/2, da Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária (GSEP), com lotação no centro de recuperação regional 
de Breves (crr-BrEVES), a contar de 01 de agosto de 2022.
dESiGNar adriaNo JoSÉ E cUNHa TEiXEira, matrícula nº 5905634/3, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 01 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838578
Portaria N° 223/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 10 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 raquel do Nascimento Pinto lima – Matrícula 
5960250 como fiscal titular e o servidor Gerson Cardoso Santos – Matrícu-
la 5905617, como fiscal suplente do Contrato Administrativo n° 089/2022/
SEaP – Processo: 2022/166553, celebrado entre a empresa J V coMÉrcio 
E SErViÇoS lTda e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENi-
TENciaria – SEaP, cujo o objeto é aquisição de insumos para a fabricação 
de sandálias onde o principal objetivo é capacitar profissionalmente pessoas 
privadas de liberdade no estado do Pará na área de produção de sandálias.
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: 838768
Portaria N° 2308/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 10 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 960/2020/GaB/SEaP/Pa de 29/10/2020, 
publicada no doE n° 34.395 de 05/11/2020, rÔMUlo dE liMa SoarES, 
matrícula n° 5917639/2, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária (GSEP), com lotação no centro de recuperação regional de 
itaituba (crri), a contar de 16 de julho de 2022.
dESiGNar carloS aUGUSTo SilVa do NaSciMENTo, matrícula nº 
5856418/2, para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 
16 de julho de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838939
Portaria N° 2307/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 10 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,

rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 934/2020/GaB/SEaP/Pa de 15/10/2020, 
publicada no doE n° 34.395 de 05/11/2020, cÍcEro NETo ViEira dE 
SOUZA, matrícula n° 5827590/1, da Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciária (GSEP), com lotação no centro de recuperação 
regional de itaituba (crri), a contar de 16 de julho de 2022.
dESiGNar dYEGo MaNSo da SilVa, matrícula nº 70096712/3, para exer-
cer a referida função na unidade penal, a contar de 16 de julho de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838936
Portaria N° 2309/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 10 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 2049/2021/dGP/SEaP/Pa de 19/08/2021, 
publicada no doE n° 34.676 de 20/08/2021, WENdEll SaNTiaGo laNÔa, 
matrícula n° 5942028/1, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária (GSEP), com lotação no centro de recuperação regional de 
itaituba (crri), a contar de 31 de julho de 2022.
dESiGNar raiMUNdo NoNaTo SoUZa da SilVa, matrícula nº 5831296/1, 
para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 31 de julho de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838941
Portaria N° 2310/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 10 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 717/2016/GaB/SUSiPE/Pa de 30/11/2016, publicada 
no doE n° 33.262 de 01/12/2016, SaNdra rEGiNa da SilVa fariaS, matrícula 
n° 57192508/1, da Função Gratificada de Serviços Técnicos Penitenciários de 
assistência Biopsicossocial (GSTP), da lotação no centro de recuperação de 
condenados de icoaraci (crci), a contar de 01 de agosto de 2022.
dESiGNar MarcElo filGUEira JardiM, matrícula nº 5952380/1, para 
exercer a referida função da unidade penal, a contar de 01 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838942
Portaria N° 2311/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 10 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 2068/2021/dGP/SEaP/Pa de 25/08/2021, 
publicada no doE n° 34.681 de 26/08/2021, Maria do Socorro alVES 
VANZELER, matrícula n° 5895697/3, da Função Gratificada de Serviços Técnicos 
Penitenciários de assistência Biopsicossocial (GSTP), da lotação na central de 
Triagem da cidade Nova (cTcN), a contar de 04 de agosto de 2022.
dESiGNar TaiaNE ViEira PiMENTEl, matrícula nº 5952986/1, para exer-
cer a referida função da unidade penal, a contar de 04 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838944

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 526/22 de 08.07.2022
Servidor: aNdrÉa dE fáTiMa doS aNJoS TorrES
cargo: Técnico em Gestão cultural - Biblioteconomista
Matrícula: 57216996-2
Período de Gozo: 08.08.2022 a 06.09.2022, 30 (trinta) dias
Triênio: 09.06.2014 a 08.06.2017

Protocolo: 838679

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº1644 de 10 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
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33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
nº2022/397659.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do “coNcUrSo dE QUa-
drilHaS” referente ao Edital Nº 007/2022 de maio de 2022– fcP, fiScal 
TiTUlar, o (a) servidor (a) MaUricio caValcaNTE da rocHa, matrícula 
nº: 5935484; cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, Setor/local de tra-
balho: dic, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) GlEYdSoN Gil 
GUiMarÃES coSTa, matrícula nº: 5960811; cargo: aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo, Setor/local de trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará - fcP

Protocolo: 838878

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Pe 008/2022 – srP 003/2022 – FcP
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para a fUTUra oU EVENTUal coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa (aS) ESPEcialiZada (aS) Na PrESTaÇÃo dE SEr-
ViÇoS coNTiNUadoS SEM dEdicaÇÃo EXclUSiVa dE TraTaMENTo 
arQUiVÍSTico dE docUMENToS HiSTÓricoS, rESTaUraÇÃo, SElEÇÃo 
E caTaloGaÇÃo dE oBraS raraS, diGiTaliZaÇÃo E MicrofilMaGEM 
doS docUMENToS coNSTaNTES dE acErVo BiBlioGráfico, ElaBo-
raÇÃo dE cÓdiGo dE claSSificaÇÃo dE docUMENToS dE arQUiVo 
(ccd) E TaBEla dE TEMPoralidadE dE docUMENTo (TTd), dE forMa 
a PrESErVar a docUMENTaÇÃo, ModErNiZar aS aÇÕES E faciliTar a 
BUSCA, LOCALIZAÇÃO E ACESSO DE DOCUMENTOS DO ACERVO, a fim de 
atender às necessidades da FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ. Às 11h32min 
do dia 01 de agosto de 2022, após constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, Sr. GUilHErME rElVaS d’ oli-
VEira, no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
publicado no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021, HoMoloGa a 
adJUdicaÇÃo, referente ao Pregão Eletrônico no Sistema de registro de 
Preços, do tipo Menor Preço Global por lote conforme  o art. 45 do de-
creto Estadual n°  534, de 04 de fevereiro de 2020, referente ao PaE n° 
2022/39155 – fcP, em favor da empresa abaixo relacionada:
Empresa Vencedora: oTc.doc orGaNiZaÇÃo TEcNoloGia E cUSTÓdia dE 
docUMENToS EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 04.361.968/0001-02
Valor Global: r$ 37.956.513,80
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 838621

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1643 - cGP/FcP de 10 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/937016 – docia/ adM/ cGP/ fcP de 25/07/2022.
rESolVE: conceder de acordo com as bases legais vigentes, 
complementação de diárias aos colaboradores eventuais abaixo 
mencionados (os Kayapó que habitam o território paraense visitarão Belém 
no período de 08 a 12 de agosto para participarem do Projeto: “Intercâmbio 
com a Etnia Mebêngôkre Kayapó”, promovido pela fundação cultural do 
Pará – fcP em comemoração ao dia 09 de agosto - dia internacional 
dos Povos Indígenas) que por questões dos horários de finalização das 
atividades, logística e deslocamento, tendo em vista que após as atividades 
os 12 representantes só poderão retornar para seu destino - Ourilândia do 
Norte/ PA no dia 13/08/2022, justifica-se então a necessidade de mais 1 
(uma) diária: Solicitação inicial – 08 a 12/08/2022: 4,5 diárias – conforme 
PorTaria nº 1632. complementação – 12 a 13/08/2022: 1 diária, que irá 
atender ao despacho da seq. 75. considerando que estes representantes 
indígenas, na oportunidade vieram de Ourilândia do Norte/ PA para o 
Município de Belém/ Pa.

NoMe GÊNero data de Nas-
ciMeNto Nº rG Nº cPF diÁ-

ria
PaNHKi KaiaPÓ - 

caciQUE HoMEM 15/11/1980 5768939 877.648.732-68

1

NGrWaKo KaYaPÓ HoMEM 22/03/1974 5812231 877.642.102-34

PaTYKrE KaYaPÓ HoMEM 09/09/1965 4568760 837.430.902-44

PariTErE KaYaPÓ HoMEM 18/01/1972 6248881 877.641.482-53

KaNGaNGra KaiaPÓ HoMEM 06/06/1983 6955980 028.099.322-63

KUBENHUrE KaYaPÓ HoMEM 03/06/1987 7454080 703.077.582-14

BEKWYNH PoNH KaYaPÓ MUlHEr 11/08/1993 7454069 028.844.832-41

irE Kro KaiaPÓ MUlHEr 10/05/1982 6249169 877.643.772-87

PaNHTo KaYaPÓ MUlHEr 20/07/1983 6248865 877.640.162-68

NHaKraiTi KaYaPÓ MUlHEr 26/05/1984 6383147 877.642.292-53

NGrEi E KaYaPÓ MUlHEr 13/04/1980 6249145 881.987.582-91

KUKoNHNo KaYaPÓ MUlHEr 15/06/1970 4651859 911.140.982-72

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 838842
..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

..

Portaria
.

  Portaria N°. 170/2022 - FcG de 09.08.2022
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;
coNSidEraNdo os autos do processo nº. 2022/956212;
rESolVE:
EXoNErar, a pedido, lUcaS SaNTiaGo da SilVa – Secretário de direto-
ria - GEP-daS-011.1 desta fundação, a contar de 05.08.2022.
NoMEar EMaNUElE MoNTEiro PErEira, para o cargo de – Secretária de 
diretoria - GEP-daS-011.1, a contar de 05.08.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Superintendente da fcG
*republicado por ter saído com incorreções no doe 35.074 de 
10.08.2022.

Protocolo: 838652
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Órgão: Fundação carlos Gomes
ato: termo de distrato ao contrato temporário nº. 089/2008;
Motivo: distratar a pedido a contar de 05.08.2022
Servidora: Terezinha do rosário Santos Siqueira
cargo: Musicista
assinatura: 05.08.2022 - autorização: Processo nº. 2022/985192
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG

Protocolo: 838908

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

Portaria nº724 de 11 de agosto de 2022.
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
34.783 de 02 de dezembro de 2021. considerando o que dispõe os arts. 74 
a 76 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994. rESolVE: 
designar o servidor titular PaUlo aNdrE liMa caValcaNTE, Matrícula 
funcional - 5888293/6, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo fi-
nanceiro, a responder pela diretoria de administração e finanças, durante 
o período compreendido de 15/08/2022 a 28/08/2022, em decorrência das 
férias da titular SUElY daS GraÇaS fErrEira NEVES dE liMa - Matrícula 
funcional - 5948727/2. 
 dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS.
SEcrETária dE ESTado dE coMUNicaÇÃo, em exercício.

Protocolo: 839140
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..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº 773/2022-GaB/siNd. Belém, 01 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 termos do Memo. nº 05/2022-GaB/SiNd, de 
01/08/2022, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigatória, 
instaurada nos termos da PorTaria nº 04/2021-GaB/SiNd de 06/01/2021, 
publicada no doE, edição nº 34.453 de 07/01/2021, prorrogada pela 
PorTaria nº 22/2022-GaB/SiNd de 11/01/2022, publicada no doE, 
edição nº 34.838 de 19/01/2021;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias 
úteis, o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de 
que trata a PorTaria acima referida, a contar da data subsequente ao 
termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc.
Port. de redes/sUBst. Nº 774/2022-GaB/siNd. Belém, 21 de 
julho de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
CONSIDERANDO a Sindicância Processual nº 30/2018-GAB/SIND de 
02/04/2018, publicado no doE edição nº 33.589 de 03/04/2018;
coNSidEraNdo o Memorando nº 729/2022, datado em 21/07/2022, da 
comissão sindicante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias 
úteis, o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de 
que trata a PorTaria acima referida, a contar da data subsequente ao 
termo final do último prazo então concedido;
dESiGNar a servidora alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente da Sindicância Processual nº 
30/2018-GaB/SiNd de 02/04/2018, publicado no doE edição nº 33.589 
de 03/04/2018, em substituição à servidora TaNia dE NaZarÉ PaMPloNa 
SEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora SaYoNara 
caMarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal colegiado, 
na condição de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 775/2022-GaB/Pad Belém, 08 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 administra-
tivo Eletrônico nº 2020/728943. e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo a Manifestação 373/2021 exarada pela consultora jurídica 
da aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 191-a, da lei nº 9.230, de 24 de março de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar SiMPlificado em desfavor do servidor M.c.M.J., matrícula nº 
5900153-1, pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de 
acumulo de cargo, de acordo com o previsto nos 178, iV c/c 190, ii, § 2º 
da lei nº 5.810/94,
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores aNa PaUla MEN-
doNÇa dE oliVEira, matrícula n° 54182576-2 e BrUNo Maia BaTiSTa 
n° 55588073-2., para sob a Presidência do primeiro, apurarem no prazo 
inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado até 15 (quinze) dias 
por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria Nº 776/2022-GaB/Pad Belém, 08 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 administra-
tivo Eletrônico nº 2020/867088. e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo a Manifestação do senhor ouvidor/Seduc, Seq. 15, e de 
acordo com Parecer nº 1344/2018 - NUJUr ,exarado pela consultora jurí-
dica do Estado.
coNSidEraNdo o disposto no art. 191-a, da lei nº 9.230, de 24 de março de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diS-
ciPliNar SiMPlificado em desfavor do servidor a.c.S., matrícula nº 
57210724-1, pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de 
acumulo de cargo, de acordo com o previsto nos art. 178, i, c/c art. 190, 
Xii, da lei Estadual nº 5.810/94.
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores aNa PaUla MEN-
doNÇa dE oliVEira, matrícula n° 54182576-2 e BrUNo Maia BaTiSTa 
n° 55588073-2., para sob a Presidência do primeiro, apurarem no prazo 
inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado até 15 (quinze) dias 
por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 777/2022-GaB/Pad Belém, 08 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 administra-
tivo Eletrônico nº 2020/869005. e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo a Manifestação do senhor ouvidor/Seduc, Seq. 17, e de 
acordo com Parecer nº 1344/2018 - NUJUr ,exarado pela consultora jurí-
dica do Estado.
coNSidEraNdo o disposto no art. 191-a, da lei nº 9.230, de 24 de março de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar SiMPlificado em desfavor do servidor S. J. l., matrícula nº 449342-
1, pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de acumulo de 
cargo, de acordo com o previsto nos art. 178, i, c/c art. 190, Xii, da lei 
Estadual nº 5.810/94.
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores .alciNETE do So-
corro liMa da coSTa , matrícula n° 57211696-1 e fEliPE TEiXEira 
rEZENdE , matrícula n° 54197224-2., para sob a Presidência do primeiro, 
apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorroga-
do até 15 (quinze) dias por conveniência e necessidade da administração 
Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 838622
Portaria Nº 781/2022-GaB/Pad Belém, 09 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 administra-
tivo Eletrônico nº 2022/216111. e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo a Manifestação exarada pela coordenação do Núcleo de 
Prevenção seq. 10
coNSidEraNdo o disposto no art. 191-a, da lei nº 9.230, de 24 de março 
de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar SiMPlificado em desfavor do servidor c.G.P., matrícula nº 6318550-
1 , pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de acumulo de 
cargo, de acordo com o previsto nos art. 178, i, c/c art. 190, Xii, da lei 
Estadual nº 5.810/94.
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores aNa PaUla MEN-
doNÇa dE oliVEira, matrícula n° 54182576-2 e BrUNo Maia BaTiSTa 
n° 55588073-2., para sob a Presidência do primeiro, apurarem no prazo 
inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado até 15 (quinze) dias 
por conveniência e necessidade da administração Pública;
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iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 782/2022-GaB/Pad. 
Belém, 09 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 termos do Memorando nº 758/2022, datado em 25 de 
julho de 2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora raiMUNda do Socorro MacHado MoTa, 
mat. nº 5618789-1 ; pela servidora aMÉlia daS GraÇaS caNTÃo SiMÕES, 
mat. nº 57229140-2; para atuar no Processo administrativo disciplinar 
nº 25/2018-GaB/Pad de 12/03/;2018, publicado no doE n° 33.577 de 
14/03/2018 na qualidade de Presiente;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 838634
Portaria de redes. Nº 783/2022-GaB/Pad. 
Belém, 09 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 termos do Memorando nº 750/2022-NdE/SEdUc, de 
01/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 182/2020-GaB/Pad de 30/11/2020, 
publicada no doE n° 34.422 de 01/12/2020, prorrogado pela PorTaria nº 
395/2021-GaB/Pad de 08/04/2021, publicada no doE nº 34.546 de 09/04/2021, 
requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 784/2022-GaB/Pad. 
Belém, 09 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 termos do Memorando nº 749/2022-NdE/SEdUc, de 
01/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 175/2020-GaB/Pad de 24/11/2020, 
publicada no doE n° 34.421 de 30/11/2020, prorrogado pela PorTaria nº 
16/2021-GaB/Pad de 12/01/2021, publicada no doE nº 34.548 de 13/01/2021, 
requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 785/2022-GaB/Pad. 
Belém, 09 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 termos do Memorando nº 753/2022-NdE/SEdUc, de 
01/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, instaurado 
nos termos da PorTaria nº 1239/2021-GaB/Pad de 25/08/2021, publicada no 
doE n° 34.681 de 26/08/2021, prorrogado pela PorTaria nº 1691/2021-GaB/
Pad de 18/11/2021, publicada no doE nº 34.770 de 19/11/2021, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.

r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria N º 786/2022-GaB/Pad Belém, 10 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 2022/878625 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 J. E.W.S., matrícula nº 
5712766-2,, 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 GilValdo 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: 838640
Portaria Nº 778/2022-GaB/Pad Belém, 08 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 administra-
tivo Eletrônico nº 2021/511252. e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo o despacho da coordenação do Núcleo de Prevenção (seq. 21)
coNSidEraNdo o disposto no art. 191-a, da lei nº 9.230, de 24 de março 
de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar SiMPlificado em desfavor do servidor f.o.S.M., matrícula nº 
55586100-2 , pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de 
acumulo de cargo, de acordo com o previsto nos art. 178, i, c/c art. 190, 
Xii, da lei Estadual nº 5.810/94.
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores .alciNETE do So-
corro liMa da coSTa , matrícula n° 57211696-1 e fEliPE TEiXEira 
rEZENdE , matrícula n° 54197224-2., para sob a Presidência do primeiro, 
apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorroga-
do até 15 (quinze) dias por conveniência e necessidade da administração 
Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 779/2022-GaB/Pad Belém, 09 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 2021/484478 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo o despacho da coordenação do Núcleo de Prevenção (seq. 17)
coNSidEraNdo o disposto no art. 191-a, da lei nº 9.230, de 24 de março de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;



72  diário oficial Nº 35.075 Quinta-feira, 11 DE AGOSTO DE 2022

r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar SiMPlificado em desfavor da servidora M.r.d.G.V., matrícula nº 
5081530-1 , pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de 
acumulo de cargo, de acordo com o previsto nos art. 178, i, c/c art. 190, 
Xii, da lei Estadual nº 5.810/94.
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores .alciNETE do So-
corro liMa da coSTa , matrícula n° 57211696-1 e fEliPE TEiXEira 
rEZENdE , matrícula n° 54197224-2., para sob a Presidência do primeiro, 
apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorroga-
do até 15 (quinze) dias por conveniência e necessidade da administração 
Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 780/2022-GaB/siNd. Belém, 09 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 administra-
tivo Eletrônico nº 2021/41416 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
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 TElMa lUcia da 
SilVa MorEira, mat. 5890577-1 e iZaBEl BarroS BraGa mat. 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 conveni-
ência 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

Protocolo: 838630
Portaria de sUBst. Nº 787/2022-GaB/Pad. 
Belém, 10 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 termos do Memorando nº 22/2022, datado em 10 de 
agosto de 2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora raiMUNdo NoNaTo laUNÉ doS SaNToS, 
mat. nº 404071-2 ; pelo servidor GilValdo da cUNHa oliVEira, mat. nº 
406910-1; para atuar no Processo administrativo disciplinar nº 382/2017-
GaB/Pad de 11/09/2017, publicado no doE n°33.460 de 18/09/2017 na 
qualidade de membro.;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Port. de Prorr/sUBst. Nº 788/2022-GaB/Pad. 
Belém, 10 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 a PorTaria nº 187/2017-GaB/Pad de 28/03/2017, 
publicado no doE edição nº 33.345 de 31/03/2017;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 801/2022, de 09 de agostol 
de 2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - SUBSTiTUir o servidor Maria da GlÓria dE SoUZa BorGES, Mat. nº 
5890910-1, pela servidora NaTHalia dE NaZarÉ fErrEira MoNTEiro, 
Mat. nº 5897320-1, para atuar no Pad -PorTaria nº 187/2017-GaB/Pad 
de 28/03/2017, publicado no doE edição nº 33.345 de 31/03/2017;, na 
qualidade de membro;
ii - ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.

iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 789/2022-GaB/siNd. 
Belém, 10 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 termos do Memo. nº 03/2022-GaB/SiNd, de 
09/08/2022, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigatória, 
instaurada nos termos da PorTaria nº 917/2021-GaB/SiNd de 
25/06/2021, publicada no doE, edição nº 34.622 de 28/06/2021, 
prorrogada pela PorTaria nº19/2021-GaB/SiNd de 11/01/2021, 
publicada no doE, edição nº 34.837 de 19/01/2021;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de 
realização de procedimentos necessários na busca da verdade real dos 
fatos, indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias 
úteis, o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de 
que trata a PorTaria acima referida, a contar da data subsequente ao 
termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc.

Protocolo: 838797
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo principal N.º 753821/2021
dispensa de licitação: 044/2022-Nlic/SEdUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e a senhora Marilene 
Tenório da costa.
objeto: locação de imóvel no rio. Pindopal, município de igarapé Miri/Pa. 
Pertencente a senhora Marilene Tenório da costa, sob o cPf: 686.074.232-
15, para funcionamento da Moradia dos professores do sistema de organi-
zação modular de ensino - SoME.
Valor Mensal: r$ 1.410,00 (mil, quatrocentos e dez reais)
Valor anual: r$ 16.920,00 (dezesseis mil, novecentos e vinte reais)
fundamento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 8.666/93.
data do autorizo: 09/08/2022
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
NÚclEo dE liciTaÇÃo
TErMo dE raTificaÇÃo
dispensa de licitação: 044/2022-Nlic/SEdUc dispensa de licitação: 044/2022
raTifico  a  diSPENSa  dE  liciTaÇÃo,  com  base  na MaNifESTaÇÃo 
JUrÍdica  nº 1251/2022 da aSJUr/SEdUc,
conforme disposto no art. 26 da lei nº. 8.666/93.
09/08/2022
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 838526
.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 122/2019 – contratação de empresa para prestação e serviços 
especializados no fornecimento de solução em serviços de preservação e 
acesso a documentos da SEdUc em razão do remanejamento de recursos 
entre os componentes do contrato de empréstimo nº 2933-oc-Br. recurso 
oriundo do contrato de empréstimo nº 2933/oc-Br-Bid/SEdUc.
Justificativa: Adequação de valores da fonte pagadora
dotação orçamentária:
foNTE Bid
aÇÃo Nº 232.548
fUNcioNal ProGraMáTica: 16101.12 126.1508
ProJETo/aTiVidadE: 8238 ProdUTo: 364
NaTUrEZa dE dESPESa: 3390.39 foNTE: 0331004800 – Bid
foNTE TESoUro
aÇÃo Nº 232.548
fUNcioNal ProGraMáTica: 16101.12 126.1508
ProJETo/aTiVidadE: 8238 ProdUTo: 364
NaTUrEZa dE dESPESa: 3390.39 foNTE: 0102-TESoUro
data de assinatura: 10/08/2022
contratada: M.i MoNTrEal iNforMáTica S.a
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 838926
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diÁria
.

Portaria de diarias No. 54388/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BarcarENa/12/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 1
BarcarENa/BElEM/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raMiro rodriGUES BarBoSa
MaTrÍcUla: 57202261
cPf: 69008841215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838527
Portaria de diarias No. 54462/2022
oBJETiVo: conduzir gestora que participará da iii reunião Estratégica de 
Trabalho, para alinhamento de ações pedagógicas do 2º Semestre letivo 
de 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
coNcEicao do araGUaia/BElEM/08/08/2022-10/08/2022 Nº diárias: 2
BElEM/coNcEicao do araGUaia/10/08/2022-10/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: allaN SilVEr PaSSariNHo BEZErra
MaTrÍcUla: 57217751
cPf: 28891554200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838528
Portaria de diarias No. 54468/2022
oBJETiVo: Participação na iii reunião Estratégica de Trabalho, para ali-
nhamento de ações pedagógicas do 2º Semestre letivo de 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
iTaiTUBa/SaNTarEM/08/08/2022-08/08/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM/BElEM/08/08/2022-10/08/2022 Nº diárias: 2
BElEM/SaNTarEM/10/08/2022-10/08/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM/iTaiTUBa/10/08/2022-10/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE dE riBaMar alMEida E SilVa
MaTrÍcUla: 5544823
cPf: 41435095200
carGo/fUNÇÃo:
dirETor dE USE/UrE / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838529
Portaria de diarias No. 54416/2022
oBJETiVo: fiscalização da obra de construção da Escola Tecnológica no 
Município de Xinguara e construção de creche nos Municípios de Mara-
bá, redenção, cumarú do Norte referentes aos contratos n. 019/2022, 
020/2022 e 015/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 08/08/2022 - 08/08/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / XiNGUara / 08/08/2022 - 09/08/2022 Nº diárias: 1
XiNGUara / rEdENcao / 09/08/2022 - 10/08/2022 Nº diárias: 1
rEdENcao / cUMarU do NorTE / 10/08/2022 - 11/08/2022 Nº diárias: 1
cUMarU do NorTE / BElEM / 11/08/2022 - 12/08/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: WaNdErSoN riBEiro dE liMa
MaTrÍcUla: 57221038
cPf: 63635321249
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 838564
Portaria de diarias No. 54400/2022
OBJETIVO: Conduzir o técnica da DRTI para realizar fiscalização de obras 
na EEfM Nilo de oliveira, localizada no Município de igarapé açú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 04/08/2022 - 04/08/2022 Nº diárias: 0
iGaraPE-acU / BElEM / 04/08/2022 - 05/08/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: MaX WaNdEr caMPElo dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57204785
cPf: 61897353200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 838565
Portaria de diarias No. 54401/2022
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErViVEiS Para dESfaZiMENTo E 
iNVENTário NaS EE frEi coNSTaNcio, EE Prof. JoSÉ aUGUSTiNHo 
GUErra rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo Na 
EScola (PddE 2019/2020/2021) fiScaliZar E rEaliZar ToMBaMENTo 
doS diVErSoS BENS PaTriMoNiaiS ENTrEGUES Por ESTa SEdUc. BEM 
coMo, aTUaliZar SENHaS doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 08/08/2022 - 08/08/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / alMEiriM / 08/08/2022 - 11/08/2022 Nº diárias: 3
alMEiriM / SaNTarEM / 11/08/2022 - 12/08/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 12/08/2022 - 12/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo BaKEr SaNToS
MaTrÍcUla: 57213142
cPf: 25988182291
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 838566

Portaria de diarias No. 54434/2022
oBJETiVo: conduzir equipe que realizará visita técnica com o objetivo de apre-
sentar o Programa Estadual de correção de fluxo Escolar - Trilhas no Pará.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/Sao doMiNGoS do caPiM/16/08/2022-16/08/2022 Nº diárias: 0
Sao doMiNGoS do caPiM/SaNTa Maria do Para/16/08/2022-
17/08/2022 Nº diárias: 1
SaNTa Maria do Para/caSTaNHal/17/08/2022-19/08/2022 Nº diárias: 2
caSTaNHal / BElEM / 19/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SaNdoVal SilVa oliVEira
MaTrÍcUla: 761109
cPf: 14839300259
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 839004
Portaria de diarias No. 54433/2022
oBJETiVo: realização de visita técnica com o objetivo de apresentar o 
Programa Estadual de correção de fluxo Escolar - Trilhas no Pará.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/Sao doMiNGoS do caPiM/16/08/2022-16/08/2022 Nº diárias: 0
Sao doMiNGoS do caPiM/SaNTa Maria do Para/16/08/2022-
17/08/2022 Nº diárias: 1
SaNTa Maria do Para/caSTaNHal/17/08/2022-19/08/2022 Nº diárias: 2
caSTaNHal/BElEM/19/08/2022-19/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: GioVaNa do Socorro doS SaNToS coSTa
MaTrÍcUla: 5947258
cPf: 33324786215
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE dE ProJETo ii / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838984

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMissÃo de toMada de coNtas esPeciaL
edital de convocação n° 23
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, Elisângela Paiva Celestino, Prefeita Municipal de 
concórdia do Pará/Pa, a comparecer perante a comissão de Tomada de 
contas Especial 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: 839071
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.:374/2022 de 22/06/2022
Nome: JoSE SalViaNo SalES dE liMa
Matrícula:362620/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Santa izabel do Pará
Portaria nº.:376/2022 de 23/06/2022
Nome: EliNNoN do aMaral SilVa
Matrícula:5901690/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM antonio Brasil/Tome açu
Portaria nº.:405/2022 de 28/01/2022
Nome: GaBriEl NaSciMENTo fErrEira
Matrícula:57215583/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM amabilio alves Pereira/concordia do Pará
Portaria nº.:414/2022 de 25/06/2022
Nome: odair JoSE da SilVa aNdradE
Matrícula:5950247/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM raimundo campos lopes/Bujaru
Portaria nº.:420/2022 de 29/06/2022
Nome: crEUZa dE NaZarE SaNToS faro
Matrícula:57211163/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM dom Mario de Miranda Vilas Boas/Bujaru
Portaria nº.:453/2022 de 07/07/2022
Nome: JaiME aUGUSTo BaTiSTa PiNHo
Matrícula:5864062/2 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM celso Malcher/Santo antonio do Taua
Portaria nº.:464/2022 de 08/07/2022
Nome: lEiliaNE da SilVa loPES
Matrícula:5943769/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Santa rosa/Vigia de Nazare
Portaria nº.:465/2022 de 08/07/2022
Nome: daVi SilVa SoUSa
Matrícula:57215773/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Presid Kennedy/Vigia de Nazare
Portaria nº.:467/2022 de 08/07/2022
Nome: adriNa doS SaNToS MoraiS
Matrícula:8014265/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Prof Ester Nunes Bibas/Vigia de Nazare
Portaria nº.:108/2022 de 04/08/2022
Nome: aNToNio VENaNcio da SilVa
Matrícula:213454/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EE augusto olimpio/Nova Timboteua
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Portaria nº.:110/2022 de 02/08/2022
Nome: adENildES da SilVa TEiXEira
Matrícula:201090/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EE Maria Urbana da Silva/Nova Timboteua
Portaria nº.:111/2022 de 02/08/2022
Nome: doMiNGoS daS NEVES
Matrícula:449822/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EE Maria Urbana da Silva/Nova Timboteua
Portaria nº.:113/2022 de 02/08/2022
Nome: Maria doS aNJoS MacEdo
Matrícula:449792/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EE Maria Urbana da Silva/Nova Timboteua
Portaria nº.:114/2022 de 02/08/2022
Nome: raiMUNdo alVES caSTro
Matrícula:201120/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EE Maria luiza amaral/Nova Timboteua
Portaria nº.:323/2022 de 06/06/2022
Nome: SilMara PoliaNE carValHo do ValE
Matrícula:57223504/2 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EE america leao conduru/capanema
Portaria nº.:324/2022 de 06/06/2022
Nome:MaNoEl NUNES dE SoUZa
Matrícula:680982/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.america leão conduru/capanema
Portaria nº.:332/2022 de 13/06/2022
Nome:EdMir GalVÃo SilVa
Matrícula:5891457/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.apolonia Pinheiro dos Santos/capanema
Portaria nº.:362/2022 de 15/07/2022
Nome:adalBErTo rodriGUES dE liMa
Matrícula:787051/1Período:03/10/22 à 02/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.Padre Sales/capanema
Portaria nº.:363/2022 de 15/07/2022
Nome:EliValdo roSa doS SaNToS
Matrícula:5950885/1Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EE.Maria alice Geolas/Quatipuru
Portaria nº.:368/2022 de 19/07/2022
Nome:liGEia GUEdES corrEa
Matrícula:5951668/1Período:02/10/22 à 31/10/22Exercício:2022
Unidade:EE.Maria amelia de Vasconcelos/capanema
Portaria nº.:383/2022 de 02/08/2022
Nome:MicHEllE roSE MENESES MoraiS
Matrícula:5901048/1Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.João Santos/capanema
Portaria nº.:035/2022 de 25/04/2022
Nome:roSilEUdE oliVEira coSTa
Matrícula:5898622/1Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2022
Unidade:21 UrE/Eldorado dos carajas
Portaria nº.:53/2022 de 24/05/2022
Nome:NorMa dE SoUZa SilVa
Matrícula:5902829/1Período:12/10/22 à 25/11/22Exercício:2019
Unidade:21 UrE/Parauapebas
Portaria nº.:062/2022 de 09/06/2022
Nome:JocElio da coSTa ViEira
Matrícula:5286190/3Período:14/10/22 à 27/11/22Exercício:2022
Unidade:21 UrE/Eldorado dos carajas
Portaria nº.:74/2022 de 02/08/2022
Nome:SHirlENE MESQUiTa da SilVa
Matrícula:5890368/1Período:15/09/22 à 29/10/22Exercício:2021
Unidade:21 UrE/Parauapebas
Portaria nº.:131/2022 de 27/01/2022
Nome:EliSENE GoNÇala rocHa
Matrícula:5840481/2 Período:17/10/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Waldemar lindemary/Novo Progreeso
Portaria nº.:007/2022 de 27/01/2022
Nome:rENaTa dE PiNa BraGa
Matrícula:57219192/2 Período:17/10/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:12ª UrE/itaituba
Portaria nº.:032/2022 de 27/01/2022
Nome:aldaiaS rodriGUES doS SaNToS
Matrícula:57210729/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Profª Maria do Socorro Jacob/itaituba
Portaria nº.:057/2022 de 27/01/2022
Nome:KaTia cilENE diaS aGUiar
Matrícula:5716217/2 Período:14/09/22 à 28/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Gov.Eurico Valle/rurópolis
Portaria nº.:100/2022 de 27/01/2022
Nome:SaBriNa WiNcK SoraNSo
Matrícula:5951160/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Gov.Eurico Valle/rurópolis
Portaria nº.:124/2022 de 27/01/2022
Nome:clEocir JUciMar BlaUTH
Matrícula:54182955/3 Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. dep. Everaldo Martins/Trairão
Portaria nº.:181/2022 de 27/01/2022
Nome:Mario lUiZ GHiZoNi
Matrícula:57205550/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Benedito corrêa de Souza-anexo i/itaituba
Portaria nº.:220/2022 de 08/08/2022
Nome:HElToN NoNaTo PiNHEiro faro
Matrícula:5902802/1 Período:03/10/22 á 01/11/22 à Exercício:2022
Unidade:EE. felipe Patroni Sede Vinc/acará

Portaria nº.:224/2022 de 05/08/2022
Nome:lidiaNY SaNToS da SilVa
Matrícula:54181456/2 Período:05/10/22 à 18/11/22Exercício:2021
Unidade:3ª UrE/abaetetuba
Portaria nº.:7119/2022 de 09/08/2022
Nome:EVEraldo carloS liMa corrÊa
Matrícula:668745/1 Período:30/10/22 à 28/11/22Exercício:2020
Unidade:EE. dona Mora Guimarães/Marituba
Portaria Nº.:94/2022 de 09/08/2022
Nome: aNToNio MiKaEl roMao doS SaNToS
Matrícula:5942162/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EIEFM Anexo Rufino Romao Tembe/Capitao Poço
Portaria nº.:82/2022 de 05/08/2022
Nome: aNa clara da crUZ SilVa
Matrícula:57203939/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EiEfM francisco Magno Tembe/capitao Poço
Portaria nº.:84/2022 de 05/08/2022
Nome: aNToNia ciclEia alVES da SilVa
Matrícula:57203927/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EiEfM francisco Magno Tembe/capitao Poço
Portaria nº.:043/2022 de 09/08/2022
Nome: aNdErSoN NEYloN dE frEiTaS caldaS
Matrícula:5902048/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Heriberto Barroso araguao/cameta
errata
errata da Portaria Nº.:303/2022 de 08/04/2022
Nome:caSSiaNE PEriN faNalE
onde se lê:Período:01/07/22 a 08/08/22
Leia-se:Período:10/07/22 a 08/08/22
Publicada no Diário Oficial nº. 34.963/22 de 09/05/22

Protocolo: 839031
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

coMissÃo de  Processo adMiNistratiVo disciPLiNar - Pad
Protocolo: 2018/157449
Portaria N° 3290/22, de 08 de agosto de 2022
art. 1º – coNSTiTUir, a coMiSSÃo dE Processo administrativo disciplinar 
- Pad, para apurar os fatos supramencionados, composta dos seguintes 
servidores:
Presidente: MaTrÍcUla carGo
EliZa SoUZa da SilVa  57193311/1  Professor adjunto i
Membros:
Maria JoSEVETT alMEida MiraNda 195944/2 Professor adjunto i
aldENiZa dE oliVEira XiMENES  226246/4  Professor adjunto i
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório 
conclusivo no prazo legal, conforme previsto no art. 201, Parágrafo único 
do rJU, a contar da data de publicação da presente PorTaria.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 838673
coMissÃo de siNdicÂNcia
Protocolo: 2021/760908
Portaria N° 3300/22, de 08 de aGosto de 2022
art. 1º – coNSTiTUir, a coMiSSÃo dE SiNdicÂNcia, para apurar os 
fatos supramencionados, composta dos seguintes servidores;
PrESidENTE da coMiSSÃo  id. fUNcioNal carGo
ádila SiMoNE BarBoSa VarEla  5532892/4 agente administrativo c
MEMBroS
JOSÉ HERALDO MONTEIRO BARRETO 54188852/1  Artífice de Manutenção C
laUro JoSÉ BarBoSa dE caSTro 57231721/1 Motorista c
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório 
conclusivo no prazo legal, conforme previsto no art. 201, Parágrafo único 
do rJU, a contar da data de publicação da presente PorTaria
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 838676
coMissÃo de siNdicÂNcia
Protocolo: 2022/786481
Portaria N° 3332/22, de 10 de agosto de 2022
art. 1º – coNSTiTUir, a coMiSSÃo dE SiNdicÂNcia, para apurar os 
fatos supramencionados,
composta dos seguintes servidores;
PrESidENTE da coMiSSÃo id. fUNcioNal carGo
HElio raYMUNdo fErrEira filHo 57193285/ 1  ProfESSor adJUNTo
MEMBroS
WaldEcir PErEira PiNHEiro 54188861/2 TÉcNico a
PaTricia dE caSTro BEGoT BarroS  5824184/1 TÉcNico c
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório 
conclusivo no prazo legal, conforme previsto no art. 201, Parágrafo único 
do rJU, a contar da data de publicação da presente PorTaria.
art 3º - TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 3172/22 de 28.07.2022, 
publicada no d.o.E nº 34.066 de 03.08.2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 838740
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.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/342666
Portaria N° 3288/22, de 08 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aNToNio PaUlo BarBoSa PErEira, id. 
funcional nº 3153320/1, na função de aUXiliar dE SEVicoS GEraiS, 
lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iii, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 09.08.2000 a 
08.08.2003, no período de 01.11.2022 a 30.11.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.
Protocolo: 2022/750994
Portaria N° 3303/22, de 08 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) WilSoN dE BarroS aMaro, id. funcional 
nº 5486033/ 2, na função de MoToriSTa, lotado(a) no(a) caMPUS dE 
SalVaTErra, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 
21.07.2011 a 20.07.2014, no período de 15.09.2022 a 14.10.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.
Protocolo: 2022/750994
Portaria N° 3302/22, de 08 de agosto de 2022
dETErMiNar ao(a) servidor(a) WilSoN dE BarroS aMaro, id. funcional 
nº 5486033/ 2, na função de MoToriSTa, lotado(a) no(a) caMPUS 
dE SalVaTErra, goze de 30(trinta) dias restantes de licença Prêmio, 
concedido pela PorTaria nº 094, de 14.01.2014, referente ao triênio de 
21.07.2008 a 20.07.2011, no período de 16.08.2022 a 14.09.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.
Protocolo: 2022/996362
Portaria N° 3301/22, de 08 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) alEXaNdrE MiraNda fErrEira, id. funcio-
nal nº 54188846/ 1, na função de arTificE dE MaNUTENcao, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, 60 (sessenta) 
dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 02.03.2011 a 01.03.2014, 
no período de 02.01.2023 a 02.03.2023.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 838664

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

LiceNÇa MaterNidade
Protocolo: 2022/990729
Portaria N° 3291/22, de 08 de agosto de 2022.
coNcEdEr a servidora SUZiaNNE SilVa TaVarES, id. funcional nº 
55208246/ 1, cargo de TEcNico a, lotada na coordENadoria adMiNiS-
TraTiVa do caMPUS ii, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternida-
de, no período de 21.07.2022 a 16.01.2023.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 838665

.

.

errata
.

errata de diarias.
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 3280/22, de 
08.08.2022, publicada no d.o.e nº 35.073 de 09.08.2022, referen-
te a Portaria de diária do (a) servidor (a)
SaMUEl PErEira caMPoS.
oNde se LÊ : “…,e-protocolo 2022/844546 ,...”
Leia-se: “…,“…,E-ProTocolo 2022/894546,
Belém, 10 de agosto de 2022.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador.

Protocolo: 838798

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/877288
Nº da diSPENSa:  30/2022
daTa da aSSiNaTUra: 10/08/2022
ParTES/ coNTraTada: STraiGHT SErViÇoS E coNSTrUTora EirEli
cNPJ: 31.611.7195/0001-30
oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento de água 
mineral natural em garrafões de 20 (vinte) litros, para atender as necessi-
dades da Universidade do Estado do Pará nos campi da capital.
ENdErEÇo: avenida Gentil Bittencourt, 1615, Nazaré, cEP: 66.040-172, Belém/Pa.
Valor: r$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.12.364.1506.8870/74201.12.571.1506.8471
foNTE dE rEcUrSo: 339030
ElEMENTo da dESPESa: 0102
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, iV da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE ProcESSo liciTaTÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da STraiGHT SErViÇoS E coNSTrUTora EirEli para con-
tratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral natu-

ral em garrafões de 20 (vinte) litros, para atender as necessidades da Uni-
versidade do Estado do Pará nos campi da capital, conforme especificações 
constantes do Termo de referência, a ser realizado no município de Belém/
Pa e com fundamento legal no art. 24, iV da lei nº 8.666/93.
Belém, 10 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 838710
terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/976014
Nº da diSPENSa:  31/2022
daTa da aSSiNaTUra: 10/08/2022
ParTES/ coNTraTada: SErrÃo & GoMES coMÉrcio lTda
cNPJ: 18.711.819/0001-22
oBJETo: aquisição de material de consumo, para apoio de projetos de pes-
quisa individuais, aprovados no Termo de cooperação Técnica e financeira 
faPESPa/UEPa n.º 002/2016, que estimulem a integração entre os grupos 
de pesquisa da UEPa.
ENdErEÇo: Passagem São José, 221, Sala 01, Marco, cEP: 66.095-570, 
Belém/Pa.
Valor: r$ 2.336,09 (dois mil, trezentos e trinta e seis reais e nove centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 78201.19.571.1490.8698
foNTE dE rEcUrSo: 339030
ElEMENTo da dESPESa: 301006579
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE ProcESSo liciTaTÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atribui-
ções legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para con-
tratação da SErrÃo & GoMES coMÉrcio lTda para aquisição de material 
de consumo, para apoio de projetos de pesquisa individuais, aprovados no 
Termo de cooperação Técnica e financeira faPESPa/UEPa n.º 002/2016, que 
estimulem a integração entre os grupos de pesquisa da UEPa, conforme espe-
cificações constantes do Termo de Referência, a ser realizado no município de 
Belém/Pa e com fundamento legal no art. 24, Xii da lei nº 8.666/93.
Belém, 10 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 838711
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3329/2022, de 10 de aGosto de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
Nome: GErMaNo crUZ da SilVa
Matrícula funcional: 5798876/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 3330/2022, de 10 de aGosto de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE ProGraMaS E ProJETo
Nome: HiGSoN rodriGUES coElHo
Matrícula funcional: 57193315/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0324008794
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 3336/2022, de 10 de aGosto de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE ProGraMaS E ProJETo
Nome: HiGSoN rodriGUES coElHo
Matrícula funcional: 57193315/ 1
Valor: r$ 2.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0324008794
339030_ r$ 2.500,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 838805
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3338/2022, de 10 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: aSSESSor dE coMUNicacao
Nome: Marilia JardiM dE fiGUEirEdo
Matrícula funcional: 5904796/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339039_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 838888
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diÁria
.

coNcessÃo de diarias.
Portaria N° 3308/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/937194.
coNcEdEr ao servidor (a) MailSoN liMa NaZarÉ, id.funcional nº 
55589591/7, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) 
campus de Moju, cPf: 661.633.902-53, 4,5 (quatro e meia) diárias, de-
vido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Muaná/Pa no período 
de 03/08/2022 a 07/08/2022, para Ministrar disciplina.
Portaria N° 3309/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/937197.
coNcEdEr ao servidor (a) iolaNda rodriGUES da coSTa, id.funcional 
nº 57191015/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) de-
partamento de Educação Geral, cPf: 127.669.682.53, 4,5 (quatro e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Muaná/Pa no 
período de 03/08/2022 a 07/08/2022, para Ministrar disciplina pelo Parfor.
Portaria N° 3310/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/925446.
coNcEdEr ao servidor (a) diaNa lEMES fErrEira, id.funcional nº 
57209100/2, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) departa-
mento de Educação Geral, cPf: 989.061.516-91, 5,5 (cinco e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Portel/Pa no período 
de 30/07/2022 a 04/08/2022, para Ministrar disciplina pelo Parfor.
Portaria N° 3311/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/937187.
coNcEdEr ao servidor (a) lUiZ MiGUEl GalVÃo QUEiroZ, id.funcional nº 
55588630/3, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) depar-
tamento de Educação Especializada, cPf: 100.791.302-91, 5,5 (cinco e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Portel/Pa no 
período de 02/08/2022 a 07/08/2022, para Ministrar disciplina.
Portaria N° 3312/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/937186.
coNcEdEr ao servidor (a) EValdo fErrEira rodriGUES, id.funcio-
nal nº 5760119/5, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no 
(a) departamento de Educação Geral, cPf: 399.841.412-68, 5,5 (cinco e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Por-
tel/Pa no período de 30/07/2022 a 04/08/2022, para Ministrar disciplina.
Portaria N° 3313/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/940112.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria do Socorro caSTro HaGE, id.fun-
cional nº 418005/3, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) 
departamento de Educação Geral, cPf: 194.956.172-00, 4,5 (quatro e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de iga-
rapé-Miri/Pa no período de 31/07/2022 a 04/08/2022, para Ministrar dis-
ciplina pelo Parfor.
Portaria N° 3314/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/918373.
coNcEdEr ao servidor (a) HEBE SiMoNE SoUSa riPardo, id.funcional 
nº 57193257/1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE ENGENHaria aMBiENTal, cPf:256.158.072-53, 15,5 
(quinze e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao muni-
cípio de Paragominas/Pa no período de 24/08/2022 a 08/09/2022, para 
ministrar disciplina.
Portaria N° 3315/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/839414.
coNcEdEr ao servidor (a) rodriGo rafaEl SoUZa dE oliVEira, id.
funcional nº 5926369/1, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) 
no (a) campus de igarapé-açu, cPf: 906.766.702-10, 7,5 (sete e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Muaná/Pa 
no período de 03/07/2022 a 10/07/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3316/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/900982.
coNcEdEr ao servidor (a) JoElcilEa dE liMa airES, id.funcional nº 
5446228/3, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) de-
partamento de Filosofia e Ciências Sociais, CPF: 251.234.672-20, 11,5 
(onze e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de Parauapabas/Pa no período de 17/08/2022 a 28/08/2022, para minis-
trar disciplina pelo forMaPara.
Portaria N° 3317/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/979084.
coNcEdEr ao servidor (a) oScar ViEira riBEiro, id.funcional nº 
5898982/4, no cargo de TÉcNico a, lotado (a) no (a) coordenadoria de ceri-
monial e Eventos, cPf: 371.637.442-34, 0,5 (meia) diárias, devido seu des-
locamento de Belém/Pa ao município de igarapé-açu/Pa no dia 17/08/2022, 
para cerimonia de assinatura de contrato para construção de auditório.
Portaria N° 3318/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/668369.
coNcEdEr ao servidor (a) iraN aBiB ValENTE da SilVa, id.funcional nº 
54197837/4, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) de-
partamento de Matemática,Estatística e informática, cPf:429.376.472-00, 
1,0 (uma) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
Bagre/Pa no período de 01/08/2022 a 01/08/2022, para ministrar discipli-
na pelo forma Pará.
Portaria N° 3319/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/607013.
coNcEdEr ao servidor (a) PaBlo lUiZ Baia fiGUEirEdo, id.funcional nº 
5942295/2, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no (a) departa-
mento de ciências Naturais, cPf:007.976.922-58, 1,0 (uma) diárias, de-
vido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Bagre/Pa no período 
de 25/07/2022 a 25/07/2022, para ministrar disciplina pelo forma Pará.

Portaria N° 3320/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/946563.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria darlENE TriNdadE corrEa, id.funcio-
nal nº 54195961/1, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no (a) 
departamento de Educação Geral, cPf:397.826.702-00, 4,5 (quatro e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de cametá/Pa no 
período de 31/07/2022 a 04/08/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3321/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/937182.
coNcEdEr ao servidor (a ) Marcia da SilVa carValHo, id.funcional nº 
7565474/2, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) departa-
mento de Educação Geral, cPf: 245.785.412-15, 5,5  (cinco e meia) diá-
rias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Portel/Pa no 
período de 02/08/2022 á 07/08/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3322/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/938481.
coNcEdEr ao servidor (a ) JoSiNETE PErEira liMa, id.funcional nº 
57188537/2, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) departa-
mento de Filosofia e Ciências Sociais, CPF: 432.996.012-53, 12,5  (doze 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
São Miguel do Guamá/Pa no período de 15/08/2022 á 27/08/2022, para 
ministrar disciplina.
Portaria N° 3323/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/944292.
coNcEdEr ao servidor (a ) aNa KEllY MarTiNS da SilVa, id.funcional nº 
6320503/2, no cargo de Professor adjunto, lotado (a) no (a) departamen-
to de Educação Geral, cPf: 319.199.952-34, 4,5  (quatro e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de igarapé-Miri/Pa no 
período de 31/07/2022 á 04/08/2022, para ministrar disciplina pelo Parfor.
Portaria N° 3324/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/946143.
coNcEdEr ao servidor (a ) raiMUNdo SErGio dE fariaS JUNior, id.fun-
cional nº 57208590/2, no cargo de Professor adjunto, lotado (a) no (a) cam-
pus de Barcarena, cPf: 614.888.282-53, 4,5  (quatro e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de igarapé-Miri/Pa no período 
de 03/08/2022 á 07/08/2022, para ministrar disciplina pelo Parfor.
Portaria N° 3325/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/978777.
coNcEdEr ao servidor (a) JoSE Maria PErEira rocHa, id.funcional nº 
57200856/1, no cargo de MoToriSTa, lotado (a) no (a) coordenadoria 
administrativa do campus iV, cPf: 431.497.822-87, 1,5 (uma e meia) di-
árias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de curuça/Pa no 
período de 04/08/2022 a 05/08/2022, para conduzir Servidores.
Portaria N° 3326/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/975561.
coNcEdEr ao servidor (a) aNdErSoN MadSoN oliVEira Maia, id.funcio-
nal nº 5836760/3, no cargo de Professor auxiliar, lotado (a) no (a) coordena-
doria administrativa do campus i, cPf: 641.918.932-20, 4,5 (quatro e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de igarapé-Miri/
Pa no período de 03/08/2022 a 07/08/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3327/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/816032.
coNcEdEr ao servidor (a) GlEiSSoN aMaral MENdES, id.funcional nº 
5894727/2, no cargo de Professor auxiliar, lotado (a) no (a) campus de 
redenção, cPf: 791.088.222-04, 20,5 (vinte e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Parauapebas/Pa no período de 
31/07/2022 a 20/08/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3328/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/947966.
coNcEdEr ao servidor (a) faBio roGErio GoMES forTUNaTo, id.fun-
cional nº 80015706/1, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no 
(a) departamento de Educação Geral, cPf: 587.487.172-15, 4,5 (quatro 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
cametá/Pa no período de 03/08/2022 a 07/08/2022, para ministrar disci-
plina pelo Parfor.
Portaria N° 3334/2022, de 10 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/811498.
coNcEdEr ao servidor (a) Marcia alVES dE oliVEira, id.funcional nº 
5949019/2, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) departa-
mento de lingua e literatura, cPf: 684.147.812-68, 4,5  (quatro e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Baião/Pa 
no período de 08/08/2022 á 12/08/2022, para ministrar disciplina pelo 
forMaPara.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador.

Protocolo: 838792

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria
Protocolo: 2022/982706
Portaria N° 3304/22, de 08 de agosto de 2022
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 2841/22 de 07.07.2022, publicada 
no d.o.E nº 35.040 de 11.07.2022 que autorizou afastamento para 
participar de curso de pós graduação do servidor Joao rodriGo coiMBra 
NoBrE, id. funcional nº 57219956/ 2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, 
lotado(a) no dEParTaMENTo dE TEcNoloGia dE MadEira
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 838667
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.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de MeMoraNdo de eNteNdiMeNto
oBJETo: o presente convênio visa estabelecer as bases para o estágio 
curricular obrigatório e não obrigatório, entre a Universidade do Estado do 
Pará - UEPa e a Escola Meu Pedacinho do céu, para alunos regularmente 
matriculados e com efetiva frequência em relação aos cursos de gradua-
ção, ministrados por essa instituição de Ensino.
JUSTificaTiVa: formalização de parceria entre instituições.
daTa dE aSSiNaTUra: 10/08/2022
iNÍcio da ViGÊNcia: 10/08/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 10/08/2024
foro: Belém-Pará
ParTES:
BENEficiário ENTE PÚBlico:
cNPJ/Mf: 34.860.833/0001-44
razão Social: UNiVErSidadE do ESTado do Pará – UEPa
cEP: 66050-340
logradouro: rua do Una, nº 156 Bairro: Telégrafo
cidade: Belém Uf: Pará
Telefone: (91) 3299-2200
dados do responsável pela Parte: clay anderson Nunes chagas
coNcEdENTE:
cNPJ/Mf: 05.657.580/0001-08
razão Social: EScola MEU PEdaciNHo do cÉU
cEP: 66060-060
logradouro: rua Boaventura da Silva, nº 1004 Bairro: Nazaré
cidade: Belém Uf: Pará
Telefone: (91) --
dados do responsável pela Parte: Sônia regina Tavares Tomé
ordENador rESPoNSáVEl:
Nome: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 838535
eXtrato do editaL Nº 88/2022-UePa
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, com base nas nor-
mas do edital nº 79/2021 UEPa, do ProcESSo SElETiVo 2022 – ProSEl, 
e obedecendo a ordem de classificação para as chamadas subsequen-
tes do referido processo, convoca para processo de pré-matrícula on-li-
ne nos dias 11 a 15/08/2022, e entrega presencial obrigatória dos docu-
mentos nos dias 16 a 19/08/2022, dos candidatos pré-matriculados, con-
forme a listagem deste edital.
a relação estará disponível no site www.uepa.br.
Belém, 11 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 838788

.

.

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

.

.

.

errata
.

Portaria Nº 896/2022 - 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: 2022/782502
ErraTa
onde se lê: de 07/08 a 12/08/2022;
Leia-se: de 20/11 a 25/11/2022;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
08 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 838812

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1089/2022 – 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° 2022/950462
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 8.000,00(oiTo Mil 
rEaiS), em favor do (a) servidor r Elizeu Nepomuceno Silva, matrícula: 
3209067/1, cPf 213.576.502-30, para atender as demandas de Material 
de consumo pertencentes a esta SEaSTEr, a saber: atender a SEaSTEr e 
suas respectivas unidades com abastecimento de água.
43101- 08.122.1297.8338 0101 189.517
dESPESa: :  3390 30  r$ 8.000,00

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 10 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 1088/2022 – 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° 2022/971479
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 247,20(dUZENToS E 
QUarENTa E SETE rEaiS E ViNTE cENTaVoS ), em favor do (a) servidor 
(aGiselle cristine rodrigues dos Santos, Gerente, matrícula nº 5948074/1, 
cPf nº 011.956.942- 61, para atender despesas de pronto pagamento 
que não podem ser subordinadas ao processo normal de aplicação com 
confecção de banner
87101- 08.244.1505.8863 0107 186.881
dESPESa: : Pessoa Juritica : 339039 r$ 247,20
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 
10 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 838796

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1090/2022 – 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 2022/971133
rESolVE:
autorizar o pagamento de 13 e ½ (TrEZE e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Maria de fatima fernandes fonseca, aSSiSTENTE Social, MaT.8093296 
E Maria de fatima fernandes fonseca, aUXiliar TEcNico, MaT.3211886, 
QUE irÃo ViaJar Para oS MUNiciPioS dE abel figueiredo, rondon do 
Pará, dom Eliseu e Ulianópolis, NoS diaS dE 21/08 a 03/09/2022, coM 
oBJETiVo dE apoio técnico aos Serviços da Proteção Social Básica e ao 
Programa criança feliz para o desenvolvimento das ações/atividades em 
consonância com as normativas do SUAS, CUJO MOTORISTA ROBSON 
JoSE do ESPiriTo SaNToS SaGica, MaT. 54193697 rEaliZará o dES-
locaMENTo.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0339006699 261.694 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
10 de aGoSTo 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1092/2022 – 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 2022/982770
rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 e ½ (dUaS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Bruno daniel da costa dos Santos, cPf 002.983.852-52, para viagem de 
Belém/Pa aos municípios de curuçá/Pa, São caetano de odivelas/Pa e Vi-
gia/PA, no período de 16 a 18.08.2022, com o objetivo de realizar Oficina 
de Empreendedorismo; Oficina de Excelência no Atendimento ao Público; 
acompanhamento e monitoramento das ações da coordenadoria de Em-
preendedorismo e Economia Solidária nos referidos municípios 
Classificação Orçamentária:
43105- 11.334.1504.8951 0101 266.735 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
10 de aGoSTo 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1091/2022 – 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 2022/989148
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rESolVE:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (SEiS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
cledison Brabo dos Santos, matricula 8022536/1 e raimunda creuza da 
costa ferreira, matricula deslocarão para os municípios de PoNTa dE PE-
daS, cacHoEira do arari, SalVaTErra, SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViS-
Ta, cUrraliNHo E BaGrE , no período de 22 a 28/08/2022.com objetivo 
de realizar assessoramento Técnico na Execução da Busca ativa com prio-
ridade para registro civil e ampliação do acesso à documentação Básica às 
pessoas em situação de Vulnerabilidade Social para inclusão no cadÚNico 
e inserção em Programas Sociais.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0139002241 261.694 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
10 de aGoSTo 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 838891

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1093/2022 – 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.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias aos servidores: 

Matrícula Nome Período exercício

54188811/ 
2 JoSiaNE da lUZ SoUZa rodriGUES 16/08/2022 a 14/09/2022 2020/2021

3233766/ 3 MarGarETH daS GracaS MacHado 
dE liMa 15/09/2022 a 14/10/2022 2021/2022

registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
10 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Matrícula - 5945555/ 1

Protocolo: 838949

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 713  de 05 de  agosto de 2022-
dESiGNar: Gleici rosana dos Santos corrêa, cargo:assistente Social, 
mat:5521254/2 para responder pelo Serviçp de atendimento Social-SaS, 
na ausência da titular :Elaisa Àvila Coelho de Sá  Freire, mat:5963029/1,  
cargo/função:Gerente ii, por motivo de licença Maternidade no período de 
18.07.22 a 13.01.23 com ônus para administração
Portaria Nº. 717 de 09  de agosto de 2022- 
coNcEdEr: 30  dias  de licença Prêmio a servidora: lúcia Maria 
Paixão de Moraes,  mat:57191430/1, cargo:monitor, triênio: 
2007/2010,complemento,  com gozo no período  06.09.22 a 05.10.22.
Portaria Nº. 718 de 09  de agosto de 2022- 
coNcEdEr: 30  dias  de licença Prêmio a servidora: Waldiclene 
Monteiro Borges,  mat:54189750/1, cargo:monitor, triênio: 
2009/2012,complemento,  com gozo no período  19.09.22 a 18.10.22.
Portaria Nº. 719 de 09  de agosto de 2022- 
coNcEdEr: 08 (dias) licença Nojo a servidora: dulcirene ferreira da Silva, 
mat.: 5009219/1, cargo:servente, período 28.07.22 a  04.08.22.
luiz celso da Silva-Presidente da faSEPa

Protocolo: 839111

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 639 de 08 de JULHo de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora aNToNia BENEdi-
Ta lEÃo lira matrícula nº. 54194530/1, ocupante do cargo de aSSiSTEN-
TE Social, lotada na diretoria de assistência Social – daS/crEaM, corres-
pondente ao triênio 21.12.2008/2011 com gozo no período de 01.08.2022 
à 30.08.2022.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 838846

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 28/2022-GecoN de 09 de aGosto de 2022.
 o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de 
Maio de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n°2022/1001273 
de 09/08/2022;
 r E S o l V E: i - dESiGNar o servidor aUGUSTo PiNHo doS SaNToS 
SilVa, cargo ag. administrativo, para atuar como fiscal Suplente do: coN-
TraTo adMiNiSTraTiVo N° 08/2020 – Empresa PriNT SolUTioN SErVi-
ÇoS dE ProcESSaMENTo dE docUMENToS lTda – EPP
Esta PorTaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ- SE, ciÊNcia, 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa/
Presidente da faSEPa

Protocolo: 838539

.

.

errata
.

errata
Portaria de deisNaÇÃo de FiscaL 09 GecoN de 21/01/2020 : 
coNtrato 37/2019
PUBlicado doE 34097 dE 24/01/2020
oNde se LÊ:oBJETo : aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE
Leia-se: SErViÇo dE locaÇÃo dE ÕNiBUS Para TraNSPorTE diário 
doS SErVidorES loTadoS Na UaSE BENEVidES.

Protocolo: 838910

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 011/2022 (rePUBLicaÇÃo)
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.fa-
sepa.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: 24 de agosto de 2022, às 09h00min (Horário de Brasília).
Pregoeiro Oficial: Emmanoel H.G.Santos
ordenador de despesas: luiz celso da Silva

Protocolo: 838543

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

desPacHo de adJUdicaÇÃo
(Processo nº 2022/212196)
O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 139/2022 – FASEPA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas, e após a constatação do 
cumprimento das exigências legais relativas ao Pregão Eletrônico nº 
009/2022 – faSEPa, que tem como objeto a aQUiSiÇÃo dE cadEadoS E 
GrafiTE lUBrificaNTE, dE USo diário, pelo período de 12 meses, para 
atender as necessidades das Unidades operacionais da  faSEPa  de Belém  
e  região  Metropolitana,  Marabá  e  Santarém, resolve:
i - adJUdicar os GrUPoS 01 e 02, deste certame à empresa laNcE 
NorTE diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS ElETro-ElETrÔNicoS 
lTda (cNPJ/Mf nº 11.235.712/0001-06) pela oferta do valor total de r$ 
170.919,60 (cento e setenta mil e novecentos e dezenove reais e sessenta 
centavos), conforme abaixo relacionado:
GrUPo 01 - r$ 128.189,70 (cento e vinte e oito mil e cento e oitenta e 
nove reais e setenta centavos)
GrUPo 02 - r$ 42.729,90 (quarenta e dois mil e setecentos e vinte e nove 
reais e noventa centavos)
ii – Neste ato, encaminho o processo à comissão de controle interno, para 
a devida análise de conformidade.
Belém, 10 de agosto de 2022.
Jorge luis dos Santos Braga Junior
Pregoeiro / faSEPa

Protocolo: 838699

.

.

diÁria
.

Portaria: 410- do dia 10/08/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado na UaSE aNaNiNdEUa ii (Proc. 999538/2022-Mem 335/2022)
SErVidora: EdilENa GalVao TEiXEira
carGo: PSicoloGo-  MaTricUla: 5911059/ 3
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo:BrEVES/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 16 a 19/08/2022 -  diáriaS-3,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 838886
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Portaria: 409- do dia 10/08/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente custo-
diado na UaSE BENEVidES (Proc. 1001977/2022-Mem 540/2022)
SErVidora: STEfaNiE raYaNNE SoUZa dE oliVEira da SilVa
carGo: aSSiSTENTE Social -  MaTricUla: 5964500/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : oEiraS do Para/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 16 a 18/08/2022 -  diáriaS-2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 838884
Portaria nº 411, de 10 de agosto de 2022.
Processo nº 993643/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adolescen-
tes, custodiados no CIAM/BELÉM, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: ToMÉ-aÇÚ/Pa.
PErÍodo: 12/08/2022 a 12/08/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: Mara GaBriEla BarBoSa cardoSo, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 5904247/3, MarÍlia fraNÇa oliVEira, PSicÓloGa, Matricula 
5956683/1, e PaUlo ViTor SoUSa E SilVa, MoToriSTa, Matricula 5956512/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 838905

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

Portaria N° 470 de 03 de JULHo de 2022 
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
 coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/961474
r E S o l V E:
coNcEdEr dUaS E MEia diárias em favor dos servidores da Polícia civil/
PA,, abaixo identificados, A Coordenação do Cidadania estará realizando, 
emissão de documentos e atendimentos em cidadania, no período de 18 a 
20/08/2022, no município de Marapanim/Pa. 

Nome cargo Matrícula
aNdrÉ lUiZ MoNTEiro caSTro Papiloscopista/Pc 70530/3
JoSÉ aUGUSTo fariaS BraBo assistente administrativo/Pc 5964535/1

dENiSE carloS da SilVa auxiliar administrativo/Pc 01001137
dioNE doS SaNToS SilVa auxiliar administrativo/Pc 01001025

iVaNiZa fraNco caSTro rolaN auxiliar administrativo/Pc 7654
JoSÉ roBErTo cHaVES dE araÚJo investigador/Pc 57690
lUiZ claUdio PaUlo dE frEiTaS Papiloscopista/Pc 5692555
PaUlo MarcElo fUrTado raiol Papiloscopista/Pc 0302930

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 03 dE JU-
lHo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos
PHumanos

Protocolo: 838560
Portaria N° 490  de 04 aGosto de de 2022 
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
 coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/983065
r E S o l V E:
coNcEdEr  TrÊS E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH 
e PC/PA,, abaixo identificados, A Coordenação do Cidadania estará reali-
zando atendimentos em cidadania e direitos Humanos, no município de 
augusto corrêa/Pa, no período de 18 a 21/08/2022. 

Nome cargo Matrícula
aNGÈlica criSTiNa orTiZ ElMEScaNY Gerente 54185870/3
aNTÔNio EUclidES do NaSciMENTo Motorista 5898164

EVa Maria foNSEca GoNÇalVES auxiliar administrativo/Pc 5963818
lariZa PErla E SilVa MarTiNS Secretária de diretoria 5958849/1

lorENa GaBriEllE dE SoUSa PiNHEiro Papiloscopista/Pc 5902423

continuação,
Processo: 2022/983065
coNcEdEr  dUaS E MEia  diárias, em favor dos servidores desta SEJUdH 
e PC/PA,, abaixo identificados, A Caravana do Cidadania e dos Direitos Hu-
manos estará realizando atendimentos em cidadania e direitos humanos, 
no município de augusto corrêa/Pa, no período de 18 a 20/08/2022 

Nome cargo Matrícula
aNaNda rocHa aGUiar assistente administrativo/Pc 5511970

crEMilda NaTaliNa dE SoUZa MaGalHÃES datilógrafo 5050286/2
JoSÉ fraNciSco riBEiro fErrEira auxiliar administrativo/Pc 039934

GiSEllE BorGES SilVa raMoS coordenadora 57201701
MaNoEl SErGio BorGES Motorista 5807239
rafaEl carMo raMoS Gerente 59586889/1

raiMUNda doS SaNToS BarBoSa agente administrativo 5050480
rEiNaldo lEMoS da SilVa agente de PorTaria 40380/1

SaNdra Maria doS SaNToS NoBrE auxiliar administrativo 5050723/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 04 dE 
aGoSTo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 839011

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 078/2022 - GGa/sedeMe 
BeLÉM 10 de aGosto de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MarÍlia Maria MaUÉS da coSTa aMoriM, 
identidade funcional nº 54189563/6, ocupante do cargo de assessor, lotada 
nesta SEdEME, para responder pela Secretaria operacional da Política de 
incentivos - SEcoP, no período de 01/08/2022 a 30/08/2022, face o gozo 
de férias regulamentares do servidor daNilo GoNÇalVES dE SoUZa, 
identidade funcional nº 5858100/2, ocupante do cargo de SEcrETário 
oPEracioNal, conforme PorTaria nº 063/2022– GGa/SEdEME de 
26/07/2022, publicada no doE nº 35.062, de 29/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 839054

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 72/2022 GGa/sedeMe 
Belém-Pa, 01 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 ViValdo SENa dE aBrEU, matricula nº 
5946199/1, para exercer o encargo de Fiscal do Contrato 0132022, firma-
do pela SEcrETaria dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo 
E ENErGia – SEdEME com a Nr PErEira coMÉrcio dE áGUa EirEli, 
cNPJ: 37.170.992/0001-05, tem como objeto à aquisição fornecimento 
de Água Mineral Natural, conforme condições e especificações estabeleci-
das no Termo de Referência, a fim de atendimento às necessidades desta 
SEdEME devendo anotar em registro próprio as falhas detectadas e co-
municando 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 01 de agosto de 2022.
art. 2º - designar o servidor, SilVaNo oliVEira da SilVa JUNior matricula 
nº 5955396/2, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 01 de agosto de 2022.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa
SEdEME

Protocolo: 838537

.

.

errata
.

errata da Portaria N° 045/2022 - GGa/sedeMe – BeLÉM, 11 de 
Maio de 2022, publicado no doe 34.968, de 12/05/2022.
oNde se LÊ: “identidade funcional n°5964423”.
Leia-se: “identidade funcional n°57175685/1”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 838763
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errata da Portaria N° 070/2022 - GGa/sedeMe – BeLÉM, 26 de 
JULHo de 2022, publicado no doe 35.062, de 29/07/2022.
oNde se LÊ: “Período de 15 /09/2022 a 30/09/2022”.
Leia-se: “Período de 15 /09/2022 a 10/10/2022”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 838771

.

.

coNtrato
.

contrato: 13
exercício: 2022
Classificação do objeto: Outros
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 
água mineral.
Valor Total: r$ 14.600,00 (Quatorze mil, e seiscentos reais)
data assinatura: 01/08/2022
Vigência:01/08/2022 a 01/08/2023.
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo 008/2022- SEPlad, referente ao Processo: 
2022/786755
orçamento:
Unidade orçamentária – 24.101;
funcional programática: 22.122.1297-8338;
Natureza de despesa: 339030 – MaTErial dE coNSUMo;
fonte: 0101;
origem do recurso: Estadual
contratado: Nr PErEira coMÉrcio dE áGUa EirEli
Endereço: Rua do Posto n° 27, Jamilândia, Bonito-Pa., CEP: 67.110-470
fone: (91) 99393-8905
ordenador(a)  : anadelia divina Santos

Protocolo: 838540

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 077/2022 – GGa/ sedeMe 
Belém, 09 de agosto de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021, rESolVE:
i - conceder suprimento de fundos ao servidor rodriGo PiNTo dE Ma-
cEdo, identidade funcional nº 5938028/3, ocupante do cargo de assessor, 
portador da carteira de identidade nº 6360901 – Pc/Pa, e inscrito no cPf 
sob o nº 006.301.242-13.
ii - o valor do suprimento corresponde a r$ 3.000,00 (três mil reais) e 
destina-se a atender despesas eventuais;
iii - a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recur-
sos próprios do Estado e terá a seguinte Classificação Orçamentária;
24101.22.122.1297.8338 – 33.90.39 – r$ 3.000,00 (três mil reais) – Ser-
viços de Terceiros Pessoa Jurídica.
o valor referido no item ii vincula-se aos seguintes prazos:
• Aplicação no período de 05 (cinco) dias contados da data de emissão da 
ordem bancária; e
• Prestação de contas de 04 (quatro) dias após a data final do prazo de 
aplicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 838682

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de carta- coNtrato
Processo administrativo N.º 028/2022
dispensa de Licitação N.º 018/2022
carta contrato nº 06/2022
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: EVaNdro NErY da SilVa JUNior ME (cErTifiQUE cErTifi-
cadora diGiTal), iNScriTa No cNPJ Nº 44.023.506/0001-91
Objeto: contratação de empresa especializada na Emissão de Certificação 
de assinaturas digitais, em nome da razão Social da companhia de Gás do 
Pará (E-cPf), em favor de seus colaboradores Pessoa física: Mariana ar-
gollo arnhold (Supervisora administrativa), Natasha cibele casseb Soares 
(Supervisora de recursos Humanos) e Marcus Vinícius Moura Wanderley 
(Supervisor de Projetos)
Vigência:  12 (doze) meses
Modalidade: contratação direta por dispensa de licitação com base no art. 
29, inciso ii, da lei 13.303/16 c/c artigo123 e seguintes do rilc.
Valor Global Estimado: r$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.

ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar e andré Macêdo
Pela contratada: Evandro Nery da Silva Junior
foro: Belém/Pa.
data de assinatura:  05 de agosto de 2022.

Protocolo: 838541

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

coMPaNHia GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
LaNÇaMeNto de eXtrato de editaL de LicitaÇÃo.
ModaLidade esPeciaL das estatais N º 04/2022.
oBJETo: contratação de empresa especializada em serviços técnicos de 
fiscalização/Gerenciamento de construção e Montagem nas áreas da Me-
cânica, Civil, Elétrica, Instrumentação, Automação e Inspeção das ativida-
des para implementação de um novo empreendimento da GáS do Pará, 
em conformidade com o memorial descritivo (Md.002.000.GEP.012).
aBErTUra: dia 02 de setembro de 2022, às 09:30h, na sede da companhia 
de Gás do Pará, localizada na av. Visconde de Souza franco, nº 05, Ed. Qua-
dra corporate, Sala 1502, Bairro Umarizal, cEP: 66055-005, Belém-Pa.
orÇaMENTo: Sigiloso, na forma do art. 34 da lei nº 13.303/16.
iNforMaÇÕES: o edital com seus elementos constitutivos será fornecido gra-
tuitamente, através de download, no site www.gasdopara.com.br/licitacoes.
Belém/Pa, 10 de agosto de 2022. Publique-se.
cláudia Bitar de Moraes Barbosa - diretora Presidente

Protocolo: 838947

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 19/2022
Processo nº 030/2022 - objeto: Trata-se de procedimento administrativo 
visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de locação de impressora Multifuncional a4. fundamento legal: art. 29, 
inciso ii, da lei 13.303/16 c/c artigo123 e seguintes do rilc. autoriza-
do em reunião da diretoria Executiva da companhia de Gás do Estado 
do Pará. Mesa: diretora Presidente cláudia Bitar, diretor administrativo e 
financeiro andré Macêdo e pelo diretor Técnico e comercial Paulo Guar-
dado. Valor Global: r$ 6.180,00 (seis mil, cento e oitenta reais). contra-
tada: controller comércio e Serviços de informática, inscrita no cNPJ nº 
11.954.049/0001-08

Protocolo: 838558

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 108/2022, GaB/iMetroParÁ, 09 de agosto de 2022.
dispõe sobre licença Prêmio de servidor.
o Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.973 de 
18 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 98 a 99 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Processo nº 580/2022 Protocolo nº 202202392.
rESolVE:
art. 1º - coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora aNa 
cláUdia PENa MorEira, mat. 5965672/1, ocupante do cargo de Gerente 
de Pessoal, referente ao período aquisitivo 01/06/2016/2019, com início 
em 01 de setembro de 2022 e término em 30 de setembro de 2022.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 09 de agosto de 2022.
Valber luiz Barbosa duarte/Presidente, em Exercício/iMETroPará

Protocolo: 838876

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 011/2020
do objeto:
• – O presente Termo Aditivo, tem por objeto:
o o reajuste nos preços dos serviços do contrato n° 011/2020, em razão 
do Índice de Preços do consumidor ampliado – iPca, com o índice de 
11,73 % e os valores ajustados conforme tabela abaixo:

descriÇÃo VaLor atUaL (r$) NoVo VaLor (r$)
crÉdiTo EM c/c r$ 2,77 r$ 3,09

crÉdiTo EM coNTa Salário r$ 2,77 r$ 3,09
crÉdiTo EM PoUPaNÇa r$ 3,32 r$ 3,17

TEd/doc r$ 5,54 r$ 6,19

 1.1.2 – o valor Global estimado do objeto de r$ 8.938,40 (oito mil, no-
vecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos).
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data da assinatura: 14/07/2022.
Vigência: 30/06/2022 a 30/06/2023
dotação orçamentária:
foNTE: 0260 – recursos Prov. de Transferências de convênios.
fUNcioNal: 14 122 1297 8338
ProJETo/aTiVidadE: operacionalização das ações administrativas
NaTUrEZa dE dESPESa: 339039.81 – out. Serv. Terc. – Pess. Jur. – Ser-
viços Bancarios.
contratado: BaNco do BraSil S.a
Valber luiz Barbosa duarte
Presidente do iMETroPará, em exercício

Protocolo: 838588

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 107/2022, GaB/iMetroParÁ, 09 de agostode 2022.
dispõe sobre férias de servidor.
o Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.973 de 
18 de maio de 2022
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994e o decreto nº 1.462 de 12 de abril de 2021, publicado no 
doE nº 34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo a PorTaria de nº 133/2021, GaB/iMETroPara, doE nº 
34.639 de 14/07/2021.
rESolVE:
art. 1º – coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares aservidora 
aNa cláUdia PENa MorEira, matrícula nº 5965672/1, ocupante do cargo 
de Gerente de Pessoal, com início em 17 de agosto de 2022 e término em 
31 de agosto de 2022, referente ao período aquisitivo 17/01/2020/2021.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 09 de agosto de 2022.
Valber luiz Barbosa duarte/Presidente, em Exercício/iMETroPará

Protocolo: 838864

t.
.

torNar seM eFeito
.

torno sem efeito a publicação do 2 termo aditivo do contrato n° 
011/2020 publicado em 15/07/2022, ProTocolo N° 828541, no di-
ário Oficial n° 35.048.
Belém-Pa, 09 de agosto de 2022
Valber luiz Barbosa duarte
Presidente do iMETroPará, em exercício

Protocolo: 838583

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 246/2022 de 10/08/2022. 
1º coNcEdEr licença Prêmio de 30 (trinta) dias a servidora rENaTa BElo 
da SilVa BorGES, matrícula nº 5898267/1, assistente do reg. Mercantil 
classe a, no período de 09/09/2022 a 08/10/2022, referente ao triênio de 
20/03/2015 a 19/03/2018, conforme processo nº 2022/997802 . VilSoN 
JoÃo ScHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 838912

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 244/2022 de 10/08/2022. 
1º coNcEdEr 2,5 (duas e meia) diárias aos servidores alEXaNdrE 
alBErTo fiGUEirEdo raYol, Gerente administrativo, matrícula nº 
5964613/2 e fEliPE fraNco PiNGarilHo, coordenador regional, 
matrícula nº 5933002/2, para realizarem visitas técnicas as Unidades 
Desconcentradas nas cidades de Moju, Jacundá e Tailândia/PA, com saída 
de Belém no dia 10/08/2022 e retorno no dia 12/08/2022, conforme 
processo n° 2022/1000459. VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente em 
exercício.

Protocolo: 838801
Portaria Nº 243/2022 de 09/08/2022. 
art. 1º alTErar o período de gozo das férias, por necessidade do serviço 
público, do servidor João Bosco Mendes Moura, matrícula nº 5444942/2, 
anteriormente marcadas para 12/09/2022 a 11/10/2022, referente ao 
período aquisitivo de 02/04/2021 a 01/04/2022, para serem gozadas em 
01/09/2022 a 30/09/2022, conforme processo nº 2022/997882. VilSoN 
JoÃo ScHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 838813

..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 01/2022
Processo n° 2022/1010120
oBJETo: contratação de serviços técnicos de empresa especializada em 
cursos e treinamentos, especificamente para o Congresso de Excelência 
em licitações e contratações Públicas a ser realizado no período de 24 a 
26/08/2022, em Goiânia-GO.
coNTraTaNTE: Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito - 
NGPM credcidadão, vinculado à Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Econômico Mineração e Energia-SEdEME, cNPJ nº 19.513.382/0001-85, 
estabelecido na rua dos Mundurucus nº 3852, esquina com a Trav. 3 de 
Maio, cEP 66.040-033, cremação, Belém/Pará, representado por seu di-
retor Geral, JoÃo MarcEl caValcaNTE da coSTa, rG 4193241, cPf nº 
697.245.802-10.
coNTraTada: EXcElÊNcia EdUcaÇÃo E ENSiNo lTda, cNPJ nº 
26.885.539/0001-16, NirE 5220360882-1, estabelecida na av. Portugal, 
1148, Qd. l29, lt 1e, Sala c 2501 Edifício orion Business & Health complex, 
Setor Marista, Goiânia-GO, CEP 74.810-030, CNPJ nº 26.885.539/0001-
16, representada por seus sócios: dENNEr rodriGUES doS rEiS, em-
presário, contador, crc-Go 20500, rG nº 4298396-dGPc/Go, cPf nº 
969.979.071-72 e EdMilSoN rodriGUES caBriNHa, empresário, Econo-
mista, rG nº 1294320 SSP/Go, cPf nº 271.270.101-10.
fUNdaMENTo lEGal: inciso ii do art. 25 c/c com o inciso Vi do art. 13 
da lei 8.666/93.
Valor ToTal da coNTraTaÇÃo: r$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Uo 960101; funcional Programática: 
11.122.1297.8338.10-operacionalização das ações administrativas; Natu-
reza da despesa: 339039; fonte: 0101.
ordenador responsável: Maria do rosário fátima da costa-diretora adm. 
e financeira
data: 09/08/2022.
raTificaÇÃo
o diretor Geral do NGPM credcidadão, no uso das atribuições conferidas pelo 
Decreto Estadual publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril de 2022, 
com base nas orientações emanadas mediante o Processo  2022/751979 da 
auditoria Geral do Estado, bem como na proposição administrativa e parecer 
da assessoria Jurídica do Órgão, Processo nº 2022/1010120, concorda na 
contratação do objeto e raTifica o ato de inexigibilidade de licitação, com 
fulcro no inciso ii do art. 25 c/c com o inciso Vi do art. 13 da lei 8.666/93, 
expressando ser favorável à emissão do instrumento Substitutivo de contrato 
e demais procedimentos daí decorrentes.
Assim, determina a publicação do presente ato, na Imprensa Oficial do Es-
tado, em cumprimento à disposição legal para que produza os seus efeitos 
previstos em lei.
Belém/Pa, 10 de agosto de 2022.
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral NGPM credcidadão.

Protocolo: 838860
.

diÁria
.

Portaria Nº 122/2022 – 10 de aGosto de 2022.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
Lei 7.774, de 23/12/2013 e Decreto publicado no Diário Oficial do Estado 
n°34.918 de 1° de abril de 2022.
rESolVE:
i – coNcEdEr diárias aos servidores abaixo, de acordo com as bases 
vigentes, no trecho Belém / ourém / Belém, com o objetivo de realizar 
visitas e palestras aos futuros microempreendedores do município acima 
mencionado, do programa NGPM-crEdcidadÃo.

Nome Matrícula/ 
cPF cargo Período

Nº de 
diá-
rias

JoÃo MarcEl caValcaNTE da 
coSTa 5946226 dirETor GEral 10 a 

12/08/2022 2 1/2

orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo 5791916 SEcrET. dE GaBiNETE 10 a 
12/08/2022 2 1/2

Marcio TaVarES BraGa JUNior 5963232 GErENTE rEGioNal 10 a 
12/08/2022 2 1/2

ricardo HaMiNTaS MarTiNS 
PErEira 80846315 GErENTE rEGioNal 10 a 

12/08/2022 2 1/2

HEllEN roSE loBaTo SaNToS 5961639 dirETora oPEr. 10 a 
12/08/2022 2 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 839134
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..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 1041/2022, de 09 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 os termos do Processo nº 2022/984974, de 04/08/2022/
coaP/SEdoP;
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor rEiNaldo oSValdo dE alcaNTara PEiXoTo, 
matrícula nº. 57176412/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
obras Públicas - arquiteto, para responder pelo cargo de coordenador de 
avaliação e Perícia, no período de 08/08/2022 a 06/09/2022 (30 dias), 
com ônus para esta SEdoP, sem prejuízo de suas atribuições, em razão do 
titular o servidor GUilHErME aUGUSTo MiraNda caBral, matrícula nº. 
6696/1, está usufruindo do gozo de férias.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação; com efeito 
retroativo a 08/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 838524

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 120/2022– tP Nº 34/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
EMPrESa TErra lUZ coNSTrUÇÕES & SErViÇoS lTda, cNPJ nº 
14.045.720/0001-88
oBJETo: Pavimentação asfáltica de Vias, no Município de Vigia de Nazaré, 
Neste Estado.
ViGÊNcia: 11/08/2022 a 11/04/2023
Valor: r$ 911.034,37
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE02236
doTaÇÃo orÇaMENTária: 07101 15.451.1489.7645 0101/0301/ 
0106/0306/449051
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 10/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
Sediada na Travessa Humaitá nº 1749, Bairro: Marco cEP-66093-046, na 
cidade de Belém-Pa
Telefone: (91) 3353-9430 

Protocolo: 839040
eXtrato do coNtrato Nº 119/2022– tP Nº 33/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
EMPrESa TErra lUZ coNSTrUÇÕES & SErViÇoS lTda, cNPJ nº 
14.045.720/0001-88
oBJETo: realizar Serviços de Pavimentação asfáltica de Vias no Município 
de Santa Maria do Pará, neste Estado.
ViGÊNcia: 11/08/2022 a 11/12/2023
Valor: r$ 553.856,16
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE02235
doTaÇÃo orÇaMENTária: 07101 15.451.1489.7645 0101/0301/ 
0106/0306/449051
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 10/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
Sediada na Travessa Humaitá nº 1749, Bairro: Marco cEP-66093-046, na 
cidade de Belém-Pa
Telefone: (91) 3353-9430 

Protocolo: 839033

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º tac Nº 51/2021 – cP Nº 03/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Estrutural construções e Serviços ltda - cNPJ nº 08.928.777/0001-22
oBJETo: Urbanização da orla Beira Mar da Praia Grande, no municipio de 
Salvaterra, neste Estado.
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. Art. 

65, § 1º da lei federal nº 8.666/93.
Valor do acrÉSciMo: r$ 756.460,69
doTaÇÃo orÇaMENTária: 07101 15.695.1498.7658 0101/0301 449051
daTa da aSSiNaTUra: 10/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 838625
3º tac Nº 33/2021 – cP Nº 06/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
MdS construtora E incorporadora ltda-EPP – cNPJ 02.040.696/0001-05
oBJETo: conclusão do sistema de abastecimento de água, no município 
de afuá, neste Estado.
Justificativa: Reequilíbrio econômico-financeiro, cfe. Art. 65, II, d, da Lei 
8.666/93 cfe. art. 57, §1º, ii da lei nº 8.666/93.
Valor do reequilíbrio: r$ 87.131,47
dotação orçamentária 07101 15.512.1489.7567 449051 0101/0301
data de assinatura: 09/08/2022
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 838809
6º tac Nº 25/2020 – cP Nº 12/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
B.a Meio ambiente ltda – cNPJ 07.593016/0004-47
objeto: Projeto de saneamento integrado da bacia do Tucunduba 2º etapa 
do 1º trecho e conclusão da estação de tratamento do riacho doce, no 
município de Belém/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 06/08/2022 a 06/12/2022
data da assinatura: 05/08/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 838933
..

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitarÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
Processo: 2022/394268
licitação nº: 016/2022
Modalidade: ToMada dE PrEÇoS
data da adjudicação: 10/08/2022
data da Homologação: 10/08/2022
objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ES-
PEcialiZada Para rEaliZar a UrBaNiZaÇÃo da fEira da Vila SÃo 
raiMUNdo, No MUNicÍPio dE iriTUia, NESTE ESTado.
Empresa vencedora adjudicada: rcc diNiZ EirEli cNPJ: 08.307.534/0001-
77 com o Valor Total de r$ 982.926,19 (novecentos e oitenta e dois mil, 
novecentos e vinte e seis reais e dezenove centavos).
Belém/Pa, 10 de agosto de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(SEdoP/Pa)

Protocolo: 838570
..

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo cooPeraÇÃo tecNica Nº 21/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Novo Progresso – cNPJ 10.221.786/0001-20
objeto: apoio Técnico visando a revisão do Plano diretor Municipal, con-
forme a lei Municipal nº 0234/2006, no Município de Novo Progresso/Pa
Vigência: 08/08/2022 a 08/08/2023
foro: Justiça do Estado do Pará
data da assinatura: 08/08/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos: Gelson luiz dill
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 839094
terMo cooPeraÇÃo tecNica Nº 20/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Novo Progresso – cNPJ 10.221.786/0001-20
objeto: Elaboração do plano municipal de mobilidade urbana do Município 
de Novo Progresso/Pa
Vigência: 08/08/2022 a 08/08/2023
foro: Justiça do Estado do Pará
data da assinatura: 08/08/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos: Gelson luiz dill
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 838791
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.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 67/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá – cNPJ 05.193.073/0001-60
OBJETO DO CONVÊNIO: Pavimentação Asfáltica, Drenagem Superficial e 
Sinalização de Vias no Bairro Palmeira, no municípiop de São Miguel do 
Guamá, neste Estado.
JUSTificaTiVa: alteração de cláusula do convênio
daTa da aSSiNaTUra: 10/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 838628
..

oUtras MatÉrias
.

aViso de aBertUra das ProPostas de PreÇos – toMada de 
PreÇos cP 003/2022– cPL/sedoP
objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para reforma 
da Praça em frente a igreja Matriz de Ponta de Pedras, no Município de 
Ponta de Pedras, neste Estado.
a comissão Permanente de licitação coNVoca as empresas Habilitadas na 
ToMada dE PrEÇoS Nº 003/2022, para abertura da Proposta de Preços 
designada para o dia 12/08/2022 às 14:00 hs.
EMPrESaS HaBiliTadaS:
flaVio S dE oliVEira filHo EirEli cNPJ: 20.510.556/0001-35
coNSTrUTora KaraJáS lTda cNPJ: 83.310.177/0001-11
oPUS coNSTrUTora EirEli – ME cNPJ: 04.660.153/0001-16
PHaZ coNSTrUÇÕES E iNcorParaÇÕES EirEli cNPJ: 12.143.487/0001-40
coNSTrUTora MiraNda SoBriNHo lTda – EPP cNPJ: 04.205.167/0001-40
aNTocar ENGENHaria EirEli cNPJ: 04.074.289/0001-44
Maiores informações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 10 de agosto de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 838600
aViso de aBertUra das ProPostas de PreÇos – toMada de 
PreÇos cP 007/2022– cPL/sedoP
objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para construção 
da Praça Madre olvídia dias, no Município de Ponta de Pedras, neste Estado.
a comissão Permanente de licitação coNVoca as empresas Habilitadas na 
ToMada dE PrEÇoS Nº 007/2022, para abertura da Proposta de Preços 
designada para o dia 12/08/2022 às 10:00 hs.
EMPrESaS HaBiliTadaS:
PHaZ coNSTrUÇÕES E iNcorParaÇÕES EirEli cNPJ: 12.143.487/0001-40
coNSTrUTora KaraJáS lTda cNPJ: 83.310.177/0001-11
coNSTrUTora MiraNda SoBriNHo lTda – EPP cNPJ: 04.205.167/0001-40
oPUS coNSTrUTora EirEli – ME cNPJ: 04.660.153/0001-16
aNTocar ENGENHaria EirEli cNPJ: 04.074.289/0001-44
ad – EMPrEENdiMENToS, ProJEToS E coNSTrUÇÃo lTda cNPJ: 
34.618.462/0001-99
coNTiNENTal SErVicE SErVicoS dE coNSTrUÇÃo lTda cNPJ: 
26.263.297/0001-71
Eco ENGENHaria lTda – EPP cNPJ: 16.993.292/0001-40
Maiores informações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente 
de licitação
Belém-Pa, 10 de agosto de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 838597
NotiFicaÇÃo-sedoP
a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas faz o 
chamamento do coNSÓrcio PoliSaN-JPiNHEiro/SaEid/ElSHadaY, vence-
dor da concorrência Pública n° 14/2022, que tem como objeto a construção 
Policlínica de Santarém, neste Estado, para manifestar-se, no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da data da publicação, quanto à Manutenção da Propos-
ta financeira, que o prazo de validade expirou em 29 de julho 2022.
Belém, 10/08/2022.
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 838837
aViso de aBertUra coNcorrÊNcia PÚBLica 028/2022– cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada Para 
a coNSTrUÇÃo da PolicliNica dE BrEVES, no Município de Breves, neste 
Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
data de abertura: 13 de setembro de 2022.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093 - 542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital (cd/dVd virgem/PENdriVE) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 10 de agosto de 2022.
leandro de aguiar alves 
Presidente da comissão Permanente de licitação

aViso de reaBertUra da coNcorrÊNcia PÚBLica 025/2022– cPL/sedoP
objeto: contratação de empresa de engenharia especializada, para a con-
clusão da obra da orla do Município de irituia, neste Estado, conforme 
especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
data de abertura: 18 de agosto de 2022.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093 - 542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital (cd/dVd virgem/PENdriVE) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 10 de agosto de 2022.
leandro de aguiar alves 
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 839144
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

14º terMo aditiVo ao coNtrato N° 41/2017.
objeto: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência contratual, por 
mais 12 (doze) meses, ambos iniciando em 24.08.2022, encerrando em 
23.08.2023.
data de assinatura: 10.08.2022.
contratada: coNSÓrcio BoloNHa. cNPJ: 28.166.096/0001-81.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 838692
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 731 de 10 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 49, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – loTar a servidora EdilaiNE criSTiNa PaMPloNa MENEZES, 
identidade funcional nº 55586180/2, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão de desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação – Engenharia 
Sanitária, na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – 
dETEc, a contar de 12/07/2022.
ii – Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao dia 12/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 10 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 838988
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 730 de 10 de aGosto de 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E 
EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE 
No dEcrETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das 
atribuições delegadas através da PorTaria nº 239 de 18 de abril de 2022, 
publicada no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/747806.
rESolVE:
art. 1º. dESiGNar os servidores clÓViS SiMÃo VarGaS JÚNior, identi-
dade funcional nº 57203670/3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
Pública – ciências Econômicas; daNiEl JoSÉ BarBoSa SidÔNio, iden-
tidade funcional nº 54186791/4, ocupante do cargo de coordenador, e a 
bolsista aNa cEcÍlia PErEira da coSTa, cPf nº 843.969.982-53, para 
compor Comissão Fiscalizadora a fim de realizarem o acompanhamento e 
fiscalização do Termo de Execução Descentralizada - TED Nº 008/2022, 
celebrado entre a Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educa-
ção Superior, Profissional e Tecnológica (SECTET) e a UNIVERSIDADE DO 
ESTado do Pará – UEPa, cNPJ: 34.860.833/0001-44, cujo Projeto tem 
por objeto a atuação conjunta entre os partícipes visando o apoio técnico 
e financeiro para a viabilização de iniciativas voltadas ao Ensino superior e 
a Pesquisa em 39 municípios de distintas regiões de integração do Estado 
do Pará, através da oferta de 40 turmas de graduação, sendo: Bacharelado 
em fisioterapia (Breves e São Geraldo do araguaia); Bacharelado em Bio-
medicina (ananindeua, cametá e Soure); Bacharelado em Saúde coletiva 
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(capanema e São João da Ponta); Bacharelado em Terapia ocupacional 
(Marabá); Engenharia ambiental (aveiro, igarapé-Miri e Nova Esperança 
do Piriá); Engenharia de alimentos (itaituba e São caetano de odivelas); 
Engenharia de Produção (Afuá e Medicilândia); Engenharia de Software 
(concórdia do Pará, curionópolis, Paragominas e Primavera); Engenharia 
florestal (curuá e Senador José Porfírio); licenciatura em ciências Bioló-
gicas (Vigia de Nazaré); licenciatura em ciências Naturais (Brasil Novo); 
licenciatura em Educação física (capitão Poço, São francisco do Pará e 
Terra Santa); Licenciatura em Geografia (Jacareacanga e Santa Luzia do 
Pará); licenciatura em História (altamira e Brejo Grande do araguaia); li-
cenciatura em letras língua inglesa (castanhal e Santa Bárbara do Pará); 
licenciatura em letras língua Portuguesa (chaves, Monte alegre, Nova 
Timboteua e Santarém Novo); licenciatura em Matemática (anajás); li-
cenciatura em Pedagogia (Maracanã); licenciatura intercultural indígena 
(Jacareacanga); Tecnologia em Gastronomia (Santarém).
art. 2º. compete aos servidores designados:
i - acompanhar e realizar o monitoramento das atividades previstas no 
Plano de Trabalho;
ii - Elaborar e encaminhar à Unidade descentralizadora relatórios parciais 
de cumprimento do objeto ou outros documentos necessários à compro-
vação da execução do objeto, bem como da execução físico-financeira, 
quando solicitado;
III - Informar à chefia imediata quanto à existência de fatos que compro-
metam ou possam comprometer as atividades ou objetivos da parceria, 
bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os 
problemas detectados;
IV - Elaborar e encaminhar à Unidade Descentralizadora o relatório final de 
cumprimento do objeto;
V - outros atos necessários às melhores práticas de gestão.
art. 3º. 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 10 de agosto de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 838928
.

diÁria
.

Portaria Nº 728 de 10 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.coNSidEraNdo o que dispõe 
os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do PaE nº 2022/ 1003627;
r E S o l V E:
i – aUToriZar os servidores adEJard Gaia crUZ, identidade funcio-
nal nº 80845778/4, ocupante do cargo de Secretário adjunto, lotado 
na SEcad, e JoÃo lUiZ diaS alBUQUErQUE, identidade funcional nº 
57196791, ocupante do cargo de analista – Engenheiro civil, lotado no 
Núcleo de Engenharia – NUENG, a viajarem ao município de cametá-Pa, 
nos dias 12  e 13/08/2022, para realizar visita técnica de acompanhamen-
to das obras da escola Técnica,
visando identificar possíveis entraves e necessidades quanto ao
aparelhamento da unidade escolar; e o servidor alMir fErNaNdES Pi-
NHEiro, identidade funcional nº 8005717/1, ocupante do cargo de Moto-
rista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que condu-
zirá o servidor JoÃo lUiZ diaS alBUQUErQUE, identidade funcional nº 
57196791ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2 (uma e 
meia) diárias ao servidores, adEJard Gaia crUZ, identidade funcional 
nº 80845778/4, e ao servidor alMir fErNaNdES PiNHEiro, identidade 
funcional nº 8005717/1.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 10 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 838715

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 729 de 10 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/916974;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 710 de 02 de agosto de 2022, 
publicada no doE nº 35.066 de 03/08/2022, que concedeu ½ (meia) 
diária ao colaborador eventual, PaUlo SÉrGio da coSTa SoarES, cPf nº 
720.823.642-9, a viajar ao município de Santa izabel do Pará-Pa, no dia 
11/07/2022, para Visita técnica (Sistema de informação – Ufra), conforme 
demanda do ProSEl 2023 do ProGraMa forMa Pará, e ao servidor 
alMir fErNaNdES PiNHEiro, identidade funcional nº 8005717/1, 
ocupante do cargo de Motorista, que irá conduzir o colaborador eventual, 
ao referido município.

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 10 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 838863

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 189/2022 – GaBiNete, 10 de agosto de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7°, da lei complementar Estadual n° 061, de 24 
de julho de 2007 e alterações posteriores.
coNSidEraNdo a lei 8.666/93 e o que norteia o decreto Estadual n° 
870/2013, dispondo sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento 
da execução dos contratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos 
Órgãos e Entidades do Poder executivo do Estado do Pará.
 rESolVE:
art. 1º - dESiGNar, BENEdiTo dE JESUS HENdErSoN Gordo, matricula 
nº 5916900/1, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 007/2022, 
firmado entre a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa – 
faPESPa e Ticket Soluções HdfGT S/a, que tem como objeto a contrata-
ção de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de sistema 
de gestão de abastecimento de combustível de unidades consumidoras, 
customizado e gerido pela administração Pública Estadual, com utilização 
de cartão Magnético e com fornecimento contínuo e ininterrupto de com-
bustível, através de rede de postos credenciados de abastecimento para os 
entes do Estado, de acordo com as regras e normas instituídas no edital de 
pregão eletrônico SrP n°. 024/2021, conforme Processo nº 2022/221343.
art. 2º - dESiGNar, JEaN ricardo rEiS da coSTa, matrícula n° 
5916925/1, para, na ausência do titular, exercer o cargo de substituto.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se quaisquer outras em contrário.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, 10 de agosto de 2022
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 838668

.

.

coNtrato
.

terMo de oUtorGa N.º 082/2022
objeto: o apoio da faPESPa à realização do Evento denominado iii En-
contro de Egressos do curso de Engenharia de Minas, a ser desenvolvido 
pelo(a) oUTorGado(a), que ocorrerá no período de 7 a 9 de novembro 
de 2022, no instituto de Geociências e Engenharias (iGE) da Universidade 
federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), campus Marabá, Unidade ii, 
na cidade de Marabá-Pa.
outorgado(a): Jean carlo Grijó louzada
Valor: r$ 14.824,00 (quatorze mil, oitocentos e vinte e quatro reais)
Vigência: da data de assinatura do instrumento até 90 (noventa) dias após 
o fim da realização do Evento
data de assinatura: 10/08/2022
dotação orçamentária: 19.573.1490.8699
funcional Programática: 8699
fonte: 0101
Natureza de despesa: 339020
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 838733
terMo de oUtorGa N.º 063/2022
objeto: o apoio da faPESPa à realização do Evento denominado congresso 
da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, a ser desenvolvido pelo(a) oU-
TorGado(a), que ocorrerá no período de 12 a 16 de novembro de 2022, no 
Hangar convenções & feiras da amazônia, na cidade de Belém/Pa.
outorgado(a): Pedro fernando da costa Vasconcelos
Valor: r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Vigência: da data de assinatura do instrumento até 90 (noventa) dias após 
o fim da realização do Evento
data de assinatura: 10/08/2022
dotação orçamentária: 19.573.1490.8699
funcional Programática: 8699
fonte: 0101
Natureza de despesa: 339020
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 838730
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terMo de oUtorGa N.º 088/2022
objeto: o apoio da faPESPa à realização do Evento denominado ii Semi-
nário internacional Viva língua Viva, a ser desenvolvido pelo(a) oUTor-
Gado(a), que ocorrerá no período de 22 a 25/11/2022, na Universidade 
federal do Pará, na cidade de Belém-Pa.
outorgado(a): ana Vilacy Moreira Galúcio
Valor: r$ 74.550,00 (setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais)
Vigência: da data de assinatura do instrumento até 90 (noventa) dias após 
o fim da realização do Evento
data de assinatura: 10/08/2022
dotação orçamentária: 19.573.1490.8699
funcional Programática: 8699
fonte: 0101
Natureza de despesa: 339020
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 838736
.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
contratada: J M fonseca Martins ltda.
cNPJ: 35.822.821/0001-98
Endereço: Tv. apinages, n° 427, sala 7, Bairro: Batista campos, cEP: 
66.025-002, Belém/Pa.
objeto: aquisição de materiais de higiene/limpeza
Valor: r$ 5.393,00
Nota de Empenho de despesa nº 2022NE00897
data de emissão: 09/08/2022
orçamento: 19.122.1297.8338
Natureza de despesa: 339030
fonte: 0101
Processo nº 2022/332381
ordenador: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo - diretor-Presidente 
faPESPa.

Protocolo: 838627
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº.116, de 09 de aGosto de 2022. - 
o PrESidENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe 
são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNSidEraNdo 
o processo N° 2021/796950; r E S o l V E: art. 1º conceder ao colaborador 
MarcElo ViaNa BraNcHES , matrícula 8080135, Técnico em Segurança 
do Trabalho, GraTificaÇÃo dE rEPrESENTaÇÃo, instituída na resolução 
002/2012 de 04/01/2012 do conselho de administração da ProdEPa, o 
colaborador que desenvolve atividade habitual, de Segurança e Saúde 
no Trabalho que são elaborados, coordenados e implementados através 
do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT 
da Prodepa. art. 2º o colaborador deverá cumprir cronograma de trabalho 
e a responsabilidade de emissão de relatório de atividades mensais e 
frequência até o dia 05 de cada mês, sendo encaminhado para a Gerência 
de Pessoas - GPE. § 1º o não encaminhamento do relatório mensal e 
frequência, implicará na suspensão do pagamento da gratificação no mês 
subsequente. art. 3º a jornada normal de trabalho é de 40 horas semanais 
de segunda a sexta, onde o empregado na sede deverá apurar a frequência; 
empregado desenvolvendo a atividade em Núcleos ou Grupos de Trabalho e 
ou em Projetos Específicos, fora da sede da PRODEPA, deverá encaminhar 
mensalmente a frequência manual (fornecida pela daP/GPE). art. 4º 
Esta PorTaria entra em vigor nesta data, tendo validade de 01 ano e 
só será renovada após a análise da diretoria administrativa e financeira 
- daf, expressamente autorizada pelo Presidente da ProdEPa. art. 5º 
Esta PorTaria retroage à data de 01/07/2022. art. 6º dê-se ciência e 
cumpra-se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa de Tecnologia 
da informação e comunicação do Estado do Pará, 09 de agosto de 
2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da ProdEPa.
Portaria Nº.117, de 09 de aGosto de 2022 - 
o PrESidENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe 
são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNSidEraNdo 
o processo N° 2021/797141; r E S o l V E: art. 1º conceder ao colaborador 
MaUrÍcio da SilVa aTaÍdE, matrícula 5038642, Programador de 
computador, GraTificaÇÃo dE rEPrESENTaÇÃo, instituída na resolução 
002/2012 de 04/01/2012 do conselho de administração da ProdEPa, 
o colaborador que desenvolve atividade habitual, no Projeto eSocial na 
ProdEPa. art. 2º o colaborador deverá cumprir cronograma de trabalho 
e a responsabilidade de emissão de relatório de atividades mensais e 
frequência até o dia 05 de cada mês, sendo encaminhado para a Gerência 
de Pessoas - GPE. § 1º o não encaminhamento do relatório mensal e 
frequência, implicará na suspensão do pagamento da gratificação no mês 
subsequente. art. 3º a jornada normal de trabalho é de 40 horas semanais 
de segunda a sexta, onde o empregado na sede deverá apurar a frequência; 

empregado desenvolvendo a atividade em Núcleos ou Grupos de Trabalho e 
ou em Projetos Específicos, fora da sede da PRODEPA, deverá encaminhar 
mensalmente a frequência manual (fornecida pela daP/GPE). art. 4º 
Esta PorTaria entra em vigor nesta data, tendo validade de 01 ano e 
só será renovada após a análise da diretoria administrativa e financeira 
- daf, expressamente autorizada pelo Presidente da ProdEPa. art. 5º 
Esta PorTaria retroage à data de 01/07/2022. art. 6º dê-se ciência e 
cumpra-se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa de Tecnologia 
da informação e comunicação do Estado do Pará, 09 de agosto de 
2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da ProdEPa.
Portaria - Presi Nº.119, de 09 de aGosto de 2022. - 
o PrESidENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe 
são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; rESolVE: art. 1º 
conceder ao colaborador ElToN cÉSar dE oliVEira da crUZ, analista de 
Suporte, matricula 8083047, GraTificaÇÃo dE rEPrESENTaÇÃo, 
instituída na resolução 002/2012 de 04.01.2012 do conselho de 
administração da ProdEPa, para representar a empresa, na qualidade de 
responsável pelo Estudo de implementação e desenvolvimento do Projeto 
do Núcleo de Gerenciamento de redes e Serviços (NGrS). art. 2º Projeto de 
desenvolvimento do Núcleo de Gerenciamento de redes e Serviços (NGrS), 
consistirá em centralizar o monitoramento da rede corporativa do 
Estado, permitindo à ProdEPa a detecção, isolamento, correção de 
ocorrências de inconformidades, incluindo as tarefas de integração das 
áreas técnicas-administrativas, notificações e interfaceamento entre 
parceiros, fornecedores e clientes, com a finalidade de garantir a qualidade 
dos serviços contratados e a análise de tendências no comportamento 
da infraestrutura de Ti disponibilizada pela empresa. art.3º caberá 
ao presente colaborador representar a ProdEPa, no que diz respeito 
ao projeto, bem como, definir, planejar e coordenar a execução das 
estratégias de trabalho necessária a realização de ações coordenadas 
junto a parceiros, clientes e fornecedores eventualmente envolvidos e/ou 
afetados pelo projeto, zelar pelos equipamentos e materiais reservados 
ao seu desenvolvimento, coordenar as atividades, cumprir o cronograma 
de trabalho e a responsabilidade de emissão de relatórios. art. 4º o 
colaborador deverá cumprir cronograma de trabalho e a responsabilidade 
de emissão de relatório de atividades mensais e frequência até o dia 05 
de cada mês, sendo encaminhado para a Gerência de Pessoas - GPE. § 
1º o não encaminhamento do relatório mensal e frequência, implicará 
na suspensão do pagamento da gratificação no mês subsequente. Art. 
5º a jornada normal de trabalho é de 40 horas semanais de segunda a 
sexta, onde o empregado na sede deverá apurar a frequência; empregado 
desenvolvendo a atividade em Núcleos ou Grupos de Trabalho e ou em 
Projetos Específicos, fora da sede da PRODEPA, deverá encaminhar 
mensalmente a frequência manual (fornecida pela daP/GPE). art. 6º 
Esta PorTaria entra em vigor nesta data, tendo validade de 01 ano e só 
será renovada após a análise da diretoria administrativa e financeira - 
daf, expressamente autorizada pelo Presidente da ProdEPa. art. 7º Esta 
PorTaria retroage à data de 01/07/2022. art. 8º dê-se ciência e cumpra-
se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Processamento de dados do 
Estado do Pará, 09 de agosto de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da 
coSTa - Presidente da ProdEPa.
Portaria Nº 121, de 09 de aGosto de 2022. 
o PrESidENTE da ProdEPa – ProcESSaMENTo dE dadoS do ESTado do 
Pará, no uso de suas competências que lhe são conferidas pelo art. 26, do 
regimento desta empresa; coNSidEraNdo processo 2021/740576. r 
E S o l V E: art. 1º conceder a colaborador JoSÉ lUiZ dE alMEida 
foNToUra, analista de Sistemas, matrícula 3246477, GraTificaÇÃo dE 
rEPrESENTaÇÃo, instituída na resolução 002/2012 de 04/01/2012 do 
conselho de administração da ProdEPa, o colaborador que desenvolve 
atividade habitual, no Projeto Sistema de Gestão integrada de recursos 
Humanos - SiGirH. §1º o Sistema de Gestão integrado de recursos 
Humanos – SiGirH é um sistema adquirido pelo governo do estado da 
empresa Techne para gerenciar as informações de todos os servidores/
funcionários do poder executivo do estado do Pará. art. 2º o colaborador 
deverá cumprir cronograma de trabalho e a responsabilidade de emissão 
de relatório de atividades mensais e frequência até o dia 05 de cada mês, 
sendo encaminhado para a Gerência de Pessoas - GPE da ProdEPa. § 
1º o não encaminhamento do relatório mensal e frequência, implicará 
na suspensão do pagamento da gratificação no mês subsequente. Art. 
3º a jornada normal de trabalho é de 40 horas semanais de segunda a 
sexta, onde o empregado na sede deverá apurar a frequência; empregado 
desenvolvendo a atividade em Núcleos ou Grupos de Trabalho e ou em 
Projetos Específicos, fora da sede da PRODEPA, deverá encaminhar 
mensalmente a frequência manual (fornecida pela daP/GPE). art. 4º 
Esta PorTaria entra em vigor nesta data, tendo validade de 01 ano e só 
será renovada após a análise da diretoria administrativa e financeira - 
daf, expressamente autorizada pelo Presidente da ProdEPa. art. 5º os 
efeitos desta PorTaria retroagem à data de 01/07/2022. art. 6º dê-se 
ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Processamento 
de dados do Estado do Pará, 09 de agosto de 2022. MarcoS aNTÔNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da ProdEPa.
Portaria Nº.122, de 09 de aGosto de 2022 - 
o PrESidENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe 
são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNSidEraNdo 
o processo N° 2021/2021; r E S o l V E: art. 1º conceder ao 
colaborador MarcEl SaNToS caBral, matrícula 8084655, analista de 
Suporte, GraTificaÇÃo dE rEPrESENTaÇÃo, instituída na resolução 
002/2012 de 04/01/2012 do conselho de administração da ProdEPa, o 
colaborador que desenvolve atividade habitual, no Projeto gerenciamento 
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e monitoramento de redes Wifi. art. 2º o colaborador deverá cumprir 
cronograma de trabalho e a responsabilidade de emissão de relatório 
de atividades mensais e frequência até o dia 05 de cada mês, sendo 
encaminhado para a Gerência de Pessoas - GPE. § 1º o não encaminhamento 
do relatório mensal e frequência, implicará na suspensão do pagamento da 
gratificação no mês subsequente. Art. 3º A jornada normal de trabalho 
é de 40 horas semanais de segunda a sexta, onde o empregado na 
sede deverá apurar a frequência; empregado desenvolvendo a atividade 
em Núcleos ou Grupos de Trabalho e ou em Projetos Específicos, fora da 
sede da ProdEPa, deverá encaminhar mensalmente a frequência manual 
(fornecida pela daP/GPE). art. 4º Esta PorTaria entra em vigor nesta 
data, tendo validade de 01 ano e só será renovada após a análise da 
diretoria administrativa e financeira - daf, expressamente autorizada 
pelo Presidente da ProdEPa. art. 5º Esta PorTaria retroage à data de 
01/07/2022. art. 6º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência 
da ProdEPa – Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará, 09 de agosto de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da 
coSTa - Presidente da ProdEPa.

Protocolo: 838720

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria – Presi Nº. 121/2022, de 09 de aGosto de 2022 
- EMENTa: concede licença Prêmio. o PrESidENTE da ProdEPa – 
EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado 
Pará, no uso de suas atribuições legais e, coNSidEraNdo o Processo n° 
2022/951438 r E S o l V E: art. 1. conceder ao servidor roBErTo loPES 
ValENTE, analista de Sistemas, matrícula 3244903, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, a contar de 01/08/2022 até 30/08/2022, com base em 
cláusula do acordo coletivo de Trabalho entre ProdEPa e SiNdPdPa. art. 
2º os efeitos desta PorTaria retroagem à 01/08/2022. art. 3. dê-se 
ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará, 09 de 
agosto de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 838728
.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 06/2022
Processo Pae nº 329.171/2022
objeto: registro de Preços para aquisição de Equipamentos de Telecomu-
nicações específico para atendimento a Diretoria de
Projetos Especiais (dPE) da Empresa de Tecnologia da informação e comu-
nicação do Estado do Pará - ProdEPa
daTa da aBErTUra: 25 de agosto de 2022
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPraSNET)
UaSG da ProdEPa: 925483
ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
PrEGoEira: adenice Mattos
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítio (coMPraSNET) ou no Mural 
de licitações (www.compraspara.pa.gov.br).

Protocolo: 838538

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

errata
.

Portaria Nº 596/2022/GePs/setUr de 10 aGosto de 2022
errata da Portaria Nº 592/2022 de iNterrUPÇÃo de FÉrias, 
publicada do doe 35.069 de 05/08/2022.
onde lê-se: a contar de 24/08/2022.
Leia-se: a contar de 21/08/2022.
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 839008

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 23/2022 – setUr
coNtratada: eXceLeNcia edUcacao e eNsiNo Ltda, cNPJ: 
26.855.539/0001-16
oBJETo: inscrição para participação na capacitação presencial aberto para 
modalidade de “coNEX 2022 congresso de Excelência em licitações e 
contratações Públicas”, a ser realizado pela Excelência Educação cursos 
e Eventos, no período de 24 a 26/08/2022, que ocorrerá na cidade de 
Goiânia-GO, dentre o Público-Alvo estão os profissionais que atuam no 
controle interno.
ViGÊNcia: 10/08/2022 a 08/11/2022

Valor GloBal: r$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).
funcional Programática: 690101. 23.128.1508.8887; Elemento de despe-
sa: 339039; fonte: 0101000000; Pi: 2070008793c e ação: 261429.
daTa da aSSiNaTUra: 10/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado 
de Turismo

Protocolo: 839067
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

toMada de PreÇos Nº: 001/2022
Processo Nº: 2021/641205
TiPo: Global
a Secretaria de Estado de Turismo torna público para conhecimento dos 
interessados que a tomada de Preços Nº 001/2022, cuja abertura ocorreu 
às 10h00min do dia 27 de Maio de 2022, na sede da SETUr, situada à 
avenida Gentil Bittencourt, n°.43, Batista campos – Belém/Pa, cujo objeto 
é a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE coNSUlToria ESPEcialiZada Para 
ESTrUTUraÇÃo, dESENVolViMENTo E ProMoÇÃo do TUriSMo dE PES-
ca E da PESca ESPorTiVa Por MEio da EXEcUÇÃo E ENTrEGa dE 04 
(ProdUToS) a SErEM rEaliZadoS EM TrÊS MUNicÍPioS do ESTado 
do Pará, sagrando vencedora empresa abaixo descrita:

eMPresa cNPJ QUaNt./ iteNs VaLor totaL

KElVEN STElla loPES 29.992.734/0001-86 1 r$ 691.000,00

Valor ToTal r$: 691.000,00 (SEiScENToS E NoVENTa E UM Mil rEaiS).
a ata integral da Tomada de Preços citada se encontra à disposição dos 
interessados nos autos do referido processo licitatório na Gerência de li-
citações da SETUr/Pa, sito a avenida Gentil Bittencourt, n°.43, Batista 
campos – Belém/Pa.
Belém/Pa, 10 dE aGoSTo de 2022.
lEoNildES PirES riBEiro JUNior
Presidente da cEl

Protocolo: 839027
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 485/2022/GGP/GaB/dPG, de 09 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o Edital nº 09/2022/dESiGNaÇÃo/
dP/Pa; tendo em vista os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/717591; rESolVE:
art. 1º dESiGNar a defensora Pública PaUla MicHEllY MElo dE BriTo 
id. funcional nº 80845845, para ocupar a 8ª defensoria Pública de defesa 
do consumidor, com efeitos a contar a partir do dia 16 de agosto de 2022.
art. 2º revoga-se a PorTaria nº 556/2022/GaB/dPG, dE 18 dE 
NoVEMBro dE 2022, doE nº 34.774, Publicada no dia 24 dE NoVEMBro 
dE 2022, que a designou para atuar na 7ª defensoria Pública cível/
Infância e Juventude de Ananindeua.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 839075
Portaria Nº 48/2022 – GaB/dPG, de 05 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico GEral da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do 
Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 8°, incisos i, Viii e Xi 
da lei complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006.
considerando as disposições da lei nº 8.666/93 que regulamenta o dispos-
to no art.37, XXi da constituição federal;
rESolVE:
i – designar na forma do art. 3º, inciso iV da lei nº 10.520/2002, para 
atuar como Pregoeiros desta defensoria Pública os seguintes servidores:
Eduardo Tathuhiro Nakata, matrícula funcional nº 57231663;
leila da Silva Monteiro, matrícula funcional nº 5175631;
rogério da Silva Pereira, matrícula funcional nº 5890906;
Tássia de fátima do rego Pereira, matrícula funcional nº 57200609.
ii – designar na forma do art. 3º, inciso iV da lei nº 10.520/2002, para 
atuar como equipe de apoio aos Pregoeiros desta defensoria Pública os 
seguintes servidores:
andré oliveira Bordalo, matrícula funcional nº 80845355;
antônio augusto Soares de oliveira, matrícula funcional nº 57201147;
davidson Breno S. consolação matrícula funcional nº 54197219;
Érica ribeiro de Souza, matrícula funcional nº 57190731;
Priscila loredana figueiredo coutinho Pereira, matrícula funcional nº 
57201693/ 1;
Paula Erse oliveira, matrícula funcional nº 5918198/3;
Marcel Moreira Monteiro, matrícula funcional nº 57211188;
Marcelo dos Santos Gambôa, matrícula funcional nº 57211830;
Benjamin Magno de almeida e Silva, matrícula funcional nº 55590318/ 1.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo. defensor Público Geral do Es-
tado do Pará

Protocolo: 838599
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.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 481/2022/GGP/dPG, de 05 de aGosto de 2022.
considerando o PaE nº. 2022/942698 -dPG, de 26/07/2022. rESolVE: 
Transferir a licença Prêmio da defensora Pública iNGrid lEda NoroNHa 
MacEdo, id funcional 57196155/ 2, publicada no d.o.E 35.060 de 28 de 
julho de 2022, referente ao triênio 2014/2017, sendo de 08/09/2022 a 
07/10/2022, que deverá ser usufruída no novo período de 31/10/2022 a 
29/11/2022. dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MoNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 838825
Portaria Nº 482/22/GGP/dPG, de 08 de aGosto de 2022.
considerando o Processo nº. 2022/917741-dPG, de 20/07/2022. 
rESolVE: Tornar sem efeito a fruição da licença Prêmio da defensora 
Pública roSiNEidE MiraNda MacHado, id funcional 57174689/ 2, 
PorTaria nº 364/22/GGP/dPG de 28/06/22, publicada no doE nº 35.028 
de 30/06/2022, que lhe concedeu 30 (trinta) dias de licença Prêmio 
referente aos triênios 2015/2018, período de 01/08/2022 a 30/08/2022. 
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 838827

.

.

diÁria
.

Portaria 1508/2022- da,10/08/2022. 
conceder 4, diária(s) aos defensores cESar aUGUSTo aSSad, matrícula 
3084698, aNToNio carloS dE aNdradE MoNTEiro, matrícula 3083527, 
fraNciSco NUNES fErNaNdES NETo, matrícula 55589616, objetivo 
rEaliZar corrEiÇÃo ordiNária Na rEGioNal ParaGoMiNaS E MU-
NiciPioS VÍNcUladoS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a ParaGoMiNaS, período 
16/08/2022 a 20/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 839093
Portaria 1511/2022- da,10/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos defensores aNdErSoN araUJo dE 
MEdEiroS, matrícula 5957711, JoSE roGErio rodriGUES MENEZES, 
matrícula 5935435, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo iNdiVidUaliZado 
aoS PrESoS do 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 12/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 839131
Portaria 1510/2022- da,10/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores NYcolE doS SaNToS 
MacHado faraco, matrícula 5955852, cargo aSSESSora JUrÍdica, 
roGErio SilVa da rocHa, matrícula 0413063, cargo MoToriSTa, ob-
jetivo aSSESSorar dEfENSorES NoS aTENdiMENToS do 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 12/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 839128
Portaria 1509/2022- da,10/08/2022. 
conceder 4, diária(s) ao Servidor cliVEr rEiS BaraTa, matrícula 
54187789, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSorES. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElÉM a ParaGoMiNaS, período 16/08/2022 a 20/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 839100
Portaria 1477/2022- da,09/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor MilToN cESar MiraNda dU-
arTE, matrícula 7022691, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar dili-
GÊNCIAS E ENTREGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ÀS UNIDADES DA 
DEFENSORIA VINCULADAS À DIRETORIA METROPOLITANA: ANANINDEUA, 
BENEVidES, MariTUBa, MoSQUEiro E SaNTa iZaBEl do Pará. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElÉM a MoSQUEiro, período 26/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838620
Portaria 1476/2022- da,09/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores daVidSoN BrENo SoU-
Za da coNSolacao, matrícula 54197219, cargo GErENTE dE MaTErial 
E PaTriMoNio, carloS daNilo liMa dE JESUS, matrícula 6039117, 
cargo SEcrETário dE NÚclEo METroPoliTaNo, objetivo rEaliZar 
diSTriBUiÇÃo, MoNTaGEM E rEcolHiMENTo dE MaTEriaiS E EQUiPa-
MENToS dE iNforMáTica. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a MariTUBa, período 
04/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838615

Portaria 1478/2022- da,09/08/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) a defensora Maria do carMo SoUZa Maia, 
matrícula 57175944, objetivo ParTiciPar do cUrSo dE forMaÇÃo coN-
TiNUada. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BrEVES a BElÉM, período 24/08/2022 a 27/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838629
Portaria 1480/2022- da,09/08/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) aos defensor Jairo Maia JUNior, matrícula 
5957732, objetivo ParTiciPar do cUrSo dE forMaÇÃo coNTiNUada. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslo-
car-se de BrEVES a BElÉM, período 25/08/2022 a 27/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838666
Portaria 1479/2022- da,09/08/2022. 
conceder 5 + 1\2, diária(s) ao defensor KElViN BrENo roWE rodri-
GUES, matrícula 5957724, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia Para MEl-
GaÇo No PErÍodo dE 22 a 24.08 E dESlocar-SE Para BElÉM Para 
ParTiciPar do cUrSo dE forMaÇÃo. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BrEVES a BElÉM, perío-
do 22/08/2022 a 27/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838661
Portaria 1484/2022- da,09/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor roGErio fEliPE ZacHariaS, 
matrícula 57231637, objetivo ParTiciPar dE rEUNiÃo coM o cHEfE do 
PodEr EXEcUTiVo MUNiciPal Para TraTar da ESTrUTUraÇÃo da dE-
fENSoria. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de rEdENÇÃo a XiNGUara , período 09/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838689
Portaria 1485/2022- da,09/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ViNiciUS SaNToS raMoS, 
matrícula 57217051-2, cargo SEcrETário dE NÚclEo do iNTErior, ob-
jetivo acoMPaNHar coordENador. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de rEdENÇÃo a XiNGUara , 
período 09/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838691
Portaria 1482/2022- da,09/08/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) a defensor aNdrEia MacEdo BarrETo, ma-
trícula 5895996-1, objetivo VISITA E ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES 
locaiS Para TraTar SoBrE oS coNfliToS fUNdiárioS Na árEa E 
ParTiciPar dE EVENTo/rEUNiÃo. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caSTaNHal a MUaNá, pe-
ríodo 31/08/2022 a 03/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838686
Portaria 1483/2022- da,09/08/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) a defensor MarcoS aNToNio doS SaNToS 
ViEira, matrícula 5895968, objetivo ParTiciPar dE aUdiÊNciaS aGrá-
riaS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de SaNTarÉM a oriXiMiNá, período 08/08/2022 a 
11/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838687
Portaria 1488/2022- da,09/08/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) aos Servidores MarcElo aUGUSTo ModESTo 
MariNHo, matrícula 5931283, cargo aSSESSor JUrÍdico, clEoGENio 
coSTa fErrEira, matrícula 324, cargo SEcrETário, objetivo aUXiliar 
dEfENSor NaS aUdiÊNciaS E aTENdiMENToS JUrÍdicoS. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de 
BrEVES a MElGaÇo, período 22/08/2022 a 24/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838832
Portaria 1481/2022- da,09/08/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) aos Servidores liZio SoriaNo dE MEllo 
PErEira, matrícula 5632269, cargo oficial dE GaBiNETE, clEBEr Pai-
Va coElHo, matrícula 57211712, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar 
ViSToria TÉcNica Na oBra da dEfENSoria. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a 
roNdoN do Pará, período 02/08/2022 a 05/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838840
Portaria 1486/2022- da,09/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor JoSE roGErio rodriGUES 
MENEZES, matrícula 5935435, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo iNdi-
VidUaliZado aoS PrESoS No cENTro dE rEcUPEraÇÃo MaScUliNo. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslo-
car-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 26/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838811
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Portaria 1487/2022- da,09/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores NYcolE doS SaNToS Ma-
cHado faraco, matrícula 5955852, cargo aSSESSora JUrÍdica, ro-
GErio SilVa da rocHa, matrícula 0413063, cargo MoToriSTa, objetivo 
aUXiliar o dEfENSor rEaliZaNdo TriaGEM E cadaSTro doS PrE-
SoS 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 26/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838786
Portaria 1492/2022- da,10/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores Maria do PErPETUo So-
corro XaViEr doS SaNToS , matrícula 5147166/2, cargo aSSiSTENTE 
Social, raiMUNdo NoNaTo fErrEira JaNaU, matrícula 32052151, car-
go MoToriSTa, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo Social No cENTro 
dE rEEdUcaÇÃo fEMiNiNa dE aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a 
aNaNiNdEUa, período 26/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838861
Portaria 1493/2022- da,10/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores YaNca dE caSSia loPES 
SalES, matrícula .5916805, cargo aSSESSora JUrÍdica, raiMUNdo 
NoNaTo fErrEira JaNaU, matrícula 32052151, cargo MoToriSTa, obje-
tivo aSSESSorar dEfENSorES No QUiloMBo do aBacaTal EM EVEN-
To da rElaTora da oEa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 
05/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838865
Portaria 1494/2022- da,10/08/2022. 
conceder 4 (MEiaS), diária(s) ao defensor faBio raNGEl PErEira dE 
SoUZa, matrícula 55589067, objetivo rEaliZaÇÃo dE iNSTalaÇÃo, Mo-
dUlaÇÃo do SiSTEMa Solar, orGaNiZaÇÃo dE ProcEdiMENToS ad-
MiNiSTraTiVoS E TrEiNaMENTo dE PESSoal. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a Mari-
TUBa, período 01/08/2022 a 04/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838874
Portaria 1489/2022- da,10/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor rodriGo VicEN-
TE Maia MENdES, matrícula 5896003, objetivo aTUar PElo ProGraMa 
VErÃo coM JUSTiÇa/TJPa Na ilHa dE oUTEiro. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de aNaNiNdEUa a 
BElÉM, período 30/07/2022 a 31/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838845
Portaria 1491/2022- da,10/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor raiMUNdo NoNaTo fErrEira 
JaNaU, matrícula 32052151, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dE-
fENSor. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 27/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838858
Portaria 1490/2022- da,10/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor MilToN cESar MiraNda dU-
arTE, matrícula 7022691, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfEN-
Sor. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 28/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838852
Portaria 1496/2022- da,10/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 
diária(s) ao Servidor NilToN da coSTa MoNTEiro, matrícula 57211743, 
cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir EQUiPE Para rEaliZaÇÃo dE 
iNSTalaÇÃo E ModUlaÇÃo do SiSTEMa Solar. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a 
MariTUBa, período 01/08/2022, 02/08/2022, 03/082022, 04/08/2022 e 
05/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838889
Portaria 1497/2022- da,10/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor MilToN cESar MiraNda dU-
arTE, matrícula 7022691, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar dili-
GÊNCIAS E ENTREGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ÀS UNIDADES DA 
DEFENSORIA VINCULADAS À DIRETORIA METROPOLITANA. Fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
BElÉM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 02/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838893

Portaria 1495/2022- da,10/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor NilToN da coSTa MoNTEi-
ro, matrícula 57211743, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir EQUiPE 
Para rEaliZaÇÃo dE iNSTalaÇÃo E ModUlaÇÃo do SiSTEMa Solar. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locar-se de BElÉM a MariTUBa, período 27/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838882
Portaria 1498/2022- da,10/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor raiMUNdo NoNaTo fErrEira 
JaNaU, matrícula 32052151, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dE-
fENSor a ViSiTa carcErária ao cENTro dE rEcUPEraÇÃo PENiTEN-
ciário do Pará - crPP iii. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a SaNTa iZaBEl do Pará, 
período 28/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838902
Portaria Nº 1461/2022 - da BeLÉM, 08/08/2022.
a Subdefensora Pública Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/699520 de 03/06/2022.
rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, tendo como fundamento 
legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemen-
to de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo
MatrÍ-
cULa

oBJetiVo ProGraMÁtica

JailSoN da 
SilVa ViEira

aSSESSor 
JUrÍdico

734.893.282-
72

SaliNÓ-
PoliS

5935913

aUXiliar a 
dEfENSora 

PÚBlica Jac-
QUEliNE BaSToS 

loUrEiro.
 

03.091.1492.8633

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
SaliNÓPoliS caPaNEMa 04 a 05/07/2022 1,5
SaliNÓPoliS caPaNEMa 20 a 21/06/2022 1,5
SaliNÓPoliS caPaNEMa 27 a 28/06/2022 1,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 839019
Portaria 1505/2022- da,10/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a defensor PaUla BarroS PErEira dE 
fariaS oliVEira, matrícula 5895961-1, objetivo VErificar Sala Para 
rEcEBEr NoVo dEfENSor QUE SErá TiTUlariZado Na coMarca. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de aBaETETUBa a acará, período 09/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 839037
Portaria 1506/2022- da,10/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor adEildo SaNToS doS SaN-
ToS, matrícula 0035785, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfEN-
Sora. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de aBaETETUBa a acará, período 09/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 839046
Portaria Nº 1460/2022 - da BeLÉM, 08/08/2022.
a Subdefensora Pública Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/877109 de 11/07/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014. 

NoMe
FUN-

ÇÃo
cPF LotaÇÃo

MatrÍ-
cULa

oBJetiVo ProGraMÁtica

WaNESSa alBU-
QUErQUE caSTro 

MElENdEZ

aSSES-
Sora 

JUrÍdica

004.474.262-
22

caPaNEMa 57227112

rEaliZar 
aTENdi-
MENTo 

JUrÍdico.

03.091.1492.8633

aNdrEY NUNES caS-
Tro ScHWaNKE

MoTo-
riSTa

015.821.062-
07

caPaNEMa 142944

coNdUZir 
SErVidora 
Para rEali-
Zar aTEN-
diMENTo 

JUrÍdico.
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Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
caPaNEMa NoVa TiMBoTEUa 07/07/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 839001
Portaria Nº 1459/2022 - da BeLÉM, 08/08/2022.
a Subdefensora Pública Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/912980 de 19/07/2022.
rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, tendo como fundamento 
legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemen-
to de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo
MatrÍ-
cULa

oBJe-
tiVo

ProGraMÁtica

fErNaNdo 
alBUQUErQUE dE 

oliVEira

dEfENSor 
PÚBlico

012.496.506-
74

NUdEP/BElÉM 55588713

rEaliZar 
aTENdiMEN-
To Social 
PEla aÇÃo 
“cidadaNia 

No cár-
cErE” No 

cENTro dE 
rEcUPE-

raÇÃo dE 
BrEVES

03.091.1492.8633

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM BrEVES 12 a 14/07/2022 2,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 838979
Portaria 1503/2022- da,10/08/2022. 
conceder 2 + 1\2, 6 + 1\2, diária(s) ao defensor MarcoS aNToNio doS 
SaNToS ViEira, matrícula 5895968, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslo-
car-se de SaNTarÉM a MoNTE alEGrE, período 18/08/2022 a 20/08/2022, 
28/08/2022 a 03/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838923
Portaria 1499/2022- da,10/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor aNdErSoN araUJo dE ME-
dEiroS, matrícula 5957711, objetivo rEaliZar aTENdiMENToS. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 19/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838906
Portaria 1500/2022- da,10/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores ciBElE rEGiNa araNHa da 
SilVa, matrícula 0404860, cargo aUXiliar adMiNiSTraTiVo, roGErio 
SilVa da rocHa, matrícula 0413063, cargo MoToriSTa, objetivo aUXi-
liar dEfENSor, rEaliZaNdo TriaGEM E cadaSTro doS aTENdiMEN-
ToS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocarem-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 19/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838907
Portaria 1502/2022- da,10/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 
diária(s) ao defensor SaMUEl oliVEira riBEiro, matrícula 5931564, ob-
jetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e re-
solução cSdP 266/2021, para deslocar-se de TUcUrUÍ a BrEU BraNco, 
período 08/08/2022, 09/08/2022, 10/08/2022, 11/08/2022, 12/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838911
Portaria 1501/2022- da,10/08/2022. 
conceder 2 + 1\2, 2 + 1\2, 2 + 1\2, 2 + 1\2, diária(s) ao defensor ro-
GErio SiQUEira doS SaNToS, matrícula 55589169-1, objetivo rEali-
Zar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de SaNTaNa do araGUaia a SÃo GEral-
do do araGUaia, período 09/08/2022 a 11/08/2022, 16/08/2022 a 
18/08/2022, 23/08/2022 a 25/08/2022, 29/08/2022 a 31/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838909
Portaria Nº 1474/2022 - da BeLÉM, 09/08/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/957194 de 29/07/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo
MatrÍ-
cULa

oBJe-
tiVo

ProGraMÁtica

MarcElo fUrTado 
PaNToJa

aSSESSor 
NÍVEl i

700.409.942-
36

dEfENSo-
ria PÚBlica 
- GaBiNETE

5908568

ParTi-
ciPar dE 
aÇÃo dE 

cidadaNia 
EM cUMPri-
MENTo do 

PPa.
03.091.1492.8730

Maria raiMUNda 
raBElo MaciEl

rEcEP-
cioNiSTa

208.138.562-
72

USiNa da 
PaZ caBaNa-

GEM
57231663

roGÉrio da SilVa 
PErEira

aUX. dE-
fENSoria

737.117.642-
15

clcc 5890906

SolaNGE dE liMa 
MacEdo

aSSiS-
TENTE 

adMiNiS-
TraTiVo

181.773.442-
34

USiNa 
da PaZ 

caBaNaGEM 
– Policia 

ciVil

57203188

EdUardo Ta-
THUHiro NaKaTa

TÉc. dE 
dEfENSo-

ria

710.447.012-
34

coord. dE 
liciTaÇÕES 

coNTraToS E 
coNVÊNioS.

57231663

TaTiaNa MacHado 
PiNTo MaciEl

aSSES-
Sora 

JUrÍdica 
dE dEfEN-

Soria

668. 932.322-
68

ESdPa 57205343

JoSÉ Maria doS 
SaNToS lEiTE

MoTo-
riSTa dE 
dEfENSo-

ria

097.000.132-
00

GErÊNcia 
dE TraNS-
PorTES

57211801
coNdUZir 

a EQUiPE dE 
TraBalHo.

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM aNaNiNdEUa 28/05/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 838945
Portaria 1507/2022- da,10/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor aNToNio aUGUSTo SoarES dE 
oliVEira, matrícula 57201147, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, 
objetivo rEaliZar ViSToria TÉcNica Na oBra do NoVo PrEdio da 
dEfENSoria. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElÉM a caSTaNHal, período 11/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 839065
.

FÉrias
.

 Portaria Nº 484/2022-GGP-dPG, de 08 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 2022/993215. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo contínuo, da 
Servidora Pública, JENa dE JESUS JoSE fariaS; id. funcional: 5013607/ 
1, referente ao aquisitivo (2021/2022), no intervalo de 05/09/2022 a 
04/10/2022 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 838824
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 480/2022-GGP-dPG, de 04 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 2022/986677. rESolVE: 
EXclUir os efeitos dos atos de férias da Servidora Pública BEaTriZ Maria 
BriTo SoEiro; id.: funcional: 5899450/ 2, publicada na PorTaria 
coletiva nº 458/2022-GGP/dPG, de 25/07/2022; doe nº 35.062, de 
29/07/2022, que concedeu 30 (trinta) dias de férias, com gozo fracionado, 
referente ao  aquisitivo (2021/2022), nos intervalos de 05/09/2022 a 
19/09/2022 – 15 dias e 06/07/2023 a 20/07/2023 – 15 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 838838
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 480/2022-GGP-dPG, de 04 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 2022/986677. rESolVE: 
EXclUir os efeitos dos atos de férias da Servidora Pública BEaTriZ Maria 
BriTo SoEiro; id.: funcional: 5899450/ 2, publicada na PorTaria 
coletiva nº 458/2022-GGP/dPG, de 25/07/2022; doe nº 35.062, de 
29/07/2022, que concedeu 30 (trinta) dias de férias, com gozo fracionado, 
referente ao  aquisitivo (2021/2022), nos intervalos de 05/09/2022 a 
19/09/2022 – 15 dias e 06/07/2023 a 20/07/2023 – 15 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 838828
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.

oUtras MatÉrias
.

aViso – decisÃo
toMada de PreÇos Nº 02/2021 dP/Pa
Processo nº 2021/403755
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada dE ENGENHaria 
Para a coNSTrUÇÃo da NoVa SEdE da dEfENSoria PÚBlica no distri-
to de icoaraci - Belém/Pa.
a comissão Especial de licitação, após análise dos documentos constantes 
nos autos e tendo em vista que a administração Pública tem a obrigação 
de atender aos princípios da economicidade, da legalidade, da eficiência 
e da vinculação ao ato convocatório, buscando sempre a proposta mais 
vantajosa, tanto economicamente quanto tecnicamente, desde que esteja 
de acordo com os requisitos previstos no Edital e no Termo de referência e, 
conforme comprovam os autos e a manifestação técnica apresentada, esta 
cEl decide por rEcEBEr o recurso da empresa ENGEVEl coNSTrUÇÃo E 
SErViÇoS EirEli, por ser tempestivo, e, após análise do mérito, iNdE-
fErir o rEcUrSo interposto, momento em que mantemos a decisão pela 
iNaBiliTaÇÃo da empresa ENGEVEl coNSTrUÇÃo E SErViÇoS EirEli, 
por não ter comprovado todos os requisitos de habilitação, em descumpri-
mento especialmente aos itens 12.5.3 e 12.5.9, letras i do Edital.
E, ainda, restou claro o atendimento ao instrumento convocatório, aos 
Princípios da ampla defesa e contraditório e da Publicidade, bem como foi 
dada ampla transparência a todo o procedimento licitatório.
acrescenta-se, ainda, que as exigências editalícias são proporcionais à 
natureza e a complexidade da contratação almejada, assim como, está 
amplamente respaldada na legislação, na doutrina, na jurisprudência, nas 
regras e nos princípios gerais de direito.
Por fim, em respeito ao art. 109 da Lei de Licitações, bem como ao item 
17.2 do Edital, encaminhamos os autos a autoridade Superior para delibe-
ração e decisão final.
dê-se ciência e publique-se.
Belém (Pa), 09 de agosto de 2022.
Tássia de fátima do rego Pereira
Presidente da cEl

Protocolo: 838717

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 035/tJPa/2022
acolHo o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 035/TJPa/2022, que tem por objeto o registro de preços 
para contratação de empresas especializadas em soluções de infraestru-
turas de rede para o fornecimento de soluções de redes de alta dispo-
nibilidade, para atender ambientes de interconexão do datacenter, rede 
Metropolitana e demais unidades remotas do Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
termo de referência, anexo i do edital, e, HoMoloGo os Grupos 02 e 03 
da presente licitação. Todas as informações a respeito do certame estão 
disponíveis em www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 10/08/2022. 
Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 838819
HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 051/tJPa/2022
acolHo o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 051/TJPa/2022, que tem por objeto a contratação de empre-
sa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automoto-
res com condutor, conforme condições, quantidades e exigências estabele-
cidas no termo de referência, anexo i do edital, e, HoMoloGo a presente 
licitação. Todas as informações a respeito do certame estão disponíveis 
em www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 10/08/2022. Secretaria 
de administração do TJPa.

Protocolo: 838913

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº. 022/2022/tJPa – 
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, órgão do Poder Judiciário 
com sede na avenida almirante Barroso, nº 3089, Bairro do Souza, na 
cidade de Belém, Estado do Pará, cEP 66.613-710, com inscrição no cNPJ/
Mf nº 04.567.897/0001-90, neste ato representado por sua Secretária de 
administração dÉBora MoraES GoMES, em obediência a PorTaria nº. 
451/2020-GP, através da qual foi delegada a aplicação das penalidades 
previstas nos artigos 86 e 87 da lei nº.8.666/1993 e artigo 7º da lei 
nº.10.520/2002 e nos termos do artigo 21 da lei Estadual nº. 8.972/20, 

vem aplicar à  empresa lidEraNÇa liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 00.482.840/0001-38, com sede na cidade 
de São José, Estado de Santa catarina, à rua antônio Mariano de Souza, 
nº 775, Bairro: ipiranga, cEP: 88.111-510, tel. (48) 3733-3101/3144, 
e-mail: licitacoes@lideranca.com.br, , fone: (94) 98111-1283,a penalidade 
de MUlTa, no valor de r$111.010,78 (cento e onze mil, dez reais e setenta 
e oito centavos), em virtude do descumprimento das obrigações assumidas 
através do contrato nº 008/2020, com fundamentado no item 19.2.2.1, 
tabela 1, do Termo de referência, com gradação contida na Tabela 2, item 
19.2.2.2, e conforme a instrução constante no Pa-Pro-2020/00887.04 // 
Belém, 09 de agosto de 2022. // responsavel pela assinatura: débora 
Moraes Gomes – Secretária de administração do TJPa.

Protocolo: 839061

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 39.023, de 09 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 020/2022 - SEPGE, de 22 de junho de 
2022, protocolizado sob o Expediente nº 010937/2022,
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor aNdErSoN fEliPE calaNdriNi BraGa, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 0101524, como pregoeiro, no proces-
so licitatório modalidade Pregão Eletrônico, para a contratação de servi-
ços técnicos especializados para apoio à execução do Plano de conformi-
dade do Tribunal de contas do Estado do Pará (TcEPa) à lei federal nº 
13.709/2018 – lei Geral de Proteção de dados Pessoais (lGPd), visando 
atender as demandas deste Tribunal .
ii – dESiGNar, como membros da equipe de apoio, os servidores: rENaTa 
PiQUEira dE aNdradE SoarES, auditor de controle Externo, matrícula 
nº 0101802, JadE loBaTo NoBrE, assessor de conselheiro, matrícula nº 
0101458; lariSSa BETHaNia liMa Mafra airES, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101579, JoSÉ rodolfo lEiTE JUcá, auxiliar Téc-
nico de controle Externo, matrícula nº 0695564, Márcia BaSToS Naif 
daiBES, auditor de controle Externo, matrícula nº 0695335, GiSElE MoU-
ra dE QUEiroZ, auditor de controle Externo, matrícula nº 0100866, e 
clEWErSoN caSTElo BraNco dE QUEiroZ, matrícula nº 0100646.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838779
Portaria Nº 39.049, de 10 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 017/2022 – ciS, protocolizado sob o 
Expediente nº 013724/2022,
rESolVE:
artigo 1 - designar o servidor alEXaNdrE caMPElo coSTa, auditor de 
Controle Externo, matrícula 0101055, como procurador com o fito específi-
co de representar o Tribunal de contas do Estado do Pará, junto às autori-
dades Certificadoras dentro da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasilei-
ras ICP-Brasil, com poderes para solicitar certificados de e-equipamentos, 
responsabilizando-se por todos os atos praticados no cumprimento deste 
instrumento, bem pela utilização do certificado digital, cessando os efeitos 
deste a partir da revogação do certificado digital.
artigo 2 – esta Portaria entra em vigor a partir de sua publica-
ção.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838804

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 39.014, de 09 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E S o l V E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o pa-
rágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, SUZaNE criSTiNa 
ViaNa aBrEU, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor de controle 
Externo – fiscalização – TcE-cT-603 – direito, do Quadro de Pessoal do Tribu-
nal de contas do Estado do Pará, a partir de 11-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838718
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Portaria Nº 39.013, de 09 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E S o l V E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, MarcEliNo 
JoSÉ fialHo JUNior, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor 
de controle Externo – administrativo – TcE-cT-607 – direito, do Quadro de 
Pessoal do Tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 11-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838713
Portaria Nº 39.012, de 09 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E S o l V E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com 
o parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, aUrElio 
Maia fErNaNdES, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor de 
controle Externo – administrativo – TcE-cT-607 – direito, do Quadro de 
Pessoal do Tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 11-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838709
Portaria Nº 39.015, de 09 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E S o l V E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, lUiS fEli-
PE TaVarES coSTa, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor 
de controle Externo – fiscalização – TcE-cT-603 – direito, do Quadro de 
Pessoal do Tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 11-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838723
Portaria Nº 39.016, de 09 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E S o l V E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, MaNY raBEl 
BraNdÃo dE liMa, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor 
de controle Externo – fiscalização – TcE-cT-603 – direito, do Quadro de 
Pessoal do Tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 11-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838731
Portaria Nº 39.017, de 09 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E S o l V E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, adailSoN 
araUJo da SilVa, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor 
de controle Externo – fiscalização – TcE-cT-603 – direito, do Quadro de 
Pessoal do Tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 11-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838735
Portaria Nº 39.019, de 09 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E S o l V E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, daYaN rioS 
PErEira, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor de controle 
Externo – fiscalização – TcE-cT-603 – Economia, do Quadro de Pessoal do 
Tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 11-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838743
Portaria Nº 39.018, de 09 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E S o l V E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com 
o parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, WElSoN 
frEiTaS cordEiro, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor 
de controle Externo – fiscalização – TcE-cT-603 – direito, do Quadro de 
Pessoal do Tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 11-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838741

Portaria Nº 39.020, de 09 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E S o l V E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, JESSica Ma-
ria alVES PErEira doS SaNToS, para exercer em caráter efetivo o cargo 
de auxiliar Técnico de controle Externo – administrativo – TcE-ca-401, 
do Quadro de Pessoal do Tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 
11-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838751
Portaria Nº 39.021, de 09 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E S o l V E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com 
o parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, PEdro 
MaNaSSES dE JESUS da SilVa, para exercer em caráter efetivo o cargo 
de auxiliar Técnico de controle Externo – administrativo – TcE-ca-401, 
do Quadro de Pessoal do Tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 
11-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838755
Portaria Nº 39.022, de 09 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E S o l V E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, rENaTo JoSÉ 
ValENTE PErEira, para exercer em caráter efetivo o cargo de auxiliar 
Técnico de controle Externo – administrativo – TcE-ca-401, do Quadro de 
Pessoal do Tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 11-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838759
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 39.043, de 09 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 637/2022, de 01-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013557/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora alBiNa Maria doS rEiS lEiTÃo, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0100059, 02 (dois) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 27 a 28-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838659
Portaria Nº 39.039, de 09 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 658/2022, de 03-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013529/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor MarcElo MorEira BarBalHo, Técnico auxiliar 
de controle Externo, matrícula nº 0100136, 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: 838645
Portaria Nº 39.038, de 09 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 644/2022, de 01-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013507/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora SoNia Maria SEGToWicH dE MacEdo GalVao, 
Técnico auxiliar de controle Externo, matrícula nº 01001956, 03 (três) 
dias de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei 
nº 5.810/94, no período de 12 a 14-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838641
Portaria Nº 39.041, de 09 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 660/2022, de 04-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013560/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora lEda Mara SoUZa dE oliVEira MoNTEiro, audi-
tor de controle Externo, matrícula nº 0101479, 18 (dezoito) dias de licen-
ça para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, 
no período de 11 a 28-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838650
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Portaria Nº 39.040, de 09 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 659/2022, de 03-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013553/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Hilda da foNSEca dUarTE caETaNo, assessor 
de planejamento, matrícula nº 0101350, 06 (seis) dias de licença para tra-
tamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 01 a 06-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838649
Portaria Nº 39.042, de 09 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 629/2022, de 27-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013569/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora MadalENa roSa da coSTa ValENTE, analista au-
xiliar de controle Externo, matrícula nº 0100325, 03 (três) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 12 a 14-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838656

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 39.050, de 10 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 277/2022 – cEM, protocolizado sob o 
Expediente nº 013783/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor diEGo raMiro MElo MoNTEiro, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101755, para exercer em substituição a fun-
ção gratificada de Coordenador de Engenharia de Manutenção, durante o 
impedimento da titular EliNE dE SoUZa riBEiro, no período de 20-09 a 
20-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838808

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 19/2022
daTa da aSSiNaTUra: 09/08/2022
oBJETo: contratação de empresa especializada em transcrições do áudio 
das sessões plenárias desta corte de contas do Estado do Pará, estimado 
em 2 (duas) horas por sessão plenária, que corresponde a 16 (dezesseis) 
horas mensais aproximadamente, de acordo o Termo de referência - ane-
xo i do Edital, que é parte integrante do contrato.
ViGÊNcia: 09/08/2022 até 09/08/2023
oriGEM: Pregão Eletrônico nº 10/2022
Valor: Valor mensal estimado de r$ 4.000,00 (quatro mil reais) e valor 
global estimado de r$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
020101 - Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho
01.032.1455 6.267 – operacionalização das ações administrativas
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza da despesa:
33.90.39 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
contenção de crédito:
2022Nd00046
coNTraTada: TiKiNET EdiÇÃo lTda - EPP
cNPJ n°: 15.267.097/0001-70
ENdErEÇo: rua Santanésia 528, 1º andar, conjunto 11, Vila Pirajussara, 
cEP: 05580-050, São Paulo/SP.
ordENadora: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do TcE/Pa.

Protocolo: 838684

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo
terMo aditiVo N°: 01
coNTraTo Nº: 23/2021
daTa aSSiNaTUra: 08/08/2022.
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto o acréscimo de quan-
titativo inicialmente pactuado do item 08 – “Serviço de Capacitação perfil 
Usuário final”, com mais 04 (quatro) turmas, com 16 alunos e carga horá-
ria de 20 horas, nos termos do art.65, §1° da lei 8.666/93.
ViGÊNcia: 08/08/2022 a 14/12/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:

020101 - Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho
01.032.1455 7.628 - implantação de Projetos de Tecnologia da informação (Ti)
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza da despesa:
33.90.40 – Serviço de Tecnologia da informação e comunicação - Pessoa 
Jurídica
coNTENÇÃo dE crÉdiTo:
2022Nd00190
coNTraTada: SQl iNTElliGENcE coNSUlToria lTda
cNPJ nº: 05.468.417.0001-05
ENdErEÇo: Praça Sílvio romero, n°55, conjunto 95, cEP:03323-000
ordENador: Maria de lourdes lima de oliveira.

Protocolo: 838547
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo N° 10/2022
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, considerando o Memorando da coorde-
nadoria de Transportes, Parecer nº 392/2022 da Procuradoria deste TcE/
Pa e Manifestação nº 510/2022 da Secretaria de controle interno, com 
fundamento no art. 24, inciso Vii da lei nº 8.666/93, raTifica a dispensa 
de licitação para contratação direta objetivando a aquisição de veículos 
fornecidos pelas  seguintes empresas:
Empresa caNoa MoTor do BraSil cNPJ: 16.794.464/0001-57
Empresa J.c. MaraNHÃo cNPJ: 83.203.140/0001-87
 Belém, 09 de agosto de 2022.
Maria de lourdes lima de oliveira
Presidente

Protocolo: 838658
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 39.044, de 10 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no
uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 84/2022 da acri,
protocolizado sob o Expediente nº 013811/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor PaUlo
SÉrGio fErrEira dE SoUZa, auxiliar T.c.E. administrativo, matrícula nº
0100219, para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2022.
Valor do Suprimento: r$ 8.000,00 (oito mil reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039.
Programa de Trabalho: 01032112262670000-
operacionalização das ações administrativas.
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data de
recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o
término do período de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: Tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do
Pará, em 10 de agosto de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838688
Portaria Nº 39.046, de 10 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no
uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 41/2022 – Ur1
SaNTarÉM, protocolizado sob o Expediente nº 0138153/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor aNToNio
carloS SalES fErrEira JUNior, Secretário de representação da
Ur1/Santarém, matrícula nº 0101070, para ocorrer ao pagamento das 
despesas
abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2022.
Valor do Suprimento: r$ 8.000,00 (oito mil reais).
Naturezas das despesas: 339030, 339036,339039
Material de consumo: (339030) – r$ 1.500,00
Serviços de Terceiros Pessoa física (339036) – r$ 1.500,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (339039) –r$ 5.000,00
Programa de Trabalho: 01032112262670000-
operacionalização das ações administrativas.
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data de
recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o
término do período de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: Tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do
Pará, em 10 de agosto de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838694
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Portaria Nº 39.027, de 09 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no
uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 278/2022 – cEM,
protocolizado sob o Expediente nº 013793/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor lUiZ
carloS BENTES HorTa, analista de controle Externo, matrícula nº 
0100223,
para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2022.
Valor do Suprimento: r$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039.
Programa de Trabalho: 01032112262670000-
operacionalização das ações administrativas.
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data de
recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o
término do período de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: Tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do
Pará, em 09 de agosto de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838677

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 38.947, de 01 de aGosto de 2022.
a Vice-Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 076/2022 – acri, protocolizado sob os 
Expedientes nº 012708/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar a Excelentíssima Senhora conselheira Presidente Maria dE 
loUrdES liMa dE oliVEira, matrícula nº 0100573, para participar do 
“Programa de interiorização: conversando com o controle interno”, em 
Marabá-Pa, concedendo-lhe 02 (duas) diárias e ½ meia para o período de 
03 a 05-08-2022.
roSa EGidia criSPiNo calHEiroS loPES
Vice-Presidente

Protocolo: 838636
Portaria Nº 38.953, de 02 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 081/2022 – acri, protocolizado sob os 
Expedientes nº 013116/2022.
r E S o l V E:
i - dESiGNar os conselheiros Substitutos MilENE diaS da cUNHa, 
matrícula nº 0101024 e EdValdo fErNaNdES dE SoUZa, matrícula nº 
0101397 para participarem do “Programa de interiorização: conversando 
com o controle interno”, em Marabá/Pa, concedendo-lhes ½ (meia) diária, 
para o dia 04-08-2022.
ii – dESiGNar o servidor WaNTUil ESTEVÃo dE SoUZa filHo, assisten-
te de Transporte, matrícula nº 0101241, para participar do “Programa de 
interiorização: conversando com o controle interno”, em Marabá/Pa, con-
cedendo-lhe 03 (três) diárias e ½ (meia), no período de 02 a 05-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838800
Portaria Nº 38.963, de 09 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memº. nº 080/2022 – acri, protocolizado sob o Expe-
diente nº 012880/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor rodriGo fErrEira liMa, assistente de cerimonial 
e relações institucionais, matrícula nº 0100662, “Programa de interioriza-
ção: conversando com o controle interno” em Marabá - Pa, concedendo-
lhe 03 (três) diárias e ½ (meia), para o período de 02 a 05-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838793
Portaria Nº 38.943, de 09 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memo nº 032/2022 – GlcT, protocolizado sob o Expe-
diente nº 012822/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira matrícula nº 0100828, 
para participar do I Seminário Nacional “A Primeira Infância e os Tribunais 
de contas: a criança como Prioridade”, em fortaleza – cE, concedendo-lhe 
04 (quatro) diárias e ½ (meia), para o período de 02 a 06-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838795

Portaria Nº 38.975, de 10 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 012/2022 – caE, protocolizado sob os 
Expedientes nº 012623/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores raPHaEl BorGES rEiS E SilVa, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101099 e JENNEr MaciEJEWSKY rocHa, au-
ditor de controle Externo, matrícula nº 0100707, para participarem do “ii 
Simpósio de inteligência institucional do Tribunal de contas do Estado do 
Piauí”, em Teresina – Pi, concedendo-lhes 05 (cinco) diárias e ½ (meia), 
para o período de 07 a 12-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838789

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 39.054, de 10 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 29.292/2015,
r E S o l V E:
coNcEdEr férias aos servidores abaixo relacionados, para serem goza-
das no mês de JUlHo/2022, de conformidade com o artigo 74 da lei nº 
5.810/94:

servidor Matrícula cargo Período

adaMir BElEM dE liMa (Ex. 2022) 0100022 TcE-co-301 04/07 a 
02/08/2022

adilSoN VaScoNcElloS JESUS (Ex. 2021) 0101096 TcE-cT-06 11/07 a 
25/07/2022

adriaNE cUNHa GoNÇalVES (Ex. 2021) 0101510 TcE-cT-06 25/07 a 
08/08/2022

aÍla SEGUiN diaS aGUiar dE oliVEira (Ex. 2021) 0101451 TcE-cT-06 01/07 a 
30/07/2022

aládia riTa corrÊa PiNHEiro SoBriNHo (Ex. 
2021) 0100952 TcE-NS-01 18/07 a 

01/08/2022

alBErTo ViEira dE SoUZa JUNior (Ex. 2020) 0100651 TcE-NS-02 04/07 a 
18/07/2022

alBiNa Maria doS rEiS lEiTao (Ex. 2022) 0100059 TcE-cT-06 04/07 a 
18/07/2022

alciNdo carMo daMaScENo BaNdEira (Ex. 2021) 0100425 TcE-co-301 08/07 a 
22/07/2022

alEXaNdrE caSTElo BraNco dE MElo (Ex. 2021) 0695416 TcE-cT-06 18/07 a 
01/08/2022

alEXaNdrE MElo da coSTa (Ex. 2022) 0100442 TcE-cTi-404 18/07 a 
01/08/2022

alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro (Ex. 2021) 0100307 TcE-cT-06 11/07 a 
25/07/2022

alicE SoUSa MoTa (Ex. 2022) 0101670 TcE-ca-401 04/07 a 
18/07/2022

alÍrio dE JESUS E SilVa (Ex. 2021) 0100321 TcE-ca-402 18/07 a 
01/08/2022

alliSTra BarBalHo oliVEira (Ex. 2021) 0100755 TcE-NS-01 25/07 a 
01/08/2022

alUÍSio lUciaNo MacEdo BaTiSTa (Ex. 2022) 0101582 TcE-GM-0 01/07 a 
30/07/2022

aNa lidia fErrEira GoMES (Ex. 2022) 0695505 TcE-cT-06 04/07 a 
02/08/2022

aNa Maria WaNdErlEY da SilVa (Ex. 2022) 0100154 TcE-aa-302 04/07 a 
02/08/2022

aNdrÉa MarTiNS caValcaNTE (Ex. 2020) 0695368 TcE-cT-06 25/07 a 
01/08/2022

aNdrESSa fraNco MarTiNS (Ex. 2022) 0100749 TcE-NS-01 04/07 a 
02/08/2022

aNToNia dE JESUS TaVarES PiNTo (Ex. 2021) 0100026 TcE-ca-401 18/07 a 
01/08/2022

aNToNio carloS aGUiar diaS (Ex. 2022) 0100354 TcE-ca-403 04/07 a 
18/07/2022

aNToNio carloS SalES fErrEira JUNior (Ex. 
2021) 0101070 TcE-cT-06 18/07 a 

01/08/2022

aNTÔNio fErrEira Maia (Ex. 2021) 0100382 TcE-co-301 04/07 a 
02/08/2022

aNToNio roBErTo dE SiQUEira GoMES (Ex. 2021) 0101631 TcE-NS-01 11/07 a 
25/07/2022

BENEdiTo do carMo SoUZa dE MElo (Ex. 2022) 0100919 TcE-NS-02 11/07 a 
09/08/2022

BETHaNia do Socorro GUiMarÃES BaSToS caVa-
lEiro dE MacEdo (Ex. 2021) 0101395 TcE-NS-01 11/07 a 

25/07/2022

BrUNo BoNa MaNEScHY (Ex. 2022) 0101195 TcE-ca-402 04/07 a 
02/08/2022
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BrUNo MarGalHo dE BarroS (Ex. 2021) 0101217 TcE-cT-06 07/07 a 
05/08/2022

caio BoUTH cHaMiE (Ex. 2021) 0100653 TcE-NS-01 04/07 a 
02/08/2022

carloS alBErTo MacHado rUfiNo JUNior (Ex. 
2020) 0100107 TcE-cT-06 18/07 a 

01/08/2022

claUBEr GilBErTo do NaSciMENTo (Ex. 2022) 0100288 TcE-aa-305 04/07 a 
02/08/2022

claUdia NilENE calado loPES dE MoUra (Ex. 
2022) 0100313 TcE-ca-402 04/07 a 

02/08/2022
cláUdio MarTirES coElHo dE caTiVo roSa 

(Ex. 2022) 0101374 TcE-NS-02 11/07 a 
25/07/2022

criSTiNa MacHado raMoS (Ex. 2021) 0101071 TcE-cT-06 04/07 a 
02/08/2022

daNilo fraZÃo SoUSa (Ex. 2019) 0101199 TcE-cT-06 18/07 a 
01/08/2022

dÉBora BarroS coElHo NETo dUarTE (Ex. 2021) 0101073 TcE-cT-06 04/07 a 
18/07/2022

dENiSE loPES criSPiNo dE oliVEira (Ex. 2022) 0101425 TcE-NS-01 18/07 a 
01/08/2022

dENiSE PiNHEiro MarTiNS (Ex. 2022) 0101141 TcE-NS-01 12/07 a 
26/07/2022

dilSoN ViEira doS aNJoS (Ex. 2022) 0995604 TcE-ca-403 04/07 a 
18/07/2022

doMiNGoS rodriGUES NETo (Ex. 2022) 0100367 TcE-cTi-404 18/07 a 
01/08/2022

dUlciNEa raBElo da coSTa (Ex. 2022) 0101189 TcE-NM-03 04/07 a 
02/08/2022

EclEida iNocENcia PaES carValHo (Ex. 2021) 0100942 Nc 18/07 a 
01/08/2022

EdEValdo SEBaSTiÃo rodriGUES loPES (Ex. 
2022) 0100589 TcE-NS-03 04/07 a 

18/07/2022
EdilENE laiSE PiNTo rocHa dE alMEida (Ex. 

2021) 0100487 TcE-cTi-404 18/07 a 
01/08/2022

EdSoN JoSÉ alMEida diaS (Ex. 2022) 0101236 TcE-NM-01 17/07 a 
31/07/2022

EliaNa BarroS dE caSTro (Ex. 2022) 0695580 TcE-ca-401 04/07 a 
02/08/2022

EliaS aNTÔNio dE alBUQUErQUE cHaMMa (Ex. 
2022) 0101422 TcE-NS-03 18/07 a 

01/08/2022

EliZa BUrlaMaQUi KlaUTaU (Ex. 2022) 0101441 TcE-NS-02 04/07 a 
18/07/2022

EMaNoEl Socorro do aMaral PiNHEiro (Ex. 
2022) 0200028 TcE-ca-401 06/07 a 

04/08/2022
EMaNUElla roSYaNE dUarTE cErQUEira (Ex. 

2021) 0101525 TcE-cT-06 18/07 a 
03/08/2022

ÉriKa KlaUTaU flEXa riBEiro (Ex. 2020) 0100985 TcE-NS-01 04/07 a 
18/07/2022

EUGÊNio Maria doS SaNToS GUEdES (Ex. 2022) 0100311 TcE-ca-401 18/07 a 
01/08/2022

faBio aNdErSoN coSTa (Ex. 2020) 0101076 TcE-cT-06 18/07 a 
01/08/2022

fErNaNda frEiTaS Garcia (Ex. 2020) 0101137 TcE-cT-06 19/07 a 
02/08/2022

fErNaNda PiNHEiro PaNToJa (Ex. 2021) 0101476 TcE-cT-06 18/07 a 
01/08/2022

fraNciMarY dE SoUZa alMEida (Ex. 2022) 0100326 TcE-cTi-404 18/07 a 
16/08/2022

fraNciSco SENa raMoS da SilVa (Ex. 2022) 0100075 TcE-co-303 18/07 a 
01/08/2022

GalBa BaTiSTa dE liMa MESQUiTa (Ex. 2022) 0100211 TcE-aTNS-603 04/07 a 
02/08/2022

GiSEla SiSNaNdo da coSTa PoNTES (Ex. 2022) 0100713 Nc 04/07 a 
02/08/2022

GUSTaVo MEdEiroS fraNco (Ex. 2021) 0101399 TcE-NS-02 18/07 a 
01/08/2022

HarlEN JorGE SoUZa NaSciMENTo (Ex. 2022) 0100078 TcE-aTi-405 18/07 a 
01/08/2022

HErMETo diaS da coSTa (Ex. 2021) 0179094 TcE-ca-401 04/07 a 
02/08/2022

HildENor HElTEr dE aGUiar fraNco (Ex. 2022) 0100070 TcE-ca-403 13/07 a 
27/07/2022

iracEMa TorrES SilVa (Ex. 2022) 0100031 TcE-ca-401 18/07 a 
01/08/2022

iZaBEllE SaNToS GUiMarÃES fraZÃo dE SoUSa 
(Ex. 2022) 0100712 TcE-NS-02 15/07 a 

29/07/2022

Jairo MacEdo SoarES (Ex. 2021) 0101066 TcE-ca-402 11/07 a 
25/07/2022

JoÃo aUGUSTo da SilVa SoarES (Ex. 2022) 5674034 TcE-GM-0 01/07 a 
30/07/2022

JoÃo BaTiSTa ErVEdoSa BaSToS filHo (Ex. 2022) 0100381 TcE-aa-305 04/07 a 
02/08/2022

JoÃo carloS SaNTaNa MarQUES (Ex. 2022) 0179478 TcE-co-303 11/07 a 
09/08/2022

Joao da coSTa faVacHo (Ex. 2022) 0100032 TcE-co-301 04/07 a 
02/08/2022

JorGE oTáVio araGÃo aNdradE (Ex. 2021) 0100963 TcE-NS-01 04/07 a 
18/07/2022

JoSE aVEliNo riBEiro SoBriNHo (Ex. 2022) 0100360 TcE-cT-06 11/07 a 
09/08/2022

JoSE Maria da cUNHa BaSToS (Ex. 2021) 0217331 Nc 04/07 a 
18/07/2022

JoSE Maria da cUNHa BaSToS (Ex. 2022) 0217331 Nc 19/07 a 
02/08/2022

JoSE raiMUNdo dE oliVEira (Ex. 2022) 0100337 TcE-co-301 26/07 a 
09/08/2022

JoSÉ riBaMar coSTa doS SaNToS (Ex. 2022) 0101169 TcE-GM-0 01/07 a 
30/07/2022

JoSE rodolfo lEiTE JUca (Ex. 2021) 0695564 TcE-ca-401 11/07 a 
09/08/2022

JoSÉ TadEU alVES PESSÔa (Ex. 2022) 0178640 TcE-cT-06 04/07 a 
18/07/2022

JoSÉ WalTEr raBElo diaS filHo (Ex. 2021) 0101457 TcE-cT-06 25/07 a 
23/08/2022

JUliaNa dE BriTTo MEllo (Ex. 2020) 0101307 TcE-NS-03 14/07 a 
28/07/2022

JUllY clÉia oliVEira MoUTiNHo (Ex. 2021) 0101663 TcE-cT-06 20/07 a 
03/08/2022

KlEBEr aUGUSTo SaBBá dE SoUZa (Ex. 2022) 0100116 TcE-aTNS-603 15/07 a 
29/07/2022

KlEBSoN loair laZaro MaNSoS BENTES (Ex. 
2022) 5724198 TcE-GM-0 01/07 a 

30/07/2022

laiZE BarBoSa MoUra fErrEira (Ex. 2020) 0101044 TcE-cT-06 25/07 a 
08/08/2022

lariSSa Maia PiNHEiro ElUaN (Ex. 2020) 0101542 TcE-cT-06 18/07 a 
01/08/2022

lEoNEl dE aZEVEdo NUNES (Ex. 2022) 0100978 TcE-NS-01 01/07 a 
30/07/2022

liliaN roSE BiTar TaNdaYa BENdaHaN (Ex. 2021) 0100945 TcE-NS-03 11/07 a 
25/07/2022

lUcilENE MoUTiNHo BarBalHo (Ex. 2022) 0000245 TcE-Pl al102 18/07 a 
01/08/2022

lUciVal corrEa dE MElo JUNior (Ex. 2021) 0100208 Nc 18/07 a 
01/08/2022

lUiZ claUdio dE MoraES MaToS (Ex. 2022) 0100296 TcE-ca-403 18/07 a 
01/08/2022

lUiZ EdUardo SoUZa corrEa (Ex. 2021) 0100091 TcE-ca-403 18/07 a 
01/08/2022

lUiZ GoNZaGa dE MoraES NETo (Ex. 2021) 0695378 TcE-cT-06 11/07 a 
09/08/2022

MarcElo MorEira BarBalHo (Ex. 2022) 0100136 TcE-aTi-405 18/07 a 
01/08/2022

MarcElo raNGEl dE oliVEira cUNHa (Ex. 2022) 0101384 TcE-GM-0 01/07 a 
30/07/2022

MarcElo WaNdErlEY SaNToS da SilVa (Ex. 2021) 0101474 TcE-cT-06 18/07 a 
01/08/2022

Marcia BaSToS Naif daiBES (Ex. 2020) 0695335 TcE-cT-06 11/07 a 
25/07/2022

Marcia BaSToS Naif daiBES (Ex. 2021) 0695335 TcE-cT-06 26/07 a 
09/08/2022

Márcia NaZarÉ SilVa BiTar (Ex. 2022) 0101642 TcE-NS-03 29/07 a 
12/08/2022

Márcia rEGiNY VaScoNcElloS E SilVa (Ex. 2021) 0100884 TcE-NS-01 29/07 a 
12/08/2022

MarcoS JoSE foNSEca ToUriNHo (Ex. 2020) 0100992 TcE-NM-01 04/07 a 
18/07/2022

Maria BETÂNia MarTiNS PiNHEiro (Ex. 2021) 0100423 TcE-cTi-404 18/07 a 
01/08/2022

Maria criSTiNa aNdErSEN TriNdadE TorrES 
(Ex. 2022) 0179745 TcE-cT-06 21/07 a 

19/08/2022

Maria daS GracaS fEliZ daNTaS (Ex. 2021) 0179108 TcE-cTi-404 04/07 a 
02/08/2022

Maria dE faTiMa PiNTo cardoSo (Ex. 2022) 0100043 TcE-co-301 04/07 a 
02/08/2022

Maria dE loUrdES rodriGUES loBÃo (Ex. 2022) 0616222 TcE-cT-06 18/07 a 
01/08/2022



diário oficial Nº 35.075   95Quinta-feira, 11 DE AGOSTO DE 2022

Maria THErESa calado loPES (Ex. 2022) 0100334 TcE-co-301 11/07 a 
25/07/2022

Maria ZENildE oliVEira fariaS (Ex. 2021) 0101105 TcE-cT-06 04/07 a 
02/08/2022

MarilENE ViNHaS da coSTa SaNToS (Ex. 2021) 0178730 TcE-cTi-404 18/07 a 
16/08/2022

MaUro aUGUSTo fErrEira da foNSEca JUNior 
(Ex. 2022) 0101691 TcE-NS-01 18/07 a 

01/08/2022

MaUro BriTo fErNaNdES (Ex. 2019) 0100301 TcE-cTi-404 25/07 a 
08/08/2022

MoNica cilENE MarTiNS SoEiro (Ex. 2022) 0100969 TcE-NS-01 25/07 a 
08/08/2022

Naiara loPES araUJo (Ex. 2022) 0101187 TcE-NS-01 19/07 a 
25/07/2022

NEliValdo coSTa da SilVa (Ex. 2022) 0100968 TcE-NS-02 11/07 a 
09/08/2022

Nilda Maria GUiMaraES BarroS (Ex. 2021) 0100187 TcE-aTi-405 04/07 a 
18/07/2022

NilToN MaGNo coElHo (Ex. 2021) 0100357 TcE-cT-06 07/07 a 
05/08/2022

olaVo raiMUNdo GUEdES cardoSo (Ex. 2022) 0100063 TcE-co-303 04/07 a 
02/08/2022

olGa BENário SaNToS dE oliVEira (Ex. 2022) 0100917 TcE-NS-01 18/07 a 
01/08/2022

oriaNa do ValE BiTar (Ex. 2021) 0695491 TcE-ca-401
 

04/07 a 
18/07/2022

19/07 a 
02/08/2022

orlaNdo fariaS raBElo filHo (Ex. 2022) 0101201 TcE-cT-06 18/07 a 
16/08/2022

oSMar aNToNio BoNfiM MarQUES (Ex. 2021) 0100134 TcE-aTi-403 18/07 a 
01/08/2022

oTToN cHarlES caNElaS dE MoUra (Ex. 2021) 0100189 TcE-ca-402 04/07 a 
02/08/2022

PaTricYa dE SoUZa BarBoSa MaciEl (Ex. 2022) 0101386 TcE-NS-01 06/07 a 
20/07/2022

PaUlo PiNTo dE MElo (Ex. 2021) 0100146 TcE-aa-302 18/07 a 
01/08/2022

PaUlo SErGio BaTiSTa raMoS (Ex. 2021) 0100443 TcE-cTi-404 18/07 a 
16/08/2022

rafaEl larEdo MENdoNÇa (Ex. 2021) 0101097 TcE-cT-06 04/07 a 
24/07/2022

raiMUNdo SÉrGio doS SaNToS MaGalHÃES (Ex. 
2022) 0100322 TcE-ca-403 18/07 a 

01/08/2022

raiMUNdo Socorro GoMES da SilVa (Ex. 2022) 0100270 TcE-aa-302 01/07 a 
30/07/2022

raQUEl SErrUYa ElMEScaNY (Ex. 2022) 0101173 TcE-cT-06 04/07 a 
02/08/2022

raUl rENaTo doS SaNToS MarQUES (Ex. 2022) 0100324 TcE-ca-403 18/07 a 
01/08/2022

rEiNaldo doS SaNToS ValiNo (Ex. 2022) 0100437 TcE-cTi-404 04/07 a 
02/08/2022

rENaTo diaS dE SoUZa (Ex. 2020) 0100670 TcE-cT-06 25/07 a 
08/08/2022

roBENil SilVa coSTa (Ex. 2022) 0100416 TcE-co-301 11/07 a 
09/08/2022

roBErTa PaES carValHo fErrEira (Ex. 2022) 0101503 TcE-cT-06 18/07 a 
01/08/2022

rodolfo fiEl dE SoUSa (Ex. 2022) 0101722 TcE-ca-402 18/07 a 
01/08/2022

rodolfo frEirE MollEr PiNGarilHo (Ex. 2021) 0101589 TcE-NS-01 18/07 a 
01/08/2022

rodriGo fErrEira liMa (Ex. 2022) 0100662 TcE-NM-02 18/07 a 
01/08/2022

SaMara MoraiS rodriGUES (Ex. 2021) 0101500 TcE-cT-06 28/07 a 
11/08/2022

SaMUEl claYToN MaciEl NEVES (Ex. 2022) 0101121 TcE-ca-402 14/07 a 
28/07/2022

SaNdra Mara MariZ dE Sá fErrEira (Ex. 2021) 0100488 TcE-cTi-404 04/07 a 
18/07/2022

ScHEila rÉGia GUiMarÃES dE SoUSa (Ex. 2022) 0101439 TcE-NS-02 18/07 a 
01/08/2022

SHaYENNE criSTiNE PaES carrEiro (Ex. 2021) 0101100 TcE-cT-06 04/07 a 
18/07/2022

SiMoNE SidriM da coSTa (Ex. 2021) 0100173 TcE-cT-06 04/07 a 
02/08/2022

SUZaNa SoarES coSTa dE oliVEira (Ex. 2022) 0695513 TcE-ca-401 18/07 a 
01/08/2022

TadEU WaNdErlEY da SilVa (Ex. 2022) 0100054 TcE-cTi-404 04/07 a 
02/08/2022

TaTiaNa ViEira MorEira da SilVa (Ex. 2021) 0101420 TcE-NS-02 11/07 a 
25/07/2022

THiaGo KalYl HaGE (Ex. 2022) 0100773 TcE-NS-01 04/07 a 
18/07/2022

THoMaS HENriQUE cardoSo doS PaSSoS (Ex. 
2021) 0101653 TcE-NS-01 15/07 a 

29/07/2022

ValdETE Maia PiNHEiro (Ex. 2021) 0100473 TcE-aa-301 11/07 a 
09/08/2022

ValEria MoraES do carMo (Ex. 2022) 0101634 TcE-NM-02 01/07 a 
15/07/2022

VaNESSa rocHa fErrEira (Ex. 2021) 0101453 TcE-cT-06 18/07 a 
01/08/2022

VEra lUcia liMa dE MoUra (Ex. 2022) 0100490 TcE-NS-02 11/07 a 
09/08/2022

ViTor HUGo daNTaS MoNTEiro (Ex. 2022) 0101118 TcE-cT-06 07/07 a 
21/07/2022

WalBEr da coNcEiÇÃo fErrEira (Ex. 2022) 0100465 TcE-cT-06 18/07 a 
01/08/2022

WaldEci rodriGUES doS SaNToS (Ex. 2021) 0100431 TcE-cTi-404 04/07 a 
18/07/2022

WalTUlio MaUÉS da GaMa (Ex. 2022) 0101421 TcE-GM-0 21/07 a 
27/07/2022

alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838967
.

editaL de coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo de 
serVidor

.

editaL de coNVocaÇÃo dos aProVados Nº 033
coNcUrso PÚBLico Nº 001/2016 – ProViMeNto do QUadro de 
PessoaL do tce/Pa.
a Exmª Sra. conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira, Presi-
dente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, e em cumprimento ao disposto no artigo 8º, iV da lei complemen-
tar federal nº 173/2020, coNVoca os candidatos abaixo relacionados, 
aprovados no concurso Público acima referido, para se apresentar no dia 
16/08/2022, no horário de 09:00 às 13:00h, na Secretaria de Gestão de 
Pessoas (Tv. Quintino Bocaiúva, nº 1585. Bairro: Nazaré. Belém - Pa. cEP: 
66035-903), com a finalidade de habilitação para nomeação e posse:
carGo 7: aUditor de coNtroLe eXterNo – Área: adMiNistra-
tiVa – esPeciaLidade: direito – BeLÉM/Pa

Classificação Nome
6º aurelio Maia fernandes
8º Marcelino José fialho Junior

carGo 24: aUditor de coNtroLe eXterNo – Área: FiscaLiZa-
ÇÃo – esPeciaLidade: direito – BeLÉM/Pa

Classificação Nome
48º Suzane cristina Viana abreu
50º luis felipe Tavares costa
51º Many rabel Brandão de lima
52º adailson araujo da Silva
54º Welson freitas cordeiro

carGo 27: aUditor de coNtroLe eXterNo – Área: FiscaLiZa-
ÇÃo – esPeciaLidade: ecoNoMia – BeLÉM/Pa

Classificação Nome
8º dayan rios Pereira

carGo 39: aUXiLiar tÉcNico de coNtroLe eXterNo – Área: 
adMiNistratiVa – BeLÉM/Pa

Classificação Nome
21º Jessica Maria alves Pereira dos Santos
22º Pedro Manasses de Jesus da Silva
23º renato José Valente Pereira

2. No ato do comparecimento será disponibilizada relação de documentos 
a serem apresentados até o dia anterior à data da posse.
3. O candidato deverá apresentar perante a Junta Médica Oficial do Estado 
os seguintes exames e laudos:
a. Hemograma completo;
b. Glicemia em jejum;
c. Eletrocardiograma em repouso, acompanhado do laudo Médico respectivo;
d. laudo Médico de avaliação oftalmológica;
e. laudo Médico de avaliação Psiquiátrica;
Também serão solicitados original e cópia do rG, cPf, foto 3x4 e ofício de 
encaminhamento do TcE/Pa.
Belém/Pa, 09 de agosto de 2022.
conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará

Protocolo: 838775
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NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
Conselheira ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES, notifico o Senhor 
raiMUNdo dE fraNÇa (cPf: ***.605.562-**), Presidente da associação 
à época, de que no dia 16.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal 
julgará na Sessão o Processo nº 504987/2013, que trata da Tomada de 
contas instaurada na aSSociaÇÃo dE MiNi E PEQUENoS ProdUTorES 
rUraiS da colÔNia ProVidÊNcia, referente ao convênio SaGri nº 
226/2008, tendo como relatora a Excelentíssima conselheira Maria de 
lourdes lima de oliveira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://portaljurisdicionado.tcepa.tc.br/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 10 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor HAROLDO 
coSTa BEZErra (cPf: ***.685.732-**), Secretário da SEoP à época, de 
que no dia 16.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na 
Sessão o Processo nº 513286/2015, que trata da Tomada de contas ins-
taurada na PrEfEiTUra MUNiciPal dE iTaiTUBa, referente ao convênio 
SEdoP nº 015/2005, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro luis 
da cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://portaljurisdicionado.tcepa.tc.br/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 10 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Senhora FRAN-
ciEllY doS SaNToS SaNToS (cPf: ***.923.372-**), Presidente da ac-
dESP à época, de que no dia 16.08.2022, às 08h30min, o Plenário des-
te Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 519180/2015, que trata da 
Tomada de contas instaurada na aSSociaÇÃo aGrÍcola coMUNiTária 
BENEficENTE E dESPorTiVa, referente ao convênio SEdoP nº 008/2014, 
tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro luis da cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://portaljurisdicionado.tcepa.tc.br/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 10 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a ASSOCIA-
ÇÃo aGrÍcola coMUNiTária, BENEficENTE E dESPorTiVa (cNPJ: 
13.385.793/0001-56), na pessoa de seu representante legal, de que no 
dia 16.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão 
o Processo nº 519180/2015, que trata da Tomada de contas instaurada 
na aSSociaÇÃo aGrÍcola coMUNiTária, BENEficENTE E dESPorTiVa, 
referente ao convênio SEdoP nº 008/2014, tendo como relator o Excelen-
tíssimo conselheiro luis da cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 

de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://portaljurisdicionado.tcepa.tc.br/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 10 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Senhora FRAN-
ciEllY doS SaNToS SaNToS (cPf: ***.923.372-**), Presidente da ac-
dESP à época, de que no dia 16.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste 
Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 523757/2017, que trata de To-
mada de contas instaurada na aSSociaÇÃo aGrÍcola coMUNiTária, 
BENEficENTE E dESPorTiVa, referente ao convênio SEdoP nº 006/2014, 
tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro luis da cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://portaljurisdicionado.tcepa.tc.br/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 10 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a ASSOCIA-
ÇÃo aGrÍcola coMUNiTária, BENEficENTE E dESPorTiVa (cNPJ: 
13.385.793/0001-56), na pessoa de seu representante legal, de que no 
dia 16.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão 
o Processo nº 523757/2017, que trata de Tomada de contas instaurada 
na aSSociaÇÃo aGrÍcola coMUNiTária, BENEficENTE E dESPorTiVa, 
referente ao convênio SEdoP nº 006/2014, tendo como relator o Excelen-
tíssimo conselheiro luis da cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://portaljurisdicionado.tcepa.tc.br/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 10 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a EMPRESA LUZ E 
cor lTda. (cNPJ: 14.761.362/0001-00), na pessoa de seu representante 
legal, de que no dia 16.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal 
julgará na Sessão o Processo nº 523757/2017, que trata de Tomada de 
contas instaurada na aSSociaÇÃo aGrÍcola coMUNiTária, BENEfi-
cENTE E dESPorTiVa, referente ao convênio SEdoP nº 006/2014, tendo 
como relator o Excelentíssimo conselheiro luis da cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://portaljurisdicionado.tcepa.tc.br/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 10 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
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NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a EMPRESA ECO 
– coNSTrUÇÕES E EMPrEENdiMENToS lTda. (cNPJ: 02.723.502/0001-
76), na pessoa de seu advogado dr. fraNciSco Jadir dE SoUZa caM-
PoS JÚNior – oaB/Pa 14.890 (cPf: ***.916.182-**), de que no dia 
16.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o 
Processo nº 520140/2012, que trata de Prestação de contas da PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE liMoEiro do aJUrU, referente ao convênio SEoP 
nº 001/2012, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro luis da 
cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://portaljurisdicionado.tcepa.tc.br/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 10 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor FERNAN-
do HElToN da SilVa (cPf: ***.495.102-**), Presidente do Sindicato à 
época, de que no dia 16.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal 
julgará na Sessão o Processo nº 507052/2016, que trata da Prestação de 
contas do SiNdicaTo doS TraBalHadorES E TraBalHadoraS rUraiS 
dE QUaTiPUrU, referente ao convênio SEdaP nº 009/2014, tendo como 
relator o Excelentíssimo conselheiro odilon inácio Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://portaljurisdicionado.tcepa.tc.br/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 10 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor ORLANDO 
SalGado GoUVÊa (cPf: ***.140.822-**), diretor Geral à época, na pes-
soa de sua advogada dra. PolliaNa lETÍcia dE SoUSa airES – oaB/Pa 
20.582 (cPf ***.211.042-**), de que no dia 16.08.2022, às 08h30min, o 
Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 508338/2014, que 
trata de Prestação de contas do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS rE-
NaTo cHaVES, referente ao Exercício financeiro de 2013, tendo como re-
latora a Excelentíssima conselheira rosa Egídia crispino calheiros lopes.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://portaljurisdicionado.tcepa.tc.br/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 10 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor PAULO 
SÉrGio TorrES VaScoNcEloS (cPf: ***.075.212-**), coordenador do 
conselho à época, de que no dia 16.08.2022, às 08h30min, o Plenário 
deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 535460/2013, que trata 
de Tomada de contas instaurada no coNSElHo EScolar da EScola ES-
TadUal dE PriMEiro GraU coroNEl SarMENTo, em face do convênio 
SEdUc nº 477/2008, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro 
Substituto Julival Silva rocha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 

recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://portaljurisdicionado.tcepa.tc.br/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 10 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Senhora LUIZA 
Maria araÚJo da coSTa (cPf: ***.915.272-**), Presidente do conselho 
à época, na pessoa de sua advogada dra. raiSSa lorENa MoraES da 
roSa – oaB/Pa 21.795 (cPf: ***.499.332-**), de que no dia 16.08.2022, 
às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 
510190/2010, que trata de Prestação de contas do coNSElHo EScolar 
da EScola EM rEGiME dE coNVÊNio Solar do acalaNTo, em face 
do convênio SEdUc nº 317/2009, tendo como relatora a Excelentíssima 
conselheira Substituta Milene dias da cunha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://portaljurisdicionado.tcepa.tc.br/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 10 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a ASSOCIAÇÃO 
ParaENSE dE QUalificaÇÃo ProfiSSioNal (cNPJ: 09.615.271/0001-
26), na pessoa de seu representante legal, de que no dia 16.08.2022, 
às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 
504025/2013, que trata de Tomada de contas instaurada na aSSocia-
ÇÃo ParaENSE dE QUalificaÇÃo ProfiSSioNal, em face do convênio 
SETEr nº 008/2011, tendo como relatora a Excelentíssima conselheira 
Substituta Milene dias da cunha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://portaljurisdicionado.tcepa.tc.br/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 10 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Representante do 
Espólio do Senhor BrUNo SEcHi (cPf: ***.450.562-**), Presidente da 
associação à época, de que no dia 16.08.2022, às 08h30min, o Plenário 
deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 506916/2013, que trata de 
Prestação de contas do MoViMENTo rEPÚBlica dE EMaÚS, em face do 
convênio SEaS nº 003/2011, tendo como relator o Excelentíssimo conse-
lheiro Substituto daniel Mello.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://portaljurisdicionado.tcepa.tc.br/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 10 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 838572
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eXtrato de terMo de rescisÃo de coNtrato
Nº coNtrato: 01/2020
oBJETo do TErMo dE rESciSÃo: fica rescindido de pleno direito, ami-
gavelmente, com efeitos a partir de 01/08/2022, o contrato nº 01/2020 – 
TcE/Pa, que tem como objeto a prestação de Serviços de suporte técnico, 
atualização tecnológica de software e manutenção técnica em Hardware 
à solução integrada de assinatura digital, do tipo appliance, e ao sistema 
centralizador de credenciais.
coNTraTada: BrY TEcNoloGia S.a
cNPJ: 04.441.528/0001-57
ENdErEÇo: rua lauro linhares, 2010 Torre B, 8º andar, Bairro da Trinda-
de, cEP: 88.036-002, florianópolis/Sc
fUNdaMENTo lEGal da rESciSÃo: art. 79, inciso ii, da lei nº 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 09/08/2022
ordENadora: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 838672

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

Portaria N° 394/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das
atribuições delegadas pela PorTaria nº 379/2022-MPc/Pa, de 03/08/2022,
coNSidEraNdo o pedido de auxílio-natalidade formulado no protocolo 
PaE nº 2022/1001238, bem como tudo o mais que consta nos autos,
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor daNiEl fErNaNdES da SilVa lEiTÃo, ocu-
pante do cargo em comissão de assessor da Procuradoria, matrícula nº 
200230, auxílio-Natalidade no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, 
nos termos do art. 160, inciso i, alínea “c” da lei nº 5.810/94 c/c resolu-
ção nº 07/2009 do colégio de Procuradores deste MPc/Pa.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 09 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 838525
Portaria N° 392/2022/MPc/Pa
regulamenta o procedimento da licitação na modalidade leilão, para alie-
nação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis, em conformidade 
com a Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Minis-
tério Público de contas do Estado do Pará - MPc/Pa.
o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais e regimentais, com fulcro no artigo 31 da lei nº 14.133, de 1º 
de abril de 2021;
rESolVE:
 art. 1º regulamentar a modalidade leilão, na forma eletrônica, para a 
alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis, de que trata a 
lei 14.133/2021.
art. 2º Nas licitações na modalidade leilão realizadas pelo Ministério Pú-
blico de contas do Estado do Pará - MPc/Pa que forem regidas pela lei 
federal n° 14.133/2021, serão observados os seguintes procedimentos 
operacionais:
i - realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, a partir 
da qual serão fixados os valores mínimos para arrematação, apurados de 
acordo com a legislação vigente;
ii - designação de um servidor público efetivo para atuar como leiloeiro, 
o qual contará com o auxílio de equipe de apoio ou comissão, ou, alter-
nativamente, contratação de um leiloeiro oficial para conduzir o certame;
iii - elaboração do edital de abertura da licitação, contendo informações 
sobre descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visita-
ção, forma e prazo para pagamento dos bens arrematados, condição para 
participação, e os demais requisitos indicados no art. 31, § 2º, da lei nº 
14.133/2021; e
iV - realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao 
final, declarado(s) o(s) vencedor(es) do(s) lote(s) licitado(s).
§ 1º a sessão pública será realizada eletronicamente, por meio de platafor-
ma que assegure a integridade dos dados e informações e a confiabilidade 
dos atos nela praticados.
§ 2º Em caso de comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para 
a administração, o leilão poderá ser realizado sob a forma presencial, hi-
pótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;
§ 3º a designação de que trata o inciso ii do “caput” deste artigo será 
efetivada pelo Procurador-Geral de contas.
art. 3º o leiloeiro terá a obrigação de conduzir as negociações em sessão 
pública, decidindo com fundamento nas normas legais e no edital de con-
vocação sobre os incidentes resultantes das negociações.
§ 1º as decisões poderão ser objeto de recurso fundamentado interposto 
face ao leiloeiro responsável pela condução do certame.
§ 2º decidindo pela manutenção de sua decisão, o leiloeiro remeterá o recurso 
ao Procurador-Geral de contas, que o decidirá no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
art. 4º É vedada a previsão de taxa ou pagamento de comissão ao servidor  
designado de que trata o inciso ii do art. 2º.

art. 5º de qualquer forma, a transmissão da propriedade do bem arrema-
tado em leilão somente será realizada ao adjudicatário depois de efetuado 
o pagamento do valor negociado em sessão pública, de acordo com a le-
gislação vigente ou regulamentação específica.
Parágrafo único. Não sendo realizado o pagamento pelo arrematante, o 
leiloeiro examinará os lances imediatamente subsequentes e assim suces-
sivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao MPc/Pa.
art. 6º o licitante vencedor estará sujeito às sanções administrativas pre-
vistas na lei 14.133/2021, sem prejuízo de outras legislações aplicáveis, 
e à perda de caução, se houver, em favor do MPc/Pa, revertendo o bem 
a novo leilão, no qual não será admitida a participação do arrematante, 
conforme disposto no art. 897 da lei 13.105/2015, que institui o código 
de Processo civil.
art. 7º os casos omissos neste instrumento serão dirimidos pelo Procura-
dor-Geral de contas.
art. 8º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa,  09  de agosto de 2022.
assinado eletronicamente
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 838767

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

terMo de rescisÃo aMiGÁVeL
Núm. do contrato: 104/2019-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa c. r. alVES 
fraNco EirEli EPP (cNPJ/Mf nº. 18.851.494/0001-83).
objeto do contrato: objeto a serviços de manutenção e conservação das 
áreas verdes, incluindo jardins, vasos, canteiros e floreiras do prédio do 
Ministério Público do Estado do Pará no município da Promotoria de Justiça 
de Tucuruí.
Justificativa da Rescisão: rescisão amigável a partir de 04/08/2022 em 
função da redução da área de jardim de 193m2 para 32m2 e a impossibili-
dade de alteração quantitativa do objeto conforme previsto no item 6.1 do 
referido instrumento contratual.
data de assinatura: 10/08/2022.
ordenador responsável: dr. aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida – 
Procurador-Geral de Justiça, em exercício.

Protocolo: 839106

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Publicação
Modalidade: Pregão eletrônico nº 043/2022-MP/Pa
Número do Processo: 121937/2022-SGJ-Ta
objeto: registro de preços para a contratação de empresa especializada 
Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS coMUNS dE ENGENHaria Para MaNUTEN-
ÇÃo E coNSErVaÇÃo PrEdial, conforme planilha de serviços anexa, uti-
lizados pelo Ministério Público do Estado do Pará, e em quaisquer novas 
instalações que venham a ser ocupadas por este Órgão, dentro das regiões 
administrativas indicadas neste instrumento
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço Global do Grupo
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: andréa Mara ciccio
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 25/08/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais;
Elemento: 4490-39 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
fonte: 0101 – recursos ordinários e 0301 - recursos ordinários
ordenador responsável: dr antonio Eduardo Barleta de almeida

Protocolo: 838780

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2022-MP/Pa
oBJeto: reGistro de PreÇos Para a aQUisiÇÃo de PoLtroNas
terMo de HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Protocolo Gedoc nº 101599/2022 que 
ensejou o Pregão Eletrônico nº. 025/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global, no tipo menor preço por item e, diante do julgamento do Pregoeiro 
designado pela PorTaria nº. 2977/2022-MP/PGJ, de 07/06/2022, 
homologo o resultado do certame mencionado a favor das empresas 
abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
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cNPJ 06.021.813/0001-44 - ESPaco corPoraTiVo dE coMErcio, SEr-
VicoS E rEPrESENTacao lTda
Total do fornecedor:r$ 104.157,00
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 Parcial do certame: r$ 292.657,00
obs: os itens 01 e 03 encontram-se em análise.
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 10 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Procurador-Geral de Justiça, e.e.

Protocolo: 838752
PreGÃo eLetrÔNico Nº 039/2022-MP/Pa
oBJETo: aquisição de controle remoto para portão com motor eletrônico 
com transmissor de sinal codificado que impossibilita a clonagem
TErMo dE HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Protocolo Gedoc nº 117886/2022 que 
ensejou o Pregão Eletrônico nº. 039/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global, no tipo menor preço por item e, diante do julgamento da Pregoeira 
designada pela PorTaria nº. 3929/2022-MP/PGJ, de 20/07/2022, 
homologo o resultado do certame mencionado a favor das empresas 
abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
cNPJ 34.133.591/0001-97 - P.f MEoTTi liciTacoES lTda
Total do fornecedor:-r$ 717,00
item 03.....Valor Unitário r$ 35,85.....Valor Total r$ 717,00
cNPJ 45.094.268/0001-78 - faBricio liMa doS SaNToS 00491112050
Total do fornecedor:-r$ 14.196,00
item 01.....Valor Unitário r$ 45,90.....Valor Total r$ 6.885,00
item 02.....Valor Unitário r$ 54,90.....Valor Total r$ 5.490,00
item 04.....Valor Unitário r$ 29,60.....Valor Total r$ 1.332,00
item 05.....Valor Unitário r$ 97,80.....Valor Total r$ 489,00
Valor Total do certame: r$ 14.913,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 10 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Procurador-Geral de Justiça, e.e.

Protocolo: 838750
PreGÃo eLetrÔNico Nº 041/2022-MP/Pa
oBJeto: aquisição de Papeis especiais
terMo de HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Protocolo Gedoc nº 124746/2022 que 
ensejou o Pregão Eletrônico nº. 041/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global, no tipo menor preço por item e, diante do julgamento da Pregoeira 
designada pela PorTaria nº. 3934/2022-MP/PGJ, de 20/07/2022, 
homologo o resultado do certame mencionado a favor das empresas 
abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
cNPJ 27.327.858/0001-11 - GraficPaPEr coMErcio E SErVicoS EirEli
Total do fornecedor:r$ 17.662,00
item 01..... Valor Unit r$ 127,00 ..... Valor total r$ 6.350,00
item 02..... Valor Unir r$ 158,00..... Valor Total r$ 4.740,00
item 03..... Valor Unit r$ 126,00..... Valor Total r$ 1.260,00
item 04..... Valor Unit r$ 189,00..... Valor Total r$ 1.512,00
item 05..... Valor Unit r$ 110,00..... Valor Total r$ 1.100,00
item 06..... Valor Unit r$ 90,00..... Valor Total r$ 2.700,00
Valor Total do certame: r$ 17.662,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 10 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Procurador-Geral de Justiça, e.e.

Protocolo: 838745

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 048/2022-MPPa.
Núm. do apostilamento: 001
Partes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a fUNdaÇÃo dE 
aMParo ao dESENVolViMENTo da PESQUiSa – fadESP (cNPJ/Mf sob o 
nº. 05.572.870/0001-59).
data de assinatura: 10/08/2022.
objeto do contrato: execução pela UfPa, do curso de Especialização em 
direitos Humanos.
objeto da apostila: inclusão dos dados bancários na cláusula quinta.
ordenador responsável: dr. aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida – 
Procurador-Geral de Justiça, em exercício.

Protocolo: 839013

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4340/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a JUScEliNo fErNaNdo GalUcio GoMES, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1831, lotado na Promotoria 
de Justiça de Bujaru, a importância de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 4/8 até 31/8/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 560,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 31/8/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 09 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4341/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MarilEUSa SoarES coElHo NoBrE, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1999, lotada na Promotoria 
de Justiça de Augusto Corrêa, a importância de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 1º/8 até 30/9/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 09 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4342/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a KEllEN criSTiNa dE JESUS frEiTaS TEiXEi-
ra, aSSESSora dE PJ dE 2ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.3067, lotada 
na Promotoria de Justiça de Muaná, a importância de R$ 1.000,00 (hum 
mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 4/8 até 31/8/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros – P. física - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 31/8/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 09 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4344/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MilToN rodriGUES dE carValHo, aUXiliar 
dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2858, lotado na Promotoria de Jus-
tiça de Mocajuba, a importância de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 4/8 
até 31/8/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.100,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 31/8/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 09 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4345/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a SEBaSTiÃo iSSa rEiS GoMES, aSSESSor 
dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.3214, 
lotado na PJ de Dom Eliseu, a importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 5/8 
até 31/8/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 31/8/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 09 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
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Portaria Nº 4350/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a EdirSoN oliVEira da SilVa, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2077, lotado na Promotoria de Justiça 
de Ponta de Pedras, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 5/8 até 
31/8/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-33 – despesas com locomoção – r$ 800,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.200,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 31/8/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 10 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4351/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a JoÃo EdUardo BoNaTTo coSTa, aUXiliar 
dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1824, lotado na Promotoria de Jus-
tiça de Benevides, a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 1º/8 até 
30/9/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 10 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4353/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a lUcaS dE aNdradE dE oliVEira, aUXiliar 
dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2544, lotado na Promotoria de Jus-
tiça de São Domingos do Araguaia, a importância de R$ 1.300,00 (hum 
mil e trezentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 1º/8 até 31/8/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física r$ 1.300,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 31/8/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 10 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4354/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MYSa KarEN SoUSa araUJo, aSSESSora dE 
ProMoToria dE JUSTiÇa dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.3496, lo-
tada na Promotoria de Justiça de Breu Branco, a importância de R$ 500,00 
(quinhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, perí-
odo de aplicação 4/8 até 3/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 10 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4356/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MYcHaEl dE oliVEira coSTa, aSSESSor 
dE PJ dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.3095, lotado na Promotoria 
de Justiça de Ourém, a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 2/8 até 
1º/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 600,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 10 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 4358/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a KEllEN criSTiNa alVES dE SoUZa BarrEi-
roS, aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2863, lotada na 
Promotoria de Justiça Almeirim, a importância de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 2/8 até 1º/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 400,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 10 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4359/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MarloN KlEBSoN dE alMEida aBdoN, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2521, lotado na Promotoria 
de Justiça de Chaves, a importância de R$ 1.140,00 (hum mil, cento e 
quarenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período 
de aplicação 4/8 até 31/8/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.140,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 31/8/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 10 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4360/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a lilia lETicia PErEira WaNZElEr, aUXiliar 
dE SErVicoS GEraiS, Matrícula n.º 999.1037, lotada na Promotoria de 
Justiça de Cametá, a importância de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 4/8 até 3/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 10 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 838761
.

diÁria
.

Portaria Nº 4011/2022-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 129515/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raliSSoN carloS dE carValHo PErEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3315
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: altamira - Pa
DESTINO(S): Medicilândia/PA
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 13/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial.
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 4012/2022-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 134773/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUla caroliNE NUNES MacHado
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carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Paragominas
MaTrÍcUla: 999.2330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Paragominas - Pa
dESTiNo(S): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 01/08/2022, 03/08/2022 - 03/08/2022, 
05/08/2022 - 05/08/2022, 09/08/2022 - 09/08/2022, 11/08/2022 - 
11/08/2022, 12/08/2022 - 12/08/2022, 18/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de ipixuna do Pará.
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 4013/2022-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 134085/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio MarcoS PaiVa SodrE
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-a-V
MaTrÍcUla: 999.914
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa, Salinópolis/Pa, São João de Pirabas/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, 05/08/2022 - 
05/08/2022, 08/08/2022 - 08/08/2022, 09/08/2022 - 09/08/2022, 
10/08/2022 - 10/08/2022, 11/08/2022 - 11/08/2022, 12/08/2022 - 
12/08/2022, 16/08/2022 - 16/08/2022, 17/08/2022 - 17/08/2022, 
18/08/2022 - 18/08/2022, 19/08/2022 - 19/08/2022, 23/08/2022 
- 23/08/2022, 24/08/2022 - 24/08/2022, 25/08/2022 - 25/08/2022, 
26/08/2022 - 26/08/2022, 29/08/2022 - 29/08/2022, 30/08/2022 - 
30/08/2022, 31/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 e 1/2 (dez e e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviço de lim-
peza e conservação.
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 4014/2022-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 134727/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lorENNa MENdES PacHEco
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1944
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
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
Portaria Nº 4017/2022-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 134944/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE orlaNdo SENa do roSario
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTra-
JUd
MaTrÍcUla: 999.2732
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
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
Portaria Nº 4018/2022-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 134685/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ lUdUVico dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-c-iV
MaTrÍcUla: 999.347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São francisco do Pará/Pa
PErÍodo(S): 28/07/2022 - 28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de hi-
dráulica.
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 4019/2022-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 134840/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HEloiSa HElENa lEal Vidal
carGo/fUNÇÃo: cHEfE do SErVico dE arQUiVo - MP.fG-3
MaTrÍcUla: 999.516
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(S): 28/08/2022 - 01/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar do curso de rdc-arq 
e Archivematica (oficina).
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 4020/2022-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 134825/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElaiNE criSTiNa NaSciMENTo do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: cHEfE do SErVico dE docUMENTacao - MP.fG-3
MaTrÍcUla: 999.1467
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(S): 28/08/2022 - 01/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do curso de RDC-Arq e Archivematica (oficina).
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 4021/2022-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 134477/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra coSTa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Brasil Novo
MaTrÍcUla: 999.2749
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Brasil Novo - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 05/08/2022, 09/08/2022 - 11/08/2022, 
16/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
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 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 26 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4022/2022-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 133726/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE orlaNdo SENa do roSario
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTra-
JUd
MaTrÍcUla: 999.2732
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 09/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Levantamento de informações - Acompanhar ações firmadas 
em acordo judicial para o gerenciamento dos resíduos sólidos no município.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 26 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4023/2022-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 134886/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo Gil caSTEllo BraNco
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTra-
JUd
MaTrÍcUla: 999.3288
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa, São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 04/08/2022 - 05/08/2022, 08/08/2022 - 09/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria em Estabele-
cimentos assistenciais de Saúde - EaS.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 26 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4024/2022-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 134913/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio dE alMEida fariaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de capitão Poço
MaTrÍcUla: 999.2515
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: capitão Poço - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 04/08/2022 - 06/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois 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, 26 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4025/2022-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 134910/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iVaNilSoN PaUlo corrEa raiol
carGo/fUNÇÃo: 15o Promotor de Justiça criminal de Belém
MaTrÍcUla: 999.393
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Soure.

ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 26 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4026/2022-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 134709/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNa VaScoNcEloS MaZZa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de ourém
MaTrÍcUla: 999.2461
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: ourém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 19/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa de 
cunho orientador, da corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do 
Pará, na ra NordESTE ii.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 26 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4027/2022-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 134853/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rarYSoN MoNTEiro loBo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3287
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): Viseu/Pa
PErÍodo(S): 25/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 26 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4028/2022-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 134945/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio dE alMEida fariaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de capitão Poço
MaTrÍcUla: 999.2515
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: capitão Poço - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 19/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa de 
cunho orientador, da corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do 
Pará, na ra NordESTE ii.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 26 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4029/2022-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 134341/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErTo liMa MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
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oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 22/07/2022, 25/07/2022 - 30/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 (dez e ) diaria(s)
fiNalidadE: implantação de sistema(s) - realizar instalação de sistema 
de alarme e de cfTV na Promotoria de Justiça de Vigia.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 26 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4030/2022-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 134889/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alESSaNdro fiGUEira ViNHoTE
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2260
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: altamira - Pa
DESTINO(S): Medicilândia/PA
PErÍodo(S): 21/07/2022 - 21/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policia
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 26 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4031/2022-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 135020/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SUldBlaNo oliVEira GoMES
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de rondon do Pará
MaTrÍcUla: 999.2340
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: rondon do Pará - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 27/07/2022 - 28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião de trabalho sobre 
a ação de Enfrentamento ao desmatamento e do monitoramento da gestão 
ambiental municipal.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 26 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4032/2022-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 132061/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaVio raMoN BaTiSTa da SilVa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de irituia
MaTrÍcUla: 999.2333
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: irituia - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 17/07/2022 - 20/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa de 
cunho orientador, da corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do 
Pará, na ra NordESTE ii.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 26 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4033/2022-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 135047/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEoNardo JorGE liMa caldaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santana do araguaia
MaTrÍcUla: 999.2696
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santana do araguaia - Pa
dESTiNo(S): redenção/Pa
PErÍodo(S): 28/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de redenção.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 26 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4034/2022-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 135167/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Joao BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacEdo JUNior
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Bragança
MaTrÍcUla: 999.1725
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Bragança - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 05/08/2022 - 05/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( 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, 26 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4035/2022-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 135035/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra coSTa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Brasil Novo
MaTrÍcUla: 999.2749
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Brasil Novo - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 20/03/2022 - 22/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de altamira.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 26 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4041/2022-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 135036/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra coSTa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Brasil Novo
MaTrÍcUla: 999.2749
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Brasil Novo - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 05/04/2022 - 07/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de altamira
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 26 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4042/2022-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 135037/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra coSTa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Brasil Novo
MaTrÍcUla: 999.2749
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Brasil Novo - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 06/05/2022 - 07/05/2022, 09/05/2022 - 12/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de altamira.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 26 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por incorreção no d.o.E. de 09 de agosto de 2022
Portaria Nº 4220/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
10645/2022; e
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no D.O.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ lUiS PirES do roSário, ocupante do cargo 
de auxiliar de Serviços Gerais, lotado no Serviço de almoxarifado, Grati-
ficação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da Lei 
Estadual no 5.810, de 24/1/1994, durante o afastamento do servidor titu-
lar da referida gratificação, ROSIVAN SOUZA DE OLIVEIRA, no período de 
06/06 a 04/08/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 05 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 838757

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL de arQUiVaMeNto Nº. 003/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, 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 a to-
dos quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresen-
tação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da 
Notícia de fato SiMP nº 000521-215/2021, a qual foi instaurada no intuito 
de apuar denúncia de atividade de garimpo ilegal na área da flora Parú.
distrito de Monte dourado/ Pa, 27 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 838632
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 004/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, 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 Na-
cional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos 
quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação 
de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notí-
cia de fato SiMP nº 000337-215/2021, a qual foi instaurada no intuito de 
apuar suposta perseguição política a funcionário público.
distrito de Monte dourado/ Pa, 27 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 838651
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 002/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, 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 Na-
cional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos 
quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação 
de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia 
de fato SiMP nº 000527-215/2021, a qual foi instaurada a partir da ficha 
de atendimento, no intuito de apuar falta de atendimento Hospitalar Espe-
cializado por parte do Hospital Municipal de Monte dourado.
distrito de Monte dourado/ Pa, 27 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 838614
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 001/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, 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 Na-
cional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos 

quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação 
de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia 
de fato SiMP nº 000123-215/2022, a qual instaurada a partir do ofício n. 
014/2022 - faacSEP-Pa, encaminhado à Prefeitura Municipal de almeirim, 
no intuito de apresentar esclarecimentos e solicitar informações e o mesmo 
veio com cópia para esta Promotoria de Justiça para conhecimento.
distrito de Monte dourado/ Pa, 27 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 838606
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 005/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, 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 a to-
dos quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresen-
tação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da 
Notícia de fato SiMP nº 000537-215/2021, a qual foi instaurada no intuito 
de apuar suposta indisponibilidade no serviço de atendimento do Programa 
Tfd (Tratamento fora do domicílio).
distrito de Monte dourado/ Pa, 27 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 838660
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 006/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, 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 Na-
cional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos 
quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação 
de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notí-
cia de fato SiMP nº 000378-215/2021, a qual foi instaurada no intuito de 
apuar suposta irregularidade na prestação de alimentos.
distrito de Monte dourado/ Pa, 27 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 838683
EdiTal dE arQUiVaMENTo Nº. 006/2022-MPPa/PJ/MTd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, 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 Na-
cional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos 
quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação 
de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notí-
cia de fato SiMP nº 000378-215/2021, a qual foi instaurada no intuito de 
apuar suposta irregularidade na prestação de alimentos.
distrito de Monte dourado/ Pa, 27 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 838680
republicada por incorreção no d.o.e. de 08 de agosto de 2022
Portaria Nº 0579/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, e considerando os termos do GEdoc nº 
131462/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora caroliNa SalGado SoUZa, auxiliar de adminis-
tração, para exercer a função de chefe de Unidade de apoio da Promotoria 
de Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa 
da capital, durante o gozo de férias do servidor titular, rodEricK dE SoU-
Za caNTUaria, no período de 04/07 a 02/08/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belem, 03 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0593/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ e considerando os termos dos GEdocs nº 
136013/2022 e 136638/2022,
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora MariaNa fariaS caValEiro dE MacEdo PE-
rEira, analista Jurídico, para exercer a função de chefe da Unidade de 
apoio, vinculada à coordenação da Promotoria de Justiça de ações consti-
tucionais e fazenda Pública, durante o afastamento da titular, aNa PaUla 
Gaia loUrEiro, no dia 28/07/2022; e
ii - dESiGNar o servidor aNdErSoN lEaNdro dE oliVEira riBEiro, 
auxiliar de administração, para exercer a função de chefe do Serviço de 
Transporte, durante o afastamento do titular, JorGE aNToNio SilVa doS 
SaNToS, no período de 25/07 a 01/08/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 09 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício
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Portaria Nº 0594/2022-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:
• AILTO LORASCHI - Período: 02 a 04/08/2022 - GEDOC nº 136849/2022
• CARLOS ALBERTO DA MATA VELOSO - Período: 03/08/2022 - GEDOC nº 
137117/2022
• CARLOS ALBERTO DA MATA VELOSO - Período: 04 a 05/08/2022 - GE-
doc nº 137118/2022
• ROBERTO CESAR TEIXEIRA DE SANTANA - Período: 29/07/2022 - GEDOC 
nº 136515/2022
• ROSANA PURIFICAÇÃO DE MORAES CHAVES - Período: 15/07/2022 a 
03/08/2022 - GEdoc nº 136820/2022
• SIDNEY MASAHARU MATSUNAGA - Período: 02/08/2022 a 31/08/2022 - 
GEdoc nº 136419/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 09 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício
Portaria Nº 0598/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo relacionado licença paternidade, com fulcro 
no artigo 91, da lei nº 5.810/1994:
• WAGNER SOUSA SANTOS - Período: 15/07 a 03/08/2022 - GEDOC nº 
136881/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 09 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício
Portaria Nº 0599/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença falecimento, com 
fulcro no artigo 72, iii, da lei nº 5.810/94:
Mario aNGElo corrEa MoraES - Período: 30/07 a 06/08/2022 - GEdoc 
nº 137462/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 09 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício
Portaria Nº 0600/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
alESSio do carMo oliVEira - Período: 11/07/2022 a 12/07/2022 - GE-
doc nº 136043/2022
alicE do Socorro do NaSciMENTo BaHia - Período: 02/08/2022 a 
04/08/2022 - GEdoc nº 137148/2022
alicE do Socorro do NaSciMENTo BaHia - Período: 26/07/2022 a 
01/08/2022 - GEdoc nº 135692/2022
alYNE fUrTado fraZao - Período: 02/08/2022 a 04/08/2022 - GEdoc 
nº 136765/2022
aNa criSTiNa da SilVa diaS - Período: 02/08/2022 - GEdoc nº 
136791/2022
aNa PaUla NoGUEira dE araUJo fariaS - Período: 25/07/2022 a 
29/07/2022 - GEdoc nº 136058/2022
aNa PriScila corrEa da SilVa - Período: 01/08/2022 a 07/08/2022 - 
GEdoc nº 136257/2022
aNGElica VarEla dE liMa - Período: 04/07/2022 a 08/07/2022 - GEdoc 
nº 136648/2022
aNToNiETa VaZ PiNTo EMidio - Período: 02/08/2022 - GEdoc nº 
137127/2022
BEaTriZ aGUiar MoTa  - Período: 05/08/2022 a 07/08/2022 - GEdoc nº 
137141/2022
BrUNa falESi SaBiNo dE oliVEira - Período: : 01/08/2022 a 05/08/2022 
- GEdoc nº 136226/2022
claYToN aNdradE diaS - Período: 04/07/2022 a 08/07/2022 - GEdoc 
nº 136811/2022
cora coraliNa alVES rEiS dE SoUSa - Período: 28/07/2022 - GEdoc 
nº 136464/2022
criSTiNa XaViEr dE caSTro - Período: 04/08/2022 - GEdoc nº 
137321/2022
daNiEl GaMa GUiZZo - Período: 26/07/2022 a 29/07/2022 - GEdoc nº 
136048/2022
EdSaNdro dUarTE dE aNdradE - Período: 02/08/2022 a 31/08/2022 - 
GEdoc nº 137186/2022

EdYlaiNE criSTiNa araUJo PiNHEiro - Período: 03/08/2022 a 
05/08/2022 - GEdoc nº 137331/2022
EdYlaiNE criSTiNa araUJo PiNHEiro - Período: 28/07/2022 a 
29/07/2022 - GEdoc nº 136116/2022
EMaNUEl TadEU coUTiNHo MacHado - Período: 02/08/2022 - GEdoc 
nº 136734/2022
EricK lEoNardo fiGUEira MoNTEiro - Período: 27/07/2022 a 
02/08/2022 - GEdoc nº 136038/2022
faBiola fErrEira fiGUEira raNiEri  - Período: 14/07/2022 a 
15/07/2022 - GEdoc nº 135869/2022
fraNciSco JUNior TaVarES PiNTo - Período: 20/07/2022 - GEdoc nº 
136447/2022
idarliENE doS PraZErES SilVa  - Período: 05/08/2022 - GEdoc nº 
137334/2022
JoilMa MarTiNS da SilVa SaSaKi  - Período: 24/06/2022 a 08/07/2022 
- GEdoc nº 132354/2022
JorGE clETo NUNES fErrEira JUNior - Período: 19/07/2022 a 
21/07/2022 - GEdoc nº 136679/2022
JoSE GEraldo NaSciMENTo VElloSo da SilVa - Período: 28/07/2022 a 
29/07/2022 - GEdoc nº 136825/2022
JoSE TorrES BriTo cardoSo - Período: 04/08/2022 - GEdoc nº 
137328/2022
lariSSa MoNTEiro NaSciMENTo  - Período: 31/07/2022 a 05/08/2022 - 
GEdoc nº 136565/2022
lilia lETicia PErEira WaNZElEr  - Período: 26/07/2022 a 30/07/2022 
- GEdoc nº 136130/2022
lorENNa MENdES PacHEco - Período: 28/07/2022 a 29/07/2022 - GE-
doc nº 137252/2022
lUciaria GoMES da SilVa ScaTENa - Período: 11/07/2022 a 17/07/2022 
- GEdoc nº 136176/2022
lUciaria GoMES da SilVa ScaTENa - Período: 27/07/2022 - GEdoc nº 
136181/2022
MarcHUrY MElo ScKYr aHNdrEW - Período: 29/07/2022 - GEdoc nº 
136868/2022
Marcia Maria MoraES da coSTa - Período: 29/07/2022 a 04/08/2022 
- GEdoc nº 136262/2022
Maria da Gloria VicENTE NaSciMENTo araUJo  - Período: 14/07/2022 
a 15/07/2022 - GEdoc nº 136151/2022
Maria dE lUrdES dE carValHo SoarES alMEida - Período: 26/07/2022 
a 29/07/2022 - GEdoc nº 136060/2022
Maria do Socorro da SErra cardoSo - Período: 25/07/2022 a 
31/07/2022 - GEdoc nº 136826/2022
Maria lUZia coSTa frEiTaS PErEira - Período: 31/05/2022 a 
01/06/2022 - GEdoc nº 137253/2022
Maria oliVEira GoMES - Período: 01/08/2022 a 02/08/2022 - GEdoc 
nº 136963/2022
MarlUcE SilVa doS SaNToS - Período: 03/08/2022 - GEdoc nº 
136854/2022
MarlY daNTaS NErY - Período: 03/08/2022 a 04/08/2022 - GEdoc nº 
136711/2022
MaUro dE JESUS SaNTa BriGida da foNSEca - Período: 04/08/2022 - 
GEdoc nº 137173/2022
MaUro dE JESUS SaNTa BriGida da foNSEca - Período: 2/08/2022  - 
GEdoc nº 136601/2022
MaYaNNa dE araUJo SaNTiaGo - Período: 29/07/2022 - GEdoc nº 
136036/2022
MilENa dE NaZarE PaNToJa carValHo BENTES  - Período: 11/07/2022 
a 18/07/2022 - GEdoc nº 135083/2022
PaloMa Maria PiNHEiro dE oliVEira - Período: 31/07/2022 a 
01/08/2022 - GEdoc nº 136385/2022
PaTricia GUEdES do ValE - Período: 3/08/2022 a 05/08/2022 - GEdoc 
nº 137349/2022
PaTricK daNTaS liMa - Período: 25/07/2022 a 26/07/2022 - GEdoc nº 
137238/2022
PEdro PaUlo ViEira SilVa  - Período: 03/08/2022 - GEdoc nº 
136919/2022
rafaEla dE NaZarE SilVa da SilVa - Período: 03/08/2022 - GEdoc nº 
136906/2022
raioNilVa JoaNa lEMoS PoNTES - Período: 02/08/2022 a 03/08/2022 - 
GEdoc nº 136422/2022
raQUEl rEal dE oliVEira - Período: 03/08/2022 a 05/08/2022 - GEdoc 
nº 137307/2022
rENaTa ElEN SoUSa GodiNHo - Período: 24/06/2022 - GEdoc nº 
136798/2022
rodriGo caNGUSSU alVES  - Período: 02/08/2022 a 08/08/2022 - GE-
doc nº 137119/2022
SUlENY da SilVa oliVEira - Período: 21/07/2022 a 25/07/2022 - GEdoc 
nº 136156/2022
TErESa criSTiNa rodriGUES corrEa - Período: 28/07/2022 a 
29/07/2022 - GEdoc nº 136392/2022
THaiS alESSaNdra NUNES BaSToS - Período: -13/07/2022  GEdoc nº 
136148/2022
VicTor GUiMaraES TEiXEira - Período: 07/07/2022 a 08/07/2022 - GE-
doc nº 137074/2022
ViViaNY dE PaUla BEZErra alVES - Período: 18/07/2022 a 23/07/2022 
- GEdoc nº 136126/2022
WaGNEr da SilVa SaNToS  - Período: 21/07/2022 - GEdoc nº 
134874/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 09 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício
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Portaria Nº 0601/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora, VErENa BarroS frEirE coSTa, auxiliar de ad-
ministração, para exercer o cargo de provimento em comissão de diretora 
do departamento de obras e Manutenção, durante afastamento da servi-
dora titular, Márcia Maria MoraES da coSTa, no período de 29/07 a 
04/08/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 10 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício
Portaria Nº 0605/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ e considerando os termos dos GEdocs nº 
137242/2022 e 129973/2022,
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora TaYNara MarTiNS da SilVa, auxiliar de admi-
nistração, para exercer a função de chefe da Unidade de apoio do interior 
- Pólo Sudeste iV, durante o afastamento da titular, TaTiaNa MoNTiBEllEr 
PaiXÃo, no período de 04 a 27/07/2022; e
ii - dESiGNar o servidor BiaNca EliSE NaSciMENTo fErrEira, auxiliar 
de administração, para exercer a função de chefe de Unidade de apoio de 
Promotoria de Justiça do interior - Promotoria de Justiça cível de ananin-
deua, durante o afastamento do titular, EroNilSoN MElo dE SoUZa, no 
período de 11/07 a 09/08/2022;
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 10 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício
Portaria Nº 0607/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018;
coNSidEraNdo os termos dos GEdocs nº 132464/2022, 135330/2022, 
134154/2022 e 134814/2022,
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor MarcUS ViNiciUS SilVa cordEiro, auxiliar 
de administração, para exercer o cargo de assistência intermediária de 
chefe da divisão de Processos cíveis, durante o afastamento da titular, 
Maria dolorES afoNSo loBaTo da SilVa, nos períodos de 04/07 a 
05/08/2022 e 08 a 09/08/2022.
ii - dESiGNar a servidora, diNá rodriGUES dE MaToS, auxiliar de Ser-
viços Gerais, para exercer o cargo de chefe da divisão de Protocolo, du-
rante o afastamento do titular, PaUlo aNdrÉ SEaWriGHT coElHo, no 
período de 01 a 07/08/2022.
iii - dESiGNar o servidor fErNaNdo SilVa dE carValHo, auxiliar de 
administração, para exercer a função de assistência intermediária de che-
fe da divisão de Material, durante o afastamento do servidor titular, WaG-
NEr araGÃo SalES, no período de 18 a 31/07/2022; e
iV - dESiGNar a servidora, dEodaTa do carMo rodriGUES MaUÉS, 
auxiliar de Serviços Gerais, para exercer a função de assistência inter-
mediária de chefe da divisão de Material, durante o afastamento do ser-
vidor titular, SÉrGio ricardo rEGo dE oliVEira, no período de 20/07 
a 04/08/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 10 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício
Portaria Nº 0770/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro no art. 129 da lei complementar Estadual nº. 057, de 
6/7/2006:
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida - Período: 08/07/2022 a 
15/07/2022 - GEdoc nº 133181/2022
carMEN BUrlE da MoTa dE frEiTaS - Período: 01/08/2022 a 07/08/2022 
- GEdoc nº 136186/2022
GaBriEla rioS MacHado - Período: 24/07/2022 a 28/07/2022 - GEdoc 
nº 135140/2022
GilBErTo ValENTE MarTiNS - Período: 01/08/2022 a 15/08/2022 - GE-
doc nº 136005/2022
HElio rUBENS PiNHo PErEira - Período: 04/07/2022 a 08/07/2022 - 
GEdoc nº 132312/2022
HElio rUBENS PiNHo PErEira - Período: 18/07/2022 a 27/07/2022 - 
GEdoc nº 134265/2022
JoSE Maria coSTa liMa JUNior - Período: 06/07/2022 a 08/07/2022 - 
GEdoc nº 132180/2022
JUlio cESar SoUSa coSTa - Período: 07/07/2022 a 13/07/2022 - GEdoc 

nº 133024/2022
JUlio cESar SoUSa coSTa - Período: 15/07/2022 a 21/07/2022 - GEdoc 
nº 134116/2022
loUiSE rEJaNE dE araUJo SilVa SEVEriNo - Período: 04/07/2022 a 
13/07/2022 - GEdoc nº 132503/2022
Marco aUrElio liMa do NaSciMENTo - Período: 11/07/2022 a 
15/07/2022 - GEdoc nº 135756/2022
Maria dE NaZarE aBBadE PErEira - Período: 26/07/2022 a 28/07/2022 
- GEdoc nº 135244/2022
MariZa MacHado da SilVa liMa - Período: 19/07/2022 a 02/08/2022 - 
GEdoc nº 134480/2022
MaUro MarQUES dE MoraES - Período: 12/07/2022 a 25/07/2022 - GE-
doc nº 133771/2022
NicolaU aNToNio doNadio criSPiNo - Período: 14/07/2022 a 
20/07/2022 - GEdoc nº 133937/2022
oliVia roBErTa NoGUEira dE oliVEira - Período: 07/07/2022 a 
21/07/2022 - GEdoc nº 132995/2022
PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE - Período: 25/07/2022 - GEdoc 
nº 135307/2022
PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE - Período: 26/07/2022 - GEdoc 
nº 135490/2022
PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE - Período: 27/07/2022 - GEdoc 
nº 135700/2022
PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE - Período: 29/07/2022 - GEdoc 
nº 136039/2022
PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE - Período: 28/07/2022 - GEdoc 
nº 135880/2022
PaUlo iGor Barra NaSciMENTo - Período: 14/07/2022 a 20/07/2022 - 
GEdoc nº 133990/2022
roSaNGEla cHaGaS dE NaZarE - Período: 04/07/2022 a 18/07/2022 - 
GEdoc nº 133048/2022
SiNTia NoNaTa NEVES dE QUiNTaNilHa BiBaS MaradEi - Período: 
13/07/2022 a 19/07/2022 - GEdoc nº 133811/2022
SiNTia NoNaTa NEVES dE QUiNTaNilHa BiBaS MaradEi - Período: 
07/07/2022 a 13/07/2022 - GEdoc nº 133189/2022
UBiraGilda SilVa PiMENTEl - Período: 26/07/2022 a 29/07/2022 - GE-
doc nº 135283/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 01 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0771/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao membro abaixo discriminado licença por motivo de doença 
em pessoa da família, com fulcro no art. 132, inciso i, da lei complemen-
tar nº 057, de 6/7/2006:
fraNcYS lUcY GalHardo do ValE - Período: 26/07/2022 a 04/08/2022 
- GEdoc nº 135072/2022
lUiZ da SilVa SoUZa - Período: 19/07/2022 a 24/07/2022 - GEdoc nº 
134453/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 01 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0773/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo os termos do GEdoc nº 135493/2022;
r E S o l V E:
coNcEdEr à Promotora de Justiça oliVia roBErTa NoGUEira dE oli-
VEira, 180 (cento e oitenta) dias de licença-maternidade, com fulcro no 
art. 128 c/c o art. 133, §1º, da lei complementar n.º 057, de 6/7/2006, 
no período de 26/07/2022 a 21/01/2023.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 01 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
republicada por incorreção no d.o.E. de 09 de agosto de 2022
Portaria Nº 4220/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
10645/2022; e
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no D.O.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ lUiS PirES do roSário, ocupante do cargo 
de auxiliar de Serviços Gerais, lotado no Serviço de almoxarifado, Grati-
ficação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da Lei 
Estadual no 5.810, de 24/1/1994, durante o afastamento do servidor titu-
lar da referida gratificação, ROSIVAN SOUZA DE OLIVEIRA, no período de 
06/06 a 04/08/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 05 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 838734
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Portaria Nº 0595/2022-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

136954/2022 aNa PaUla daNTaS NErY 2021/2022 30 14/07 a 
12/08/2022

137450/2022 aNdrEia caldaS doS SaNToS 2021/2022 14 16 a 
29/08/2022

136292/2022 cEliNa coElHo caTiVo clEoPHaS 
cUNHa 2021/2022 27 01 a 

27/08/2022

137467/2022 claUdia TEiXEira Sa aYaN 2021/2022 20 16/11 a 
05/12/2022

137434/2022 lUiZ ricardo PiNHo 2021/2022 15 16 a 
30/08/2022

124716/2022 MariaNa cUNHa oliVEira 2021/2022 13 16 a 
28/08/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM, 09 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício
Portaria Nº 0596/2022-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 eXercÍ-
cio PerÍodo a coNtar 

de
dias

restaNtes

137336/2022 aliNE KaroliNE diaS 
MESQUiTa 2021/2022 20/07 a 

18/08/2022 08/08/2022 11

136956/2022 aNa PaUla daNTaS 
NErY 2021/2022 14/07 a 

12/08/2022 04/08/2022 09

137604/2022 carMEN lUcia PiNHEi-
ro da SilVa 2021/2022 18/07 a 

16/08/2022 09/08/2022 08

137489/2022 cEliNa coElHo caTiVo 
clEoPHaS cUNHa 2021/2022 01 a 

27/08/2022 04/08/2022 24

137404/2022 claUdia rEGiNa 
GoMES PaNTalEao 2021/2022 21/07 a 

19/08/2022 08/08/2022 12

137546/2022
GilcilENE do 

Socorro GUSMao dE 
alMEida

2020/2021 18/07 a 
16/08/2022 08/08/2022 09

137335/2022 GlENda doS SaNToS 
SaNTaNa 2021/2022 19/07 a 

17/08/2022 08/08/2022 10

137606/2022 JaEl loPES dE SoUZa 
oliVEira 2021/2022 20/07 a 

18/08/2022 09/08/2022 10

137654/2022 KaZUMi SHiNoZaKi 2021/2022 01 a 
30/09/2022 01/09/2022 30

136372/2022 lorENa dE SoUZa 
MElo corrEa 2021/2022 18/07 a 

06/08/2022 29/07/2022 09

137536/2022 lUciaNa JorGE Mora-
ES SilVa 2021/2022 25/07 a 

23/08/2022 08/08/2022 16

137110/2022
SYlVia cHriSTiNa 

fErrEira laSSaNcE dE 
carValHo

2021/2022 11 a 
31/07/2022 29/07/2022 03

136047/2022 TirZa ElEoNora dE 
NaZarE BENoNE SaBBa 2021/2022 11/07 a 

09/08/2022 01/08/2022 09

137528/2022 VEra lUcia MarQUES 
TaVarES 2021/2022 18/07 a 

16/08/2022 05/08/2022 12

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM, 09 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício

Protocolo: 838712
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 007/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor 
de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em 
atenção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conse-
lho Nacional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a 
todos quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apre-
sentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo 
da Notícia de fato SiMP nº 000372-215/2021, a qual foi instaurada no 
intuito de apuar suposto crime de abuso de autoridade por parte de agente 
do cirETraN - MTd.
distrito de Monte dourado/ Pa, 27 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 838774
Portaria Nº 0597/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TÉcNico 
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de agosto de 2022, 
elaborada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas 
de 25 de julho de 2022, publicadas no site do Ministério Público do Estado 
do Pará;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de agosto de 2022, 
elaborada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, 
datada de 21 de março de 2022, publicadas no site do Ministério Público 
do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos 
senhores membros do Parquet escalados para o plantão institucional do 
segundo grau.
r E S o l V E:
art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta 
PorTaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional 
junto aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério Público do 
Estado do Pará, no período de 13, 14 e 15/08/2022.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Esta-
dual nº 5.810/94.
 
aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores
ProcUradoria de JUstiÇa cÍVeL e ProcUradoria de JUstiÇa 
criMiNaL
PerÍodo: 13, 14 e 15/08/2022
Em observância a Resolução nº 006/2019-CPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês agosto de 2022, elaborada pela coordenadoria das Procurado-
rias de Justiça cíveis, datada de 25 de julho de 2022 e coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça criminais, datada de 21 de março de 2022, ambas 
publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará.
dia 13/08/2022 (sábado)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
andreza cristiane Mendes da costa (assessora Técnica Especializada da 
Procuradoria cível)
Sheyla cristina cardoso Barbosa (assessora Técnica Especializada da Pro-
curadoria criminal)
dia 14/08/2022 (domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
João ronaldo Pinheiro Sá (assessor da Procuradoria cível)
dia 15/08/2022 (segunda-feira) - adesão do Grão-Pará à independência 
do Brasil lei Estadual N2 37/1947 e lei Estadual n° 5.999/1996
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
Josiane do Socorro ferreira Gomes (assessora Técnica Especializada da 
Procuradoria cível)
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andré áderson cordeiro diniz (assessor da Procuradoria cível)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa .
 Belém, 09 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício

Protocolo: 838776
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 008/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, 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 Na-
cional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos 
quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação 
de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notí-
cia de fato SiMP nº 000514-215/2021, a qual foi instaurada no intuito de 
apuar suposto crime ambiental.
distrito de Monte dourado/ Pa, 27 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 838785
aViso n.° 16/2022-csMP/MPPa
faço público, a quem interessar possa que a 14ª Sessão ordinária do con-
selho Superior será híbrida (on-line e presencial) e realizar-se-á no dia 16 
de agosto de 2022, às 9h, no site www.mppa.mp.br e no Plenário “Procu-
rador de Justiça otávio Proença de Moraes”, quarto andar do Edifício-Sede 
do Ministério Público do Estado do Pará, situado à rua João diogo, n.º 100, 
Bairro da cidade Velha, nesta cidade, para apreciação da pauta a seguir:
iTENS da PaUTa:
1. apreciação das atas das seguintes sessões:
10ª Sessão ordinária, realizada 14/06/2022;
11ª Sessão ordinária Plenário Virtual, realizada no período de 27/06 a 
01/07/2022;
12ª Sessão ordinária, realizada em 12/07/2022.
2. Julgamento de certames:
2.1. Julgamento de remoção ou promoção à 3ª entrância, pelo critério de 
antiguidade e merecimento, respectivamente, para o cargo de 1º PJ de 
Mosqueiro, Edital n.º 48/2021, Gedoc n.º 129.419/2021.
2.2. Julgamento de remoção à 3ª Entrância, para o cargo de 2º PJ Cível e 
de defesa comunitária e cidadania de icoaraci, Edital n.º 06/2022, Gedoc 
n.º 121.582/2022.
2.3. Julgamento de promoção por antiguidade à 3ª Entrância, para o cargo 
de 11º PJ com atribuições Gerais de Belém, Edital n.º 07/2022, Gedoc n.º 
121.580/2022.
3. Julgamento de Processos:
3.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir MaciEira da coSTa filHo:
3.1.1. Processo n.º 000122-151/2020 – SiGiloSo
requerente(s): SiGiloSo
requerido(s): SiGiloSo
origem: 1ª PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: SiGiloSo
3.2. Processos de relatoria do conselheiro MarcoS aNTÔNio fErrEira 
daS NEVES:
3.2.1. Processo n.º 000108-200/2018 - SiGiloSo retirado de pauta da 
10ª Sessão ordinário do dia 14/06/2022.retirado de pauta da 12ª Sessão 
ordinária do dia 12/07/2022.
requerente(s): SiGiloSo
requerido(s): SiGiloSo
origem: 1ª PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: SiGiloSo
3.2.2. Processo n.º 000350-151/2018 - retirado de pauta do 9º Plenário 
Virtual pela conselheira Socorro Mendo. retirado de pauta da 10ª Sessão 
ordinário do dia 14/06/2022. retirado de pauta da 12ª Sessão ordinária 
do dia 12/07/2022.
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Saneamento (SESaN)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta improbidade administrativa em razão da não rea-
lização do serviço de terraplanagem e pavimentação, em Belém, por parte 
da SESaN
3.3. Processos de relatoria da conselheira Maria do Socorro MarTiNS 
carValHo MENdo:
3.3.1. Processo n.º 000117-113/2019 retirado de pauta do 7º Plenário Vir-
tual pelo conselheiro Marcos antônio das Neves retirado de pauta da 10ª 
Sessão ordinário do dia 14/06/2022.
requerente(s): a coletividade
Requerido(s): Panificadora Castelo, Panificadora Monte Alegre
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urba-
nismo
assunto: apurar suposta poluição ambiental provocada em tese pelas pani-
ficadoras Castelo e Monte Alegre situadas na cidade de Belém.
3.3.2. Processo n.º 000815-149/2020 - retirado de pauta da 5ª Sessão 
ordinária do dia 14/03/2022 retirado de pauta da 10ª Sessão ordinário 
do dia 14/06/2022.
requerente(s): associação dos cientistas da religião do Pará (acrEPa)
 advogado: dr. Marcus Vinicius leão azevedo de Sena – oaB/Pa 18.755
requerido(s): Prefeitura Municipal de Mocajuba
 advogado: dr. daniel felipe Gaia danin – oaB/Pa 27.032
origem: PJ de Mocajuba

assunto: apurar possíveis irregularidades no concurso público referente ao 
edital n.º 01/2020 de Mocajuba, apresentadas pela associação dos cientis-
tas da Religião do Pará, sobre a formação dos profissionais habilitados para 
a docência da disciplina “ensino religioso”
3.3.3. Processo n.º 038154-003/2020 – retirado de pauta do 4º Plenário 
Virtual pelo conselheiro Marcos antônio das Neves. retirado de pauta da 
5ª Sessão ordinária do dia 14/03/2022 retirado de pauta da 10ª Sessão 
ordinário do dia 14/06/2022. retirado de pauta da 12ª Sessão ordinária 
do dia 12/07/2022
requerente(s): adiel fernandes de luna
requerido(s): Pedro lúcio Santos rosa
origem: 2ª PJ de direitos constitucionais fundamentais, defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua
assunto: apurar suposta prática de violação da lei n.º 8.42992, em decor-
rência de assédio moral, consubstanciado no pedido de providências
3.3.4. Processo n.º 000012-043/2022 retirado de pauta do 7º Plenário 
Virtual pelo conselheiro Marcos antônio das Neves. retirado de pauta da 
10ª Sessão ordinário do dia 14/06/2022. retirado de pauta da 12ª Sessão 
ordinária do dia 12/07/2022
requerente(s): lucivaldo ribeiro Batista e leandro rocha Soares
requerido(s): Prefeitura Municipal de Terra Santa e oliveira construtora & 
Serviços lTda
origem: PJ de Terra Santa
assunto: Notícia de fato instaurada a partir de informações prestadas por 
vereadores de Terra Santa que alegam que a empresa contratada pela pre-
feitura, para realizar os serviços de iluminação pública, não está cumprindo 
o contrato firmado
3.3.5. Processo n.º 000225-940/2019 retirado de pauta do 13º Plenário 
Virtual pelo conselheiro Marcos antônio das Neves.
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): onias de Souza
origem: 11º PJ de Marabá
assunto: apurar indícios de atos de improbidade administrativa cometidos, 
em tese, pelo nacional onias de Souza, ao acumular indevidamente cargos 
na Prefeitura Municipal de Marabá, Prefeitura Municipal de itupiranga e 
Secretaria Estadual de Educação.
3.3.6. Processo n.º 000381-151/2020 retirado de pauta do 13º Plenário 
Virtual pelo conselheiro Waldir Macieira
requerente(s): Ministério Público do Pará
requerido(s): Elielson de Souza figueiredo, Josane daniela freitas Pinto, 
raimundo Miguel dos reis Pereira, Yara Macambira Santana lima, clay 
anderson Nunes chagas, Katia Simone Kietzer, Simone aguiar da Silva 
figueira, diana lemes ferreira, Maria do Socorro castro Hage, Mariane 
cordeiro alves franco, Natanael freitas cabral, fabio José da costa alves, 
ana irene alves de oliveira, anderson Bentes de lima, UEPa - Universida-
de do Estado do Pará, Benedito Ely Valente da cruz, Javan Pereira Motta, 
Marcio clementino de Souza Santos, renata amanajas de Melo, luciana 
de Nazaré farias, rodrigo Santiago Barbosa rocha, Sueli Pinheiro da Silva, 
Gileno Edu lameira de Melo, ilma Pastana ferreira, luiz Eduardo de lima 
Melo, regina da cunha Menezes Palacios.
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
assunto: apurar supostas irregularidades referente ao recebimento de gra-
tificação de regime de tempo integral com dedicação exclusiva (TIDE), 
concomitante com acúmulo de cargos por 24 professores da UEPa
3.3.7. Processo n.º 000010-012/2022
requerente(s): Promotor de Justiça Gilberto Valente Martins
requerido(s): Procuradores de Justiça dr. Marcos antônio ferreira das Ne-
ves e dr. Nelson Pereira Medrado
origem: conselho Superior do MPPa
assunto: arguição de impedimento e de Suspeição oposta pelo Exmo. Pro-
motor de Justiça, dr. Gilberto Valente Martins, em face dos Exmos. Pro-
curadores de Justiça, dr. Marcos antônio ferreira das Neves e dr. Nelson 
Pereira Medrado, para participarem na condição de integrantes do colégio 
de Procuradores, da apreciação e julgamento do processo n.º 037/2021-
cPJ (recurso contra decisão da Procuradoria-Geral de Justiça que arquivou 
o ic n.º 000029-009/2020).
3.4. Processos de relatoria da conselheira roSa Maria rodriGUES car-
ValHo
3.4.1. Processo n.º 000442-151/2021 - SiGiloSo
requerente(s): SiGiloSo
requerido(s): SiGiloSo
origem: 2ª PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: SiGiloSo
3.5. Processos de relatoria do conselheiro fraNciSco BarBoSa dE oli-
VEira:
3.5.1. Processo n.º 000994-086/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): companhia Brasileira de Bauxita (cBB)
origem: PJ de Ulianópolis
assunto: apurar a responsabilização pelo dano ambiental ocorrido no Mu-
nicípio de Ulianópolis, em decorrência de resíduos e rejeitos industriais 
que terminaram abandonados em uma área de zona rural da referida mu-
nicipalidade, contaminando de forma relevante o meio ambiente em suas 
diversas dimensões e prejudicando a saúde humana
4. o que ocorrer.
 Belém-Pa, 10 de agosto de 2022.
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior

Protocolo: 838821
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de reGistro de PreÇos 

reGistro de PreÇos Nº 027/2022- Pe-PMa 
Processo adMiNistratiVo: 2022/0624-001- PMa 

o Município de abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, Órgão Geren-
ciador, com interveniência da Secretaria Municipal de obras e Viação Pública - 
SEMoB, cNPJ 05.105.127/0001-99, resolve registrar os preços da ata de re-
gistro de Preços de Nº 027/2022- PE-PMa, oriundo do Pregão Eletrônico SrP 
nº 030/2022-PE-PMa, que possui por objeto o Sistema de registro de Preços 
Para futura e Eventual contratação de Empresa Para fornecimento de arte-
fatos de concreto armado (Tubos e Blocos), Para Uso nos Serviços de drena-
gem do Município de abaetetuba, incluso Transporte, conforme condições e 
especificações contidas no Termo de Referência e em seus Anexos; cujo for-
necedor registrado na arP é:  l Pantoja correa Eireli, cNPJ 34.628.240/0001-
57, vencedor dos lote/Grupo: lote/Grupo 01 (r$ 2.782.000,00), lote/Grupo 
02 (r$ 137.750,00), perfazendo o valor global de r$  2.919.750,00. a íntegra 
da arP estará disponível na sede da Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pa, 
Site desta PMa e na página do Tribunal de contas dos Municípios - TcM. 
Órgão Gerenciador: Francineti Maria rodrigues carvalho.

Protocolo: 838946

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
resULtado da LicitaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 005/2022 
objeto: contratação de Empresa Para a revitalização do centro de Testagem 
e acolhimento(cta) e do centro de Especialidades odontológicas (ceo), Para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 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 Secretário de Saúde, Sr. charles cezar Tocantis de Souza, 
resolve: tornar público a HoMoloGaÇÃo da Tomada de Preço nº 005/2022, à 
seguinte adjudicatária: consserve construções e Serviços Eireli com o cNPJ: 
37.844.010/0001-13, perfazendo o valor global de r$ r$ 212.969,81 (duzen-
tos e doze mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos). 
ordenador de despesas: charles cezar tocantis de souza.

Protocolo: 838948

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acara
aViso de ProrroGaÇao

o Município de acará/Pa torna público, a quem possa interessar, Pror-
roGaÇÃo da sessão de abertura do Tomada de Preço nº 2/2022-00012, cujo 
objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À REFORMA DO PRÉDIO PARA 
fUNcioNaMENTo da UNidadE BáSica dE SaÚdE, localiZado No Bairro 
PaNTaNal, No MUNicÍPio dE acará-Pa. iNforMaMoS que a nova data da 
sessão pública será dia 24 de agosto de 2022 as 14:00h (Horário de Brasília). 
Permanecendo inalterados as demais disposições do edital. Edital disponível: ht-
tps://acara.pa.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, Por-
tal TcM/Pa, Setor de licitações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala 
das licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2022@gmail.com.

aViso de ProrroGaÇao
o  Município de acará/Pa torna público, a quem possa interessar, Pror-
roGaÇÃo da sessão de abertura da Tomada de Preço nº 2/2022-00011, cujo 
objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À REFORMA DO PRÉDIO PARA 
fUNcioNaMENTo do cENTro dE rEfErENcia dE aSSiSTENcia Social, 
localiZado No Bairro PaNTaNal, No MUNicÍPio dE acará-Pa. iNfor-
MaMoS que a nova data da sessão pública será dia 24 de agosto de 2022 as 
09:00h (Horário de Brasília). Permanecendo inalterados as demais disposi-
ções do edital. Edital disponível: https://acara.pa.gov.br, www.comprasgover-
namentais.gov.br UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Traves-
sa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 
13:00hs, cpl.pma2022@gmail.com.

aViso de ProrroGaÇao-PreGao
o  Município de acará/Pa torna público, a quem possa interessar, Pror-
roGaÇÃo da sessão de abertura do PrEGao ElETroNico nº 037/2022, 
cujo objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE MEdicaMENTo HoSPiTalar oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES 
da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE acará/Pa. iNforMaMoS que a 
sessão de abertura será ProrroGada para o dia 16 de agosto de 2022 as 
09:00h (Horário de Brasília) Para a alteração na condição da ME-EPP. Edi-
tal disponível: https://acara.pa.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br 
UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Travessa São José nº 
120 Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.
pma2022@gmail.com.

aViso de ProrroGaÇao-PreGao
o  Município de acará/Pa torna público, a quem possa interessar, Pror-
roGaÇÃo da sessão de abertura do PrEGao ElETroNico nº 038/2022, cujo 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
MEdicaMENToS oBJETiVaNdo aTENdEr o ProGraMa farMácia BáSica 
No MUNicÍPio dE acará/Pa. iNforMaMoS que a sessão de abertura será 
ProrroGada para o dia 16 de agosto de 2022 as 14:00h (Horário de Brasí-
lia) Para a alteração na condição da ME-EPP. Edital disponível: https://acara.
pa.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, Portal TcM/
Pa, Setor de licitações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das 
licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2022@gmail.com.

Pedro PaULo GoUVea de Moraes
Prefeito Municipal

Protocolo: 838950

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALENQUER

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLeNQUer-Pa
aViso de aNULaÇÃo de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2022 Processo nº 20042022004
oBJeto: aQUiSiÇÃo dE olEo diESEl S-500 Para rESTaBElEciMENTo 
dE TrafEGaBilidadE coM a rEcUPEraÇÃo dE PoNToS criTicoS daS 
ESTradaS ViciNaiS QUE liGaM o MUNiciPio dE alENQUEr aS SUaS co-
MUNidadES, coNforME oS coNVENioS Nº 074/2022, Nº 090/2022 E Nº 
131/2022, cElEBrado ENTrE a PrEfEiTUra MUNiciPal dE alENQUEr E a 
SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTE-SETraN. Em face dos elementos 
constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, 
inciso Vi da lei federal nº 8.666/93, e nas observações feitas pelo Senhor 
Pregoeiro e área técnica competente, resolvo:
1.informar que o Pregoeiro declarou aNUlado os lotes 01, 02 e 03 por não 
haver propostas com preços em condições de aceitabilidade.

NiLsoN aFoNso correa FoNseca
PrEGoEiro MUNiciPal

Protocolo: 838951

PreFeitUra MUNiciPaL de aLeNQUer-Pa
eXtrato de LicitaÇÃo deserta

PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2022 Processo nº 15072022001-24
oBJeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESaS Para 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE HoTElaria/HoSPEdaGEM (cafÉ da MaNHÃ 
INCLUSO), VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRE-
TáriaS dE alENQUEr-Pa. Em face dos elementos constantes no presente 
processo administrativo, e ao disposto no art. 43, inciso Vi da lei federal 
nº 8.666/93, e nas observações feitas pelo Senhor Pregoeiro e área técnica 
competente, resolvo :
1.informar que o Pregoeiro declarou dESErTa os itens 01 e 02 por não haver 
propostas cadastradas.

NiLsoN aFoNso correa FoNseca
PrEGoEiro MUNiciPal

Protocolo: 838953

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 062/2022/PMaP 
objeto: aquisição de carnes para atender as necessidades da prefeitura de 
aurora do Pará e as demais secretarias que compõem a esfera municipal. a 
sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propos-
tas de preços e etapa de lances no dia 25/08/2022, às 08:30 horas. o edital 
estará disponível nos sites: o edital estará disponível nos sites: https://au-
roradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licita-
caoaurorapara@gmail.com, a partir da data da publicação. antonia tassila 
Farias de araújo - Pregoeira/PMaP.

Protocolo: 838957

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de coNVocaÇÃo Para sessÃo de 

aBertUra de ProPostas 
coNcorrÊNcia N° 3008/2022 

objeto: execução das seguintes obras/serviços: terraplenagem e regulariza-
ção de vias/ruas na zona urbana e ramais da zona rural. a cPl da Prefeitura 
Municipal de Barcarena, após cumprimento à norma inscrita na letra do art. 



110  diário oficial Nº 35.075 Quinta-feira, 11 DE AGOSTO DE 2022

109, i, alínea “a”, c/c § 1°, da lei n°. 8.666/93, e para cumprir o que dispõe 
o art. 43, ii e iii da referida lei, bem como item 15, subitens 15.8 e 15.9, do 
edital que disciplina a licitação, torna público aos interessados e convoca as 
três empresas habilitadas para a sessão pública de abertura dos envelopes 
n°. 02, que contêm suas propostas de preços, e devoluções dos envelopes 
lacrados e inviolados contendo as propostas das duas empresas inabilitadas. 
a sessão acontecerá na sala de reuniões da PMB, mesmo local de realização 
da sessão de abertura, e iniciará, pontualmente, às 09h00min do dia 17 de 
agosto de 2022. as duas empresas inabilitadas foram alijadas do certame e 
não poderão participar das fases subsequentes do processo, conforme art. 41, 
§ 4°, da lei n°. 8.666/93. a presença dos representantes legais das empre-
sas habilitadas é de fundamental importância para continuidade do processo, 
porém, o não comparecimento deles ou de algum outro licitante e/ou interes-
sado, no dia, hora e local designados, não impedirá que a sessão aconteça, 
não cabendo reclamação de qualquer natureza. Waldemar cardoso Nery 
Júnior - Presidente da cPL.

Protocolo: 838959

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 2/2022-052401 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para a Execução da obra de 
Engenharia civil Para realizar drenagem e reassentamento de Bloquete na 
rua Justo chermont, Zona Urbana do Município de Breves/Pa. Vencedor: Wd 
comercio E Serviço Eireli, com o valor total de r$ 562.298,15. Homologo 
a licitação na forma da lei nº 8.666/93 - José antonio azevedo Leão. 
04/07/2022.

eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 20220240; 
origem: tomada de Preços Nº 2/2022-052401; contratante: Prefeitura 
Municipal de Breves; contratada(o): Wd comercio e Serviço Eireli; obje-
to: contratação de Empresa Especializada Para a Execução da obra de En-
genharia civil Para realizar drenagem e reassentamento de Bloquete na 
rua Justo chermont, Zona Urbana do Município de Breves/Pa; Valor Total: 
r$ 562.298,15; Vigência: 04/07/2022 a 03/10/2022; data da assinatura: 
04/07/2022.

Protocolo: 838965

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de sUsPeNsÃo 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 04/2022 - seMed 
concorrência Pública nº 04/2022 - SEMEd - objeto: construção das Emeif 
Maranhão, Emeif Nossa Senhora de Nazaré, Emeif Maria Eduarda Goudinho, 
Emeif Santa Maria, Emeif francisca Xavier alves, localizadas no Município 
de cametá/Pa. a comissão Especial de licitação comunica a SUSPENSÃo da 
referida licitação para adequações no edital e seus anexos. os interessados 
deverão acompanhar o tramite do processo através dos sítios: www.prefei-
turadecametá.pa.gov.br e mural de licitações do site do TcM/Pa: Geo obras 
www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras. 
enio de carvalho - secretário Municipal de educação.

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 05/2022-seMed 
concorrência Pública nº 05/2022 - SEMEd. objeto: contratação de Empre-
sa Especializada Para construção das Escolas Municipais de Ensino infantil 
E fundamental localizadas em ilhas e Terra firme no Município de cametá/
Pa. a comissão Especial de licitação comunica a SUSPENSÃo da referida 
licitação para adequações no edital e seus anexos. os interessados deverão 
acompanhar o tramite do processo através dos sítios: www.prefeituradeca-
metá.pa.gov.br e mural de licitações do site do TcM/Pa: Geo obras www.tcm.
pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras. enio de carvalho - 
secretário Municipal de educação.

Protocolo: 838970

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos

Fundo Municipal de educação de cumaru do Norte. Processo licitatório 
nº 054/2022, Pregão Eletrônico n°. 034/2022. objeto: registro de preço para 
aquisições de instrumentos musicais para compor uma fanfarra Escolar.
ata de registro de Preços nº 059/2022- aSSiS VaZ iNSTrUMENToS MU-

SicaiS EirEli, cNPJ: 01.721.415/0001-17. Vigência: 02/08/2022 a 
02/08/2023. data de assinatura: 02/08/2022. Valor: r$ 16.128,00. ata de 
registro de Preços nº 060/2022 - QUaSar BraSil iNSTrUMENToS MU-
SicaiS lTda - EPP, cNPJ: 28.453.974/0001-40. Vigência: 02/08/2022 a 
02/08/2023. data de assinatura: 02/08/2022. Valor: r$ 24.725,81.

eXtrato de coNtrato/FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
contrato nº. 296/2022 - aSSiS VaZ iNSTrUMENToS MUSicaiS EirEli, cNPJ 
nº. 01.721.415/0001-17. Processo de licitação nº 054/2022-cPl Pregão Ele-
trônico nº 034/2022. objeto: registro de preço para aquisições de iNSTrU-
MENToS MUSicaiS Para coMPor UMa faNfarra EScolar, para atender 
os eventos da Secretaria Municipal de Educação do Município de cumaru do 
Norte - Pa. Valor total r$ 16.128,00. Vigência: 02/08/2022 a 31/12/2022. 
contrato nº. 297/2022 - QUaSar BraSil iNSTrUMENToS MUSicaiS lTda 
- EPP, cNPJ nº 28.453.974/0001-40. Processo de licitação nº 054/2022-cPl 
Pregão Eletrônico nº 034/2022. objeto: registro de preço para aquisições 
de iNSTrUMENToS MUSicaiS Para coMPor UMa faNfarra EScolar, 
para atender os eventos da Secretaria Municipal de Educação do Município 
de cumaru do Norte - Pa. Valor total r$ 24.725,81. Vigência: 02/08/2022 a 
31/12/2022. augusta elias. secretária Municipal de saúde.

eXtrato de coNtrato
contrato nº. 298/2022 - fiBra distribuição & logística EirEli, cNPJ: 
29.887.078/0001-51. Processo administrativo n.º 005/2022, Pregão Eletrônico 
n°. 005/2022. objeto: registro de preço para à aquisição de veículo rodoviário, 
objetivando atender as necessidades da secretaria municipal de obras e servi-
ços da prefeitura municipal de cumaru do norte/pa. Valor total r$ 553.000,00. 
Vigência: 29/07/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 299/2022 - M. c. Machado 
construtora e Terraplanagem EirEli, cNPJ. nº 18.503.567/0001-46. Processo 
administrativo nº 061/2022, dispensa nº 004/2022. objeto: construção de uma 
estrutura em concreto armado para apoiar um reservatório de 25.000 litros de 
água no setor Vicente Temponi. Valor total r$ 30.970,15. Vigência: 08/08/2022 
a 31/12/2022.  celio Marcos cordeiro.  Prefeito Municipal.

Protocolo: 838971

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM ELISEU

.

aViso de rePUBLicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 011/2022-PMde  

Proc. LicitatÓrio Nº 9/2022-220601 
Proc. adMiNistratiVo Nº 00806007/22

o Município de dom eliseu, através da Prefeitura Municipal, por inter-
médio do Pregoeiro, torna público que devido ao fracasso da última sessão, 
realizará às 10:00h do dia 24/08/2022 licitação, na modalidade Pregão Ele-
trônico SrP, tipo menor preço por item, para a coNSTiTUiÇÃo dE rEGiS-
Tro dE PrEÇoS Para fUTUro E EVENTUal PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE 
iNSTalaÇÃo, Troca dE PoNToS E EXEcUÇÃo  dE coMUNicaÇÃo MUlTi-
MÍdia (ScM) Para aTENdEr a PrEfEiTUra, SUaS SEcrETariaS E fUN-
doS No MUNicÍPio dE doM EliSEU, 24 HoraS/diaS, 7 diaS/SEMaNaS Na 
SEMaNa, coM liNK dE iNTErNET dEdicado fUll dUPlEX, doWNload E 
UPload, cUJaS ESPEcificaÇÕES dETalHadaS ENcoNTraM-SE No aNEXo 
i do EdiTal., a realizar-se na no endereço eletrônico: https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/18/. a licitação obedecerá ao disposto na lei nº 
10.520/2002, decreto Nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, subsidiada 
pela lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos en-
contram-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://do-
meliseu.pa.gov.br/ e no departamento de licitações da Prefeitura, localizado 
na av. Juscelino Kubitschek de oliveira, nº02, centro, deste Município - cEP: 
68.633-000, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente das 
08:00hs às 13:00hs. informações: licita.pmde@gmail.com.

Felipe Gabriel correa Barros-Pregoeiro Municipal
Protocolo: 838974

aViso de rePUBLicaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 001/2022-FMs  

Proc. adMiNistratiVo Nº 00302004/22 
Proc. LicitatÓrio Nº 2/2022-230201

o Município de dom eliseu através da secretaria Municipal de saúde, torna 
público que no dia 26/08/2022 às 10h00min, na Sala de reuniões da sede do 
poder Executivo Municipal localizada na av. Juscelino Kubitschek de oliveira, 
nº02, centro, cEP: 68.633-000, realizará licitação, Modalidade Tomada de 
Preços, do tipo menor preço global. com o objeto:” obtenção de Propos-
ta mais vantajosa para a administração, relativa à contratação de pessoa 
jurídica, para execução indireta, por meio de empreitada global de mão de 
obra para realizar a aMPliaÇÃo do PrÉdio da SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaÚdE, localizado na rua ceará, s/n, centro no Município de dom Eliseu/Pa, 
conforme Projetos, Memoriais descritivos e Planilhas orçamentárias, neste 
município, e de acordo com o presente Edital e seus anexos”. o procedimento 
licitatório obedecerá ao disposto na lei nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
nos endereços eletrônico: https://domeliseu.pa.gov.br/ e  https://www.tcm.
pa.gov.br/portaldojurisdicionado/sistema/geo-obras ou no departamento de 
licitações da prefeitura municipal, localizado no mesmo endereço acima referi-
do, informações e esclarecimentos via e-mail - licitadom@gmail.com, a partir 
da publicação deste aviso, no horário de expediente das 08:00hs às 13:00hs.

Verônica silva da costa-Presidente da cPL
Protocolo: 838973
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia
aVisos de LicitaÇÃo

cHaMada PÚBLica Nº 001/2022 
objeto: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura fami-
liar rural e/ou dos Empreendedores familiar rurais ou suas organizações, 
para atender os alunos matriculados na rede municipal de Ensino da Pré- 
Escola, Ensino fundamental, Educação de Jovens e adultos, aEE, Quilombo-
las e alunos do Ensino Médio, de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação de irituia/Pa. data da sessão: 30/08/2022 horário: 
10h00min. local: Sala da comissão Permanente de licitação, situada na av. 
Julio ribeiro Tavares, nº 21, centro, irituia/Pa, cEP: 68.655-000. Maryanne 
oliveira - Presidente da cPL.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2022-srP 
objeto: registro de Preços para a contratação de empresa para fornecimento 
de Materiais de Expediente, destinados ao atendimento da administração Pública 
Municipal, Secretarias e fundos, no que diz respeito ao uso nas repartições pú-
blicas municipais de irituia/Pa. data da sessão: 24/08/2022 horário: 10h00min. 
local: www.portaldecompraspublicas.com.br. Flávia araújo - Pregoeira.

Protocolo: 838976

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de rePUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo
o Fundo Municipal de educação de itupiranga-Pá, por intermédio do se-
cretário de educação, vem rEPUBlicar a licitação nos termos da lei federal 
10.520/2002-lei, decreto nº 10.024, e lei federal 8.666/93. Tipo: Menor 
Preço Por lote. Modalidade: Pregão. forma: Eletrônica Nº PE 9/2022-021 
fME. objeto: SiSTEMa dE rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE PESSoa (S) JUrÍdica (S) Para EXEcUÇÃo doS SErVi-
ÇoS coNTiNUadoS dE TraNSPorTE EScolar coM a locaÇÃo dE VEÍcU-
loS TiPo ÔNiBUS, Micro-ÔNiBUS E VaM coM coNdUTor dEVidaMENTE 
HaBiliTado coM aS NorMaS do dETraN; E EMBarcaÇÕES coM Pilo-
To dEVidaMENTE HaBiliTado coM aS NorMaS da MariNHa do BraSil, 
dESTiNadoS ao TraNSPorTE dE alUNoS daS UNidadES dE ENSiNo da 
rEdE MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, ZoNa UrBaNa E rUral, EM ESTradaS 
PaViMENTadaS, NÃo PaViMENTadaS, ViciNaiS E flUViaiS dUraNTE o aNo 
lETiVo, No MUNicÍPio dE iTUPiraNGa-Pa. reabertura: 25/08/2022 às 08h30. 
o edital estará disponível nos endereços eletrônicos: www. portaldecompras-
publicas.com.br,www.tcm.pa.gov.br, pelo e-mail dpt.licitapmi@gmail.com e tam-
bém através da equipe de pregão, na sala da cPl aV. 14 de julho, 12, centro, no 
horário de expediente. - dat itupiranga, 10 de agosto de 2022 - ass. artur dos 
santos oliveira - secretário Municipal de educação.

Protocolo: 838977

,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
aViso de cHaMada PUBLica 

a Prefeitura Municipal de Limoeiro do ajuru, através da comissão Perma-
nente de licitação torna Público aos interessados que realizará Processo licita-
tório na modalidade chamada Pública nº 02/2022-PMla. objeto: aquisição de 
Gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Empreendedor familiar rural, 
destinado ao atendimento do Programa Nacional da alimentação Escolar - Pnae 
no Município de limoeiro do ajuru/Pa. Entrega e abertura dos envelopes: dia 
31/08/2022, às 09:00h, na sede da Prefeitura, na rua Marechal rondon, s/nº, 
Bairro Matinha. Geovane Pinheiro Moraes - Presidente da cPL.

Protocolo: 838978

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata
aViso de HoMoLoGaÇÃo. 

Pelo presente termo, a comissão de licitação do Município de Magalhães 
Barata, através da (0) fundo Municipal de Educação torna público para co-
nhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o 
processo licitatório n° 2/2022-00006 que teve como objetivo a seleção da 
melhor proposta para contratação de Empresa Especializada em Serviços de 
Engenharia e construção civil, objetivando a reforma e ampliação da Esco-

la Estadual de Ensino fundamental dr. lameira Bittencurtt No Municipio de 
Magalhães Barata/Pa, em conformidade com convênio n° 049/2022-Seduc, 
Projeto Básico, Planilha orçamentaria Memorial descritivo e cronograma fisi-
co - financeiro. foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. 
desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HoMoloGo o processo licitatório 
n° 2/2022-00006 e adJUdico à(s) proponente(s) MB X comercio e Serviços 
ltda, com o valor total de r$ 3.008.856,92 (três milhões, oito mil, oitocentos 
e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), vencedora(s) desse cer-
tame nos termos da ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto.

eXtrato de coNtrato. coNtrato N° 20220342 
origem: tomada de Preços n° 2/2022-00006. contratante: fundo Munici-
pal de Educação contratada(o): Mb X comercio e Serviços ltda objeto: con-
tratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia e construção 
civil, objetivando a reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino fun-
damental dr. lameira Bittencurtt No Municipio de Magalhães Barata/Pa, em 
conformidade com convênio n° 049/2022-Seduc, Projeto Básico, Planilha or-
çamentária Memorial descritivo e cronograma fisico - financeiro. Valor Total: 
r$ 3.008.856,92 (três milhões, oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e 
noventa e dois centavos) ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2022 Projeto 
1515.123610008.1.003 construção, reforma, ampliação e Equiparação de 
Escolas do Ensino Fundame, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e 
instalações, Subelemento4.4.90.51.99, Vigência: 08 de agosto de 2022 a 08 
de março de 2023. data da assinatura: 08 de agosto de 2022.

Protocolo: 838980

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato ata de reGistro de PreÇo N° 05/2022 
Processo Nº eXtrato de HoMoLoGaÇÃo 

a Fundação casa da cultura de Marabá, Vanda régia américo Gomes, Pre-
sidente da FccM HoMoLoGa e adJUdica a decisão do Presidente da 
cEl, referente ao Processo Nº 15982/2022/PMM, PP - SrP n° 005/2022/cEl/
fccM - registro de preço para eventual contratação de pessoa jurídica pres-
tação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de instrumentos mu-
sicais e aquisição de novos instrumentos. vencedora: STaGE MUSic coMEr-
cio, iMPorTaÇÃo EXPorTaÇÃo EirEl, cNPJ/Mf sob o Nº 10.661.909/0001-
44, vencedora dos itens 1,7,10,11,12,18,25 e 27, perfazendo o valor total de 
r$ r$ 46.228,49 (quarenta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e 
nove centavos), vencedora: QUaSar BraSil iNSTrUMENToS MUSicaiS lTda 
- EPP, cNPJ/Mf sob o Nº 28.453.974/0001-40, vencedora dos itens 3,4,5,6,8,9 
perfazendo o valor total de r$ r$ 73.272,00 (setenta e três mil duzentos e se-
tenta e dois reais), vencedora: Ml coMErcio E SErViÇoS MUSicaiS lTda, 
cNPJ/Mf sob o Nº 39.479.389/0001-35, vencedora dos itens 2,13,14,15,16,17,2
0,22,23,24,26,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39 e 40, perfazendo o valor total 
de r$ 136.795,00 (cento e trinta e seis mil setecentos e noventa e cinco reais), 
vencedora: da PalHETa doS SaNToS, cNPJ/Mf sob o Nº 43.813.127/0001-
32, vencedora do item 19, perfazendo o valor total de r$ 89,00 (oitenta e nove 
reais). assinada 28/07/2022. recurso próprio da fccM. Vanda régia américo 
Gomes- Presidente da Fundação casa da cultura de Marabá.

eXtrato ata de reGistro de PreÇo N° 07/2022  
Processo Nº 15982/2022/PMM, PP - srP n° 005/2022/ceL/FccM - re-
gistro de preço para eventual contratação de pessoa jurídica prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva de instrumentos musicais 
e aquisição de novos instrumentos. Vencedora: STaGE MUSic coMErcio, 
iMPorTaÇÃo EXPorTaÇÃo EirEl, cNPJ/Mf sob o Nº 10.661.909/0001-44, 
vencedora dos itens 1,7,10,11,12,18,25 e 27, perfazendo o valor total de r$ 
r$ 46.228,49 (quarenta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e 
nove centavos). Vigência: 03/08/2023, recurso próprio da fccM. Vanda ré-
gia américo Gomes- Presidente da Fundação casa da cultura de Marabá.

eXtrato ata de reGistro de PreÇo N° 08/2022
Processo Nº 15982/2022/PMM, PP - srP n° 005/2022/ceL/FccM - regis-
tro de preço para eventual contratação de pessoa jurídica prestação de servi-
ços de manutenção preventiva e corretiva de instrumentos musicais e aqui-
sição de novos instrumentos. Vencedora: QUaSar BraSil iNSTrUMENToS 
MUSicaiS lTda - EPP, cNPJ/Mf sob o Nº 28.453.974/0001-40, vencedora 
dos itens 3,4,5,6,8,9 perfazendo o valor total de r$ r$ 73.272,00 (setenta e 
três mil duzentos e setenta e dois reais). Vigência: 08/08/2023, recurso pró-
prio da fccM. Vanda régia américo Gomes- Presidente da Fundação 
casa da cultura de Marabá.

extrato ata de reGistro de PreÇo n° 09/2022 
Processo Nº 15982/2022/PMM, PP - srP n° 005/2022/ceL/FccM - re-
gistro de preço para eventual contratação de pessoa jurídica prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva de instrumentos musicais e 
aquisição de novos instrumentos. Vencedora: da PalHETa doS SaNToS, cNPJ/
Mf sob o Nº 43.813.127/0001-32, vencedora do item 19, perfazendo o valor 
total de r$ 89,00 (oitenta e nove reais). Vigência: 03/08/2023, recurso próprio 
da fccM. Vanda régia américo Gomes- Presidente da Fundação casa da 
cultura de Marabá.

eXtrato ata de reGistro de PreÇo N° 10/2022
Processo Nº 15982/2022/PMM, PP - SrP n° 005/2022/cEl/fccM - registro 
de preço para eventual contratação de pessoa jurídica prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva de instrumentos musicais e aquisição 
de novos instrumentos. Vencedora: Ml coMErcio E SErViÇoS MUSicaiS 
lTda, cNPJ/Mf sob o Nº 39.479.389/0001-35, vencedora dos itens 2,13,14,1
5,16,17,20,22,23,24,26,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39 e 40, perfazendo 
o valor total de r$ 136.795,00 (cento e trinta e seis mil setecentos e noventa 
e cinco reais). Vigência: 02/08/2023, recurso próprio da fccM. Vanda régia 
américo Gomes- Presidente da Fundação casa da cultura de Marabá.
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eXtrato ata de reGistro de PreÇo N° 11/2022
Processo Nº 159842/2022/PMM, PP - srP n° 006/2022/ceL/FccM - regis-
tro de preços para eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 
treinamentos de rac - 02, off road, psa e direção defensiva para equipes da fun-
dação casa da cultura de marabá, a ser fornecidos nas áreas urbanas da cidade 
Marabá - Pa, Parauapebas - Pa e canaã dos carajás - Pa. Vencedora: aMNiENTal 
TrEiNaMENToS E SErViÇoS dE locaÇÕES lTda, cNPJ 20520396/0001-05, 
perfazendo um valor total de r$ 111.336,00 (cento e onze mil trezentos e trinta e 
seis reais). Vigência 10/08/2023. recurso fccM e ValE. Vanda régia américo 
Gomes- Presidente da Fundação casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 838985

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo 
a Fundação casa da cultura de Marabá, Vanda régia américo Gomes, 
Presidente da FccM HoMoLoGa e adJUdica a decisão do Presidente 
da cEl, referente ao Processo Nº 159842/2022/PMM, PP - SrP n° 006/2022/
cEl/fccM - registro de preços para eventual contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento de treinamentos de rac - 02, off road, psa e direção defen-
siva para equipes da fundação casa da cultura de marabá, a ser fornecidos nas 
áreas urbanas da cidade Marabá - Pa, Parauapebas - Pa e canaã dos carajás 
- Pa. Vencedora: aMNiENTal TrEiNaMENToS E SErViÇoS dE locaÇÕES 
lTda, cNPJ 20520396/0001-05, perfazendo um valor total de r$ 111.336,00 
(cento e onze mil trezentos e trinta e seis reais). assinado: 09/08/2022, re-
curso fccM e ValE. Vanda régia américo Gomes- Presidente da Fun-
dação casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 838986

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 034/2022-
ceL/PMM, Processo n° 13.320/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE drENaGEM NaS 
rUaS NoSSa SENHora da coNcEiÇÃo, JoÃo dEl rEi, TraVESSa Pará E 
aVENida doS GaViÕES, No Bairro liBErdadE, NUclEo cidadE NoVa, 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e 
Homologado a empresa: M. P. alVES coNSTrUÇÃo ciVil EirEli, inscrita no 
cNPJ 21.922.022/0001-89, vencedora com o valor: r$ 2.478.306,32. assina-
tura: em 10/08/2022, secretário Municipal de obras - FÁBio cardoso 
Moreira - secretário.

Protocolo: 838987

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato do coNtrato Nº 061/2022-ssaM

extrato do contrato Nº 061/2022-ssaM. Processo administrativo 
Nº 29.826/2021-PMM. Pregão Presencial (SrP) Nº 082/2021-cEl/PMM, 
ata de registro de Preços Nº 001/2022-cEl/SEVoP/PMM. referente à rE-
GiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE ÓlEoS lUBrificaNTES: ÓlEoS 
Para MoTor, GraXa E flUÍdoS dE frEioS, dESTiNadoS a aTENdEr aS 
NEcESSidadES do SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá-Pa 
- SSAM, firmado entre o SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ 
- SSaM e a empresa MV coMl. dE PEÇaS Para aUTo E SErViÇoS lTda, 
cNPJ sob o Nº 07.712.240/0001-68, Valor Global: r$266.322,89 (duzentos e 
sessenta e seis mil trezentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos). 
Período de Vigência: o presente contrato terá sua duração diretamente vin-
culada à vigência dos respectivos créditos orçamentários. dotação orçamen-
tária: 15.452.0020.2.126 operacionalização dos Serviços Urbanos. Elemento 
de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. Marabá Pa, 09 de agosto 
de 2022. Múcio eder andalécio - diretor Presidente.

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato do coNtrato Nº 062/2022-ssaM

extrato do contrato Nº 062/2022-ssaM. Processo administrativo 
Nº 29.454/2021-PMM. Pregão Presencial (SrP) Nº 091/2021-cEl/SEVoP/
PMM, ata de registro de Preços Nº 052/2022-cEl/SEVoP/PMM. referente à 
coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica ESPEcialiZada Na EXEcUÇÃo doS 
SErViÇoS dE PUBlicaÇÃo dE EXTraToS dE EdiTaiS, coNTraToS, aTaS 
dE rEGiSTro dE PrEÇoS, HoMoloGaÇÕES E oUTroS QUE SE fiZErEM 
NEcESSarioS NaS iMPrENSaS oficiaiS (d.o.U e ioEPa) E JorNaiS dE 
GraNdE circUlaÇÃo diária dESTiNadoS a aTENdEr aS NEcESSidadES 
da UNidadE GESTora rEQUiSiTaNTE SEcrETaria MUNiciPal dE adMi-
NiSTraÇÃo E dEMaiS UNidadES GESToraS ParTiciPaNTES da PrEfEi-
TURA MUNICIPAL DE MARABÁ, firmado entre o SERVIÇO DE SANEAMENTO 
aMBiENTal dE MaraBá - SSaM e a empresa WH aSSESSoria E coNSUl-
Toria lTda, cNPJ sob o Nº 21.756.037/0001-14, Valor Global: r$52.500,00 
(cinquenta e dois mil e quinhentos reais). Período de Vigência: o presente 
contrato terá sua duração diretamente vinculada à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários. dotação orçamentária: 15.452.0001.2.127 Manuten-
ção dos Serviços de Saneamento ambiental de Marabá. Elemento de despe-
sa: 3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Marabá Pa, 
08 de agosto de 2022. Múcio eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 839002

coNtrato adMiNistratiVo Nº 402/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 27.527/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 144/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição fraldas descartáveis (geriátrica e infantil) para atender o fundo 
Municipal de Saúde de Marabá. Empresa: NaTiVU’S EirEli, inscrita no cNPJ 
sob n° 17.327.127/0001-12. Valor: r$ 4.768,80 (QUaTro Mil, SETEcEN-
ToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E oiTENTa cENTaVoS).  dotações orçamen-
tárias: 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 
10 122 0001 2.045 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde Elemento de 
despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 09 de 
agosto de 2022. LUciaNo LoPes dias - secretário Municipal de saúde 
de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 393/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 3.370/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 017/2022-cPL/PMM. oBJETo do coNTraTo: 
a aquisição de materiais para laboratório para atender o fundo Municipal de 
Saúde e demais Unidades Vinculadas. Empresa: SilSUl coMErcio lTda, inscrita 
no cNPJ sob nº 57.359.168/0001-05. Valor: r$ 6.492,00 (Seis mil quatrocentos 
e noventa e dois reais).  doTaÇÕES orÇaMENTáriaS: 10 302 0012 2.055. ElE-
MENTo dE dESPESa: 10 302 0012 2.055. ElEMENTo dE dESPESa: 3.3.90.30.00 
Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 01 de agosto de 2022. LUciaNo 
LoPes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 838995

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo srP eLetrÔNico Nº 081/2022-cPL/PMM, 

Processo Nº 17.374/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 29/08/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS Para foMENTar a aGroiN-
dÚSTria No MUNicÍPio dE MaraBá. UaSG: 925213. Íntegra do Edital no 
site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - 
edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 
04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: 
(94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min 
ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 10/08/2022. 
MaUricio carVaLHo casteLo BraNco - Pregoeiro cPL/PMM. Por-
taria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 838997

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo srP eLetrÔNico Nº 082/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 19.008/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 29/08/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE UNiforMES PadroNiZadoS E EQUiPaMENTo dE ProTEÇÃo 
iNdiVidUal (EPi), No iNTUiTo dE aTENdEr aoS ProfiSSioNaiS ViNcUla-
doS ao SErViÇo MÓVEl dE UrGÊNcia - SaMU E aoS aGENTES coMUNi-
TárioS dE SaÚdE - acS. UaSG: 927495. Íntegra do Edital no site: https://
www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto 
frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bair-
ro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: 
licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 10/08/2022. rodriGo soUsa 
Barros - Pregoeiro cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo srP eLetrÔNico Nº 078/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 18.249/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 25/08/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS da farMácia BáSica E MEdicaMENToS 
coNTroladoS, Para aTENdiMENTo daS UNidadES BáSicaS dE SaÚdE 
E HoSPiTaiS PÚBlicoS do MUNicÍPio dE MaraBá. UaSG: 927495. Ínte-
gra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala 
da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, 
Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Ma-
rabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 
14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá 
(Pa), 10/08/2022. raPHaeL cota dias - Pregoeiro cPL/PMM. Portaria 
nº 831/2022-GP.

Protocolo: 838999

aViso de ratiFicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Processo de seLeÇÃo N.º 001/2022 - cet/PMM

Ratificação e Homologação do Processo n° 11.848/2022 - PMM. obje-
to: ProcESSo dE SElEÇÃo Para aPrESENTaÇÃo dE ProPoSTaS Por EN-
TidadES fEcHadaS dE PrEVidÊNcia coMPlEMENTar iNTErESSadaS EM 
adMiNiSTrar PlaNo dE BENEfÍcioS PrEVidENciárioS doS SErVidorES 
dE carGo EfETiVo da adMiNiSTraÇÃo dirETa E iNdirETa do MUNici-
Pio dE MaraBá-Pa, coM fUNdaMENTo No arT. 21 da lEi coMPlEMENTar 
MUNiciPal Nº 014/2022, através da Entidade: BB PrEVidÊNcia - fUNdo 
dE PENSÃo BaNco do BraSil, c.N.P.J.: 00.544.659/0001-09. conforme 
consta nos autos do processo. Marabá - Pa, 10 de agosto de 2022. José 
Nilton de Medeiros - secretário Municipal de administração. Port. nº 
011/2017-GP/PMM.

Protocolo: 839000

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARAPANIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraPaNiM
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 012/2022
oBJeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍ-
VEl E dEriVadoS dE PETrÓlEo. SESSÃo PÚBlica: 23/08/2022 às 10:00h, 
horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.
br. informações e-mail: cplmarapanim2021@gmail.com.

ramon Leal Lopes-Pregoeiro
Protocolo: 839006
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

aViso de HoMoLoGaÇÃo P.e- srP N° 019/2022
o Secretário municipal de Saúde de Pacajá, Exmo. Sr. BrUNo daNGlarES 
araÚJo SoUZa, torna público o aViSo dE HoMoloGaÇÃo referente ao pro-
cesso licitatório PrEGÃo ElETrÔNico SrP N° 019/2022.
oBJETo: registro de Preços visando a futura e eventual contratação de em-
presa especializada para aquisição de Equipamentos Permanente de informá-
tica, para atender as demandas do fundo Municipal de Saúde de Pacajá-Pa.
eMPresas VeNcedoras:
01-SUPriTEcH TEcNoloGia lTda - 46.158.347/0001-68.
Subtotal adjudicado: r$ 26.640,00 (vinte e seis mil seiscentos e quarenta reais).
2- aUGUSTU S iNforMaTica EirEli - 10.433.143/0001-40.
Subtotal adjudicado: r$ 549.140,00 (quinhentos e quarenta e nove mil cento 
e quarenta reais).
3- r f BarilE lTda - 29.230.269/0001-46.
Subtotal adjudicado: r$ r$ 9.009,60 (nove mil e nove reais e sessenta centavos).
4-SiSofTWarE iNforMáTica & dESENVolViMENTo EirEli - 
11.490.526/0001-13Subtotal adjudicado: r$ 48.761,00 (quarenta e oito mil 
setecentos e sessenta e um reais).
5- VolGa coMErcial dE EQUiPaMENToS lTda - 42.580.139/0001-00.
Subtotal adjudicado: r$ 128.100,00 (cento e vinte e oito mil e cem reais).
6- Jr coMErcio E SErViÇoS EirEli - 31.911.796/0001-68.
Subtotal adjudicado: r$ 65.385,00 (sessenta e cinco mil trezentos e oitenta e 
cinco reais).

Pacajá/Pa, 09 de agosto de 2022.
BrUNo daNGLares araÚJo soUZa-SEcrETario dE SaÚdE

Protocolo: 839007

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna público a 
quem possa interessar que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 024/2022. objeto: contratação de Empresa Especializada Em Produção 
de Espetáculos, Para realização de Evento compreendendo Shows artísticos, 
Estruturas Moveis, Segurança E rodeio Na Exposição agropecuária do Munici-
pio de Placas - Pará ano 2022. Tipo menor preço por item.a audiência pública 
ocorrerá no dia 24/08/2022, às 09h , no https://comprasgovernamentais.gov.
br/. a integra do edital poderá ser adquirida no mesmo endereço ou no portal 
da transparência do Município https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. 
Shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira Oficial.
a Prefeitura Municipal de Placas, através da sua comissão permanente de 
licitação, torna público a quem possa interessar que realizará licitação na mo-
dalidade ToMada dE PrEÇo 008/2022. objeto: construção de 03 Pontes de 
Madeira de lei Nas Vicinais do Municipio de Placas. a audiência pública ocor-
rerá no dia 01/09/2022, as 09hrs 00min, local sede localizada na rua olavo 
Bilac s/n centro, cEP: 68.138-000. a integra do edital poderá ser adquiri-
da no portal da transparência https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. 
cleidiane da silva Mota - Presidente da cPL - Portaria nº037/2022.
a Prefeitura Municipal de Placas, através da sua comissão permanente de 
licitação, torna público a quem possa interessar que realizará licitação na mo-
dalidade carTa coNViTE 001/2022. objeto: construções E instalações físicas 
Para feira de Exposição Em Placas - Pará, poderão participar empresas convidas 
e as que apresentarem interesse de participação ate 24 horas antes da audiên-
cia.a audiência pública ocorrerá no dia 19/08/2022, as 09hrs 00min, local sede 
localizada na rua olavo Bilac s/n centro, cEP: 68.138-000. a integra do edital 
poderá ser adquirida no portal da transparência https://placas.pa.gov.br/cate-
goria/licitacoes/. cleidiane da silva Mota - Presidente da cPL - Portaria 
nº037/2022.

Protocolo: 839009
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUATIPURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de QUatiPUrU
resULtado de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 2/2022-007. Processo adMiNistratiVo 
20220704-01GaB/PMQ/Pa. a Prefeitura Municipal de Quatipuru, comu-
nica que HoMoloGoU e adJUdicoU no dia 10/08/2022 a Tomada de Preços 
nº 2/2022-006, tendo como objeto contratação de Empresa de Engenharia Para 
Serviços de Urbanização da orla do distrito de Boa Vista, no Município de Quati-
puru. conforme Processo nº 2021/1331000 - convênio Nº 267/2022 celebrado 
com Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - Sedop, 
Em favor da Empresa: aoki e Souza Engenharia ltda inscrita no cNPJ sob o nº 
21.250.517/0001-09. Jose augusto dias da silva - Prefeito.

Protocolo: 839010

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUroPoLis
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de rurópolis/Pa através da Secretaria Municipal de 
Trabalho e assistência Social/fundo Municipal de assistência Social, torna - se 
público que realizará licitação com cota reservada para Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte na Modalidade Pregão Eletrônico nº 024/2022SEM-
TraS-PE-SrP por registro de Preços do tipo Menor Preço Por item. cujo o ob-
jeto e: contratação de Empresa Para fornecimento de Gêneros alimentícios, 
descartáveis, Material de limpeza, higiene e utensílios.  para atender a Neces-
sidade da Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social - SEMTraS, 
do município de rurópolis/Pa. data da abertura 24/08/2022 Horário 09:00h  
Será julgado o processo de licitação no endereço eletrônico www.portalde-
compraspublicas.com.br. Para adquirir o edital  nos meios eletrônicos  www.
ruropolis.pa.gov.br,  www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações), www.portalde-
compraspublicas.com.br. José edilson Machado Lima - Pregoeiro Municipal.

eXtratos de coNtratos 
contrato nº 001.080822- Uasg 980597. Processo: 001.170522 

espécie: Pregão eletrônico nº 016/2022pmr-Pe-srp. termo de con-
trato nº 001.080822, Partes. contratante: Prefeitura Municipal de ruropo-
lis - cnpj:10.222.297/0001-93. E contratado: altran Pisos e revestimentos 
ltda, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº 45.739.426/0001-08. Espécie: Material 
elétrico. objeto: contratação de empresa especializada Para fornecimento de 
Material elétrico Para iluminação Pública que Venham a Suprir a necessidades 
da Secretaria Municipal de infraestrutura de rurópolis. conforme condições 
estabelecidas no Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrôni-
co nº 016/2022pmr-Pe-Srp, Valor do contrato: r$ 728.108,03 (setecentos 
e vinte e oito mil cento e oito reais e três centavos). fundamento legal: lei 
nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 016/2022pmr-Pe-Srp. 
Vigência: 08/08/2022 a 08/08/2023. data da assinatura: 08/08/2022.

contrato nº 002.080822 - Uasg 980597. Processo: 001.170522 
espécie: Pregão eletrônico nº 016/2022pmr-Pe-srp. termo de con-
trato nº 002.080822, Partes. contratante: Prefeitura Municipal de ruro-
polis - cnpj: 10.222.297/0001-93 e contratado: carbome comercial ltda, 
inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº 34.661.496/0001-66. Espécie: Material ele-
trico. objeto: contratação de empresa especializada Para fornecimento de 
Material elétrico Para iluminação Pública que Venham a Suprir a necessidades 
da Secretaria Municipal de infraestrutura de rurópolis. conforme condições 
estabelecidas no Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico 
nº 016/2022pmr-Pe-Srp, Valor do contrato: r$ 426.016,25 (quatrocentos e 
vinte e seis mil e dezesseis reais e vinte e cinco centavos). fundamento legal: 
lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 016/2022pmr-Pe
-Srp. Vigência: 08/08/2022 a 08/08/2023. data da assinatura: 08/08/2022.

contrato nº 003.080822 - Uasg 980597. Processo: 001.170522 
espécie: Pregão eletrônico nº016/2022pmr-Pe-srp. termo de con-
trato nº 003.080822, Partes. contratante: Prefeitura Municipal de ruropolis 
- cnpj: 10.222.297/0001-93. e contratado: coelho e Matins ltda, inscrita no 
cnpj (Mf) Sob o nº 34.039.197/0001-94. Espécie: Material eletrico. objeto: 
contratação de empresa especializada Para fornecimento de Material elétrico 
Para iluminação Pública que Venham a Suprir a necessidades da Secretaria 
Municipal de infraestrutura de rurópolis. conforme condições estabelecidas 
no Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 016/2022pmr
-Pe-Srp, Valor do contrato: r$ 2.882,10(dois Mil oitocentos e oitenta e dois 
reais e dez centavos). fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 
e Pregão eletrônico nº 016/2022pmr-Pe-Srp. Vigência: 08/08/2022 a 
08/08/2023. data da assinatura: 08/08/2022.

contrato nº 004.080822 - Uasg 980597. Processo: 001.170522 
espécie: Pregão eletrônico nº016/2022pmr-Pe-srp. termo de con-
trato nº 004.080822, Partes. contratante: Prefeitura Municipal de ruropolis 
- cnpj: 10.222.297/0001-93. e contratado: construtora S. a ltda, inscrita no 
cnpj (Mf) Sob o nº 18.792.953/0001-03. Espécie: Material eletrico. objeto: 
contratação de empresa especializada Para fornecimento de Material elétrico 
Para iluminação Pública que Venham a Suprir a necessidades da Secretaria 
Municipal de infraestrutura de rurópolis. conforme condições estabelecidas 
no Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 016/2022pmr
-Pe-Srp, Valor do contrato: r$ 296.750,39 (duzentos e noventa e Seis Mil 
Setecentos e cinquenta reais e Trinta e nove centavos). fundamento legal: 
lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 016/2022pmr-Pe
-Srp. Vigência: 08/08/2022 a 08/08/2023. data da assinatura: 08/08/2022.

contrato nº 005.080822 - Uasg 980597. Processo: 001.170522 
espécie: Pregão eletrônico nº016/2022pmr-Pe-srp. termo de con-
trato nº 005.080822, Partes. contratante: Prefeitura Municipal de ruropo-
lis - cnpj: 10.222.297/0001-93. e contratado: dGa comercio de Materiais 
elétricos ltda, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº 42.070.491/0001-97. Espécie: 
Material eletrico. objeto: contratação de empresa especializada Para forne-
cimento de Material elétrico Para iluminação Pública que Venham a Suprir a 
necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura de rurópolis. con-
forme condições estabelecidas no Termo de referência anexo ao edital do 
Pregão eletrônico nº 016/2022pmr-Pe-Srp, Valor do contrato: r$ 16.158,00 
(dezesseis Mil cento e cinquenta e oito reais). fundamento legal: lei nº. 
8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 016/2022pmr-Pe-Srp. Vi-
gência: 08/08/2022 a 08/08/2023. data da assinatura: 08/08/2022.
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contrato nº 006.080822 - Uasg 980597. Processo: 001.170522 
espécie: Pregão eletrônico nº016/2022pmr-Pe-srp. termo de con-
trato nº 006.080822, Partes. contratante: Prefeitura Municipal de ruropo-
lis - cnpj: 10.222.297/0001-93. e contratado: J.c.P. Prado comercio eireli, 
inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº 21.254.778/0001-05. Espécie: Material ele-
trico. objeto: contratação de empresa especializada Para fornecimento de 
Material elétrico Para iluminação Pública que Venham a Suprir a necessidades 
da Secretaria Municipal de infraestrutura de rurópolis. conforme condições 
estabelecidas no Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 
016/2022pmr-Pe-Srp, Valor do contrato: r$ 62.739,17 (Sessenta e dois Mil 
Setecentos e Trinta e nove reais e dezessete centavos). fundamento legal: 
lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 016/2022pmr-Pe
-Srp. Vigência: 08/08/2022 a 08/08/2023. data da assinatura: 08/08/2022.

contrato nº 007.080822 - Uasg 980597. Processo: 001.170522 
espécie: Pregão eletrônico nº016/2022pmr-Pe-srp. termo de con-
trato nº 007.080822, Partes. contratante: Prefeitura Municipal de ruropolis 
- cnpj: 10.222.297/0001-93. e contratado: M a da Silva Benvindo comercio, 
inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº 15.536.424/0001-42. Espécie: Material ele-
trico. objeto: contratação de empresa especializada Para fornecimento de 
Material elétrico Para iluminação Pública que Venham a Suprir a necessidades 
da Secretaria Municipal de infraestrutura de rurópolis. conforme condições 
estabelecidas no Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrôni-
co nº 016/2022pmr-Pe-Srp, Valor do contrato: r$17.103,30(dezessete Mil 
cento e Três reais e Trinta centavos). fundamento legal: lei nº. 8.666/93, 
lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 016/2022pmr-Pe-Srp. Vigência: 
08/08/2022 a 08/08/2023. data da assinatura: 08/08/2022.

contrato nº 008.080822 - Uasg 980597. Processo: 001.170522
espécie: Pregão eletrônico nº016/2022pmr-Pe-srp. termo de con-
trato nº 008.080822, Partes. contratante: Prefeitura Municipal de ruropolis 
- cnpj: 10.222.297/0001-93. e contratado: Wike Material elétrico e deco-
ração ltda, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº 39.673.581/0001-68. Espécie: 
Material eletrico. objeto: contratação de empresa especializada Para forne-
cimento de Material elétrico Para iluminação Pública que Venham a Suprir a 
necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura de rurópolis. con-
forme condições estabelecidas no Termo de referência anexo ao edital do 
Pregão eletrônico nº 016/2022pmr-Pe-Srp, Valor do contrato: r$ 5.755,00 
(cinco Mil Setecentos e cinquenta e cinco reais). fundamento legal: lei nº. 
8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 016/2022pmr-Pe-Srp. Vi-
gência: 08/08/2022 a 08/08/2023. data da assinatura: 08/08/2022.

contrato nº 001.050822- Uasg 980597. Processo: 001.300522 
espécie: Pregão eletrônico (srp) nº019/2022-Pe/seminfra -srp. ter-
mo de contrato nº 001.050822, Partes. contratante: Prefeitura Municipal 
de ruropolis - cnpj: 10.222.297/0001-93. e contratado:c V Sanches eireli, 
Inscrita no Cnpj (Mf) Sob o nº28.400.456/0001-20. Espécie: Lubrificantes e 
aditivos. Objeto: Contratação de empresa especializada na Venda de Lubrifi-
cantes e aditivos afim de Suprir as necessidades da Secretaria Municipal de 
infraestrutura do Município de rurópolis.conforme condições estabelecidas no 
Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico (Srp) nº019/2022-Pe/
Seminfra-Srp, Valor do contrato: r$ 64.192,50 (Sessenta e quatro Mil cento e 
noventa e dois reais e cinquenta centavos).fundamento legal: lei nº. 8.666/93, 
lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico (Srp) nº019/2022-Pe/Seminfra-Srp. Vigên-
cia: 05/08/2022 a 05/08/2023. data da assinatura: 05/08/2022.

contrato nº 002.050822 - Uasg 980597. Processo: 001.300522 
espécie: Pregão eletrônico (srp) nº019/2022-Pe/seminfra -srp. ter-
mo de contrato nº 002.050822, Partes. contratante: Prefeitura Municipal 
de ruropolis - cnpj: 10.222.297/0001-93. e contratado: Elson Sluzpeças, ins-
crita no Cnpj (Mf) Sob o nº 38.180.314/0001-96. Espécie: Lubrificantes e aditi-
vos. Objeto: Contratação de empresa especializada na Venda de Lubrificantes e 
aditivos afim de Suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
do Município de rurópolis. conforme condições estabelecidas no Termo de refe-
rência anexo ao edital do Pregão eletrônico (Srp) nº019/2022-Pe/Seminfra-Srp, 
Valor do contrato: r$ 229.759,00 (duzentos e Vinte e nove Mil Setecentos e 
cinquenta e nove reais). fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 
e Pregão eletrônico (Srp) nº019/2022-Pe/Seminfra-Srp. Vigência: 05/08/2022 a 
05/08/2023. data da assinatura: 05/08/2022.

contrato nº 003.050822 - Uasg 980597. Processo: 001.300522
espécie: Pregão eletrônico (srp) nº019/2022-Pe/seminfra -srp. ter-
mo de contrato nº 003.050822, Partes. contratante: Prefeitura Municipal 
de ruropolis - cnpj: 10.222.297/0001-93. e contratado: J.d.c. de oliveira Eireli, 
Inscrita no Cnpj (Mf) Sob o nº 28.694.274/0001-47. Espécie: Lubrificantes e adi-
tivos. Objeto: Contratação de empresa especializada na Venda de Lubrificantes e 
aditivos afim de Suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
do Município de rurópolis. conforme condições estabelecidas no Termo de refe-
rência anexo ao edital do Pregão eletrônico (Srp) nº019/2022-Pe/Seminfra-Srp, 
Valor do contrato: r$ 289.007,50 (duzentos e oitenta e nove Mil e Sete reais e 
cinquenta centavos). fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e 
Pregão eletrônico (Srp) nº019/2022-Pe/Seminfra-Srp. Vigência: 05/08/2022 a 
05/08/2023. data da assinatura: 05/08/2022.

contrato nº 004.050822 - Uasg 980597. Processo: 001.300522 
espécie: Pregão eletrônico (srp) nº019/2022-Pe/seminfra -srp. ter-
mo de contrato nº 004.050822, Partes. contratante: Prefeitura Municipal 
de ruropolis - cnpj: 10.222.297/0001-93. e contratado: regional comer-
cio de Peças e Serviços automotores ltda, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº 
39.576.801/0001-35. Espécie: Lubrificantes e aditivos. objeto: Contratação 
de empresa especializada na Venda de Lubrificantes e aditivos afim de Suprir 
as necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura do Município de 
rurópolis. conforme condições estabelecidas no Termo de referência anexo 
ao edital do Pregão eletrônico (Srp) nº019/2022-Pe/Seminfra-Srp, Valor do 
contrato: r$ 133.075,00 (cento e Trinta e Três Mil e Setenta e cinco reais). 
fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico 
(Srp) nº019/2022-Pe/Seminfra-Srp. Vigência: 05/08/2022 a 05/08/2023. 
data da assinatura: 05/08/2022.

contrato nº 005.050822 - Uasg 980597. Processo: 001.300522 
espécie: Pregão eletrônico (srp) nº019/2022-Pe/seminfra -srp. ter-
mo de contrato nº 005.050822, Partes. contratante: Prefeitura Municipal 
de ruropolis - cnpj: 10.222.297/0001-93. e contratado: reinaldo r almeida 
Peças, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº 34.166.013/0001-57. Espécie:  lubri-
ficantes e aditivos. Objeto: Contratação de empresa especializada na Ven-
da de Lubrificantes e aditivos afim de Suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de infraestrutura do Município de rurópolis. conforme condições 
estabelecidas no Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico 
(Srp) nº019/2022-Pe/Seminfra-Srp, Valor do contrato: r$ 70.135,00 (Seten-
ta Mil cento e Trinta e cinco reais). fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 
10.520/2002 e Pregão eletrônico (Srp) nº019/2022-Pe/Seminfra-Srp. Vigên-
cia: 05/08/2022 a 05/08/2023. data da assinatura: 05/08/2022.

eXtratos de reGistros de PreÇos 
Processo Nº 001.170522- Uasg 980597 

Pregão eletrônico nº 016/2022pmr-Pe-srp nº Processo: 001.170522
espécie: ata de registro de Preços do Processo nº 001.170522. Órgão res-
ponsável Pelo registro: Prefeitura Municipal de ruropolis. contratada: altran 
Pisos e revestimentos ltda, inscrita no cnpj Sob o n°45.739.426/0001-08. 
Valor Global de r$ 728.108,03 (setecentos e vinte e oito mil cento e oito reais 
e três centavos). contratada: carbome comercial ltda, inscrita no cnpj (Mf) 
Sob o nº 34.661.496/0001-66. Valor Global de r$ 426.016,25 (quatrocentos 
e Vinte e Seis Mil e dezesseis reais e Vinte e cinco centavos). contratada: 
coelho e Matins ltda, inscrita no cnpj (Mf) Sob o n°34.039.197/0001-94.
Valor Global der$ 2.882,10 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e dez 
centavos). contratada: construtora S. a ltda, inscrita no cnpj (Mf) Sob o 
nº 18.792.953/0001-03. Valor Global der$ 296.750,39 (duzentos e noventa 
e seis mil setecentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos). contra-
tada: dga comercio de Materiais eletricos ltda, inscrita no cnpj (Mf) Sob 
o nº 42.070.491/0001-97.Valor Global der$ 16.158,00 (dezesseis mil cento 
e cinquenta e oito reais). contratada: J.c.P. Prado comercio eireli, inscrita 
no cnpj (Mf) Sob o nº 21.254.778/0001-05. Valor Global der$ 62.739,17 
(sessenta e dois mil setecentos e trinta e nove reais e dezessete centavos). 
contratada: M a da Silva Benvindo comercio, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº 
15.536.424/0001-42. Valor Global der$17.103,30 (dezessete mil cento e três 
reais e trinta centavos).
contratada: Wike Material elétrico e decoração ltda, inscrita no cnpj (Mf) 
Sob o nº39.673.581/0001-68. Valor Global de r$ 5.755,00 (cinco mil se-
tecentos e cinquenta e cinco reais). objeto: registro de Preços Para futura 
contratação de empresa especializada Para fornecimento de Material elétrico 
Para iluminação Pública que Venham a Suprir a necessidades da Secretaria 
Municipal de infraestrutura de rurópolis. conforme condições estabelecidas 
no Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 016/2022pmr
-Pe-Srp. fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão ele-
trônico nº 016/2022pmr-Pe-Srp. Vigência: 21/07/2022 a 21/07/2023.

Processo Nº 001.300522-UasG 980597 
PreGÃo eLetrÔNico (srP) 

Nº 019/2022-Pe/seMiNFra -srP Nº Processo: 001.300522 
espécie: ata de registro de Preços do Processo nº 001.300522. Órgão res-
ponsável Pelo registro: Prefeitura Municipal de ruropolis. contratada: cV 
Sanches Eireli, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº 28.400.456/0001-20. Valor 
Global der$ 64.192,50 (sessenta e quatro mil cento e noventa e dois reais 
e cinquenta centavos). contratada: elson Sluzpeças, inscrita no cnpj (Mf) 
Sob o nº 38.180.314/0001-96. Valor Global der$ 229.759,00 (duzentos e 
vinte e nove mil setecentos e cinquenta e nove reais). contratada: J.d.c. de 
oliveira Eireli, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº 28.694.274/0001-47. Valor Glo-
bal der$ 289.007,50 (duzentos e oitenta e nove mil e sete reais e cinquenta 
centavos). contratada: regional comercio de Peças e Serviços automotores 
ltda, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº 39.576.801/0001-35. Valor Global der$ 
133.075,00 (cento e trinta e três mil e setenta e cinco reais). contratada: rei-
naldo r almeida Peças, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº 34.166.013/0001-57. 
Valor Global der$ 70.135,00 (setenta mil cento e trinta e cinco reais). objeto: 
registro de Preços Para futura contratação de empresa especializada na Ven-
da de Lubrificantes e aditivos afim de Suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de infraestrutura do Município de rurópolis. conforme condições 
estabelecidas no Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrôni-
conº019/2022-Pe/Seminfra -Srp. fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 
10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 019/2022-Pe/Seminfra-Srp. Vigência: 
01/08/2022 a 01/08/2023.

Protocolo: 839012

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA LUZIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta LUZia do ParÁ
retiFicaÇÃo 

No aviso de extrato de contrato publicado no d.o.U seção 3 nº 109, Pág 
317, doE/Pa pág. 122 Nº 35.002 e o diário do Pará dia 09/06/2022 B13 
em09/06/2022, referente ao contrato nº 060601/2022. oNde se LÊ: Prefei-
tura Municipal de Santa luzia. Leia-se: fundo de Manutenção e desenvol-
vimento da Educação e Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB. 
edielma ramos canto - Pregoeira.

Protocolo: 839014
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 023/2022 
objeto: Aquisição de uma Ambulância Tipo A-Simples remoção tipo furgão de 
acordo com a emenda 39720006, Visando atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de Santa Maria do Pará/Pa: Mônaco Veículos ltda, cNPJ/Mf: 
18.548.319/0001-11. Valor r$ 255.000,00(duzentos e cinquenta e cinco mil 
reais). Jorge Luis da silva alexandre - secretário Municipal de saúde.

retiFicaÇÃo  
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará, através de seu Pregoeiro, 
torna-se público o aviso de retificação referente ao Extrato de Contrato do Pregão 
Eletrônico nº 019/2021, circulada no d.o.U seção 3 pág. 227, segunda-feira, 31 
de janeiro 2022; doE/Pa Pág. 80, segunda-feira, 31 de janeiro 2022e diário do 
Pará Pág. B8, 31 de janeiro 2022, cujo objeto: contratação de Empresa objeti-
vando a Prestação de serviços de locação de Veículos leves e Pesados, Bem 
como Máquinas Pesadas (Sem condutor) Para atender as necessidades da 
Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais de Santa Maria do Pará/Pa. oNde 
se LÊ: contrato 20220001. Leia-se: contrato 20220003.

Protocolo: 839016

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022-seMiNFra 

objeto: aquisição de material para pavimentação - Pó de Brita, Brita 01, Brita 
(3/8), Brita 4 (rachão), para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de infraestrutura. Quantidade de itens: 4. Edital: http://www.portaldecom-
praspublicas.com.br. abertura das propostas: 25/08/2022 às 09h00 no 
site http://www.portaldecompraspublicas.com.br. informações gerais: 
o edital está disponível na página eletrônica www.santarem.pa.gov.br. 
Santarém (Pa), 11 de agosto de 2022 aNa FLÁVia LoPes Ferreira 
Pregoeira Municipal/seMiNFra.

Protocolo: 839017

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 082/2022

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaB/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
decide:
art. 1º. fica constituída a comissão Permanente de licitação da Secretaria 
Municipal de Saúde de Santarém, que se destina a processar e julgar os pro-
cessos licitatórios nas modalidades: convite, Tomada de Preços, concorrên-
cia, concurso, leilão, dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação, em 
todas as suas fases, especialmente:
i - Efetuar a habilitação preliminar;
ii - Efetuar a inscrição em registro cadastral suas alterações ou cancelamento;
iii - apreciar e julgar as propostas apresentadas.
§1º Processar e julgar as dispensa e inexigibilidade de licitação, observando a 
documentação cadastral, bem como apreciar e julgar as propostas apresentadas.
art. 2º. Para compor a comissão Permanente de licitação por 12 meses, 
ficam designados os seguintes servidores: Celina da Silva Liberal - Presiden-
te; Gledson Esmilly Sousa Bentes - Membro; Jakelyne alves costa mendes 
- Membro; Wellington da Mota Pereira - Membro
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, as dis-
posições em contrário e a Portaria 042/2021 que foi publicada no diário ofi-
cial - edição do dia 31/03/2021, Nº 34.539 e Protocolo: 641121, PáGiNa 
176, está rEVoGada para todos os seus efeitos legais. registre-se, publi-
que-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, 09 agosto de 2022. Vânia 
Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 
744/2021 - GaP/PMs de 22/03/2021

Protocolo: 839018

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-26/PMsda

o Município de são domingos do araguaia - Pa, através da Prefeitura 
Municipal, por intermédio da Pregoeira, torna público, para conhecimento 

dos interessados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma Ele-
trônico, tipo Menor Preço SrP, por iTEM, em Sessão Pública Eletrônica a partir 
das 08h30min (oito e trinta) (horário de Brasília- df) do dia 25/08/2022, 
através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. objeto: registro de 
preços para futura e eventual aquisição de materiais de informática, para 
atender as necessidades das Secretarias e fundos Municipais do Município 
de São domingos do araguaia, nos termos da lei federal nº 10.520/2002, 
lei federal 8.666/1993, decreto federal nº 10.024/19 de 20 de setembro 
de 2019 e suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no Portal da Transparência do Município de São domingos do ara-
guaia-Pa www.saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br , Mural de licitações - TcM/
Pa www.tcm.pa.gov.br e/ou no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
São domingos do araguaia - Pa, 10 de agosto de 2022.

Janelma alves da silva-Pregoeira

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-29/seMas

o Município de são domingos do araguaia - Pa, através do fundo Mu-
nicipal de assistência Social, por intermédio da Pregoeira, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade: Pre-
gão na forma Eletrônico, tipo Menor Preço SrP, por iTEM, em Sessão Pública 
Eletrônica a partir das 14h30min (quartoze e trinta) (horário de Brasília- df) 
do dia 25/08/2022, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
objeto: registro de preços para eventual contratação de empresa especiali-
zada para o fornecimento de materiais para kit enxoval (kits natalidade), para 
recém-nascido para serem entregues as gestantes atendidas pelo centro de 
referência de assistência Social-craS de São domingos do araguaia - Pará, 
nos termos da lei federal nº 10.520/2002, lei federal 8.666/1993, decreto 
federal nº 10.024/19 de 20 de setembro de 2019 e suas alterações posterio-
res. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transpa-
rência do Município de São domingos do araguaia-Pa www.saodomingosdoa-
raguaia.pa.gov.br , Mural de licitações - TcM/Pa www.tcm.pa.gov.br e/ou no 
site: www.portaldecompraspublicas.com.br. São domingos do araguaia - Pa, 
10 de agosto de 2022. Janelma alves da silva-Pregoeira

Protocolo: 839020

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM 
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00061/2022
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna públi-
co o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço 
por item que versa sobre a aQUiSiÇÃo dE 52.000 liTroS dE ÓlEo diESEl 
S-10, Para rEcUPEraÇÃo dE 44.64KM dE ESTradaS E ViciNaiS, SENdo 
19,20 KM Para o raMal caNari BETEl, 8,44 KM Para o raMal BElaZi-
NHa aPEU,E 17,KM Para o raMal aParEcida- SaUá GraNdE, ZoNa rUral 
do MUNiciPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM, EM coNforMidadE coM o 
coNVÊNio Nº059/2021- cElEBrado ENTrE a SEcrETaria dE ESTado E 
TraNSPorTESETraN E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS do 
caPiM,Pa. a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de 
habilitação será no dia 25/08/2022 às 08:00 horas no sistema comprasnet. 
o edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2022@
gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da co-
missão Permanente de licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 
206, centro, São domingos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no 
horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação.

Maria Jose Bastos do aMaraL-PrEGoEira
Protocolo: 839022

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos 011/2022
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para rEforMa do coNSElHo TUTElar E 
daS iNSTalaÇÕES da SEcrETaria MUNiciPal dE faZENda. abertura: 
30/08/2022 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: 839024
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

UasG 980547 - PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 025/2022-Pe-srP-PMsF-saÚde

com objeto: contratação de Empresa para futuras e eventuais coletas, trans-
porte, tratamento e destino final ao lixo patológico proveniente dos estabele-
cimentos de Saúde acoplados a Secretaria Municipal de Saúde de São fran-
cisco do Pará. data de abertura: 25/08/2022 às 08h30min, através do www.
comprasnet.gov.br. o edital estará disponível no www.comprasnet.gov.br, site 
da Prefeitura e/ou Portal do TcM/Pa.

Patrícia silva chaves
Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 839026
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022/Pe

o MUNicÍPio sÃo JoÃo de PiraBas, através da Prefeitura Municipal de 
São João de Pirabas, por intermédio da Pregoeira, Tatiana S. Martins e Equipe 
de apoio, tornam público que fará realizar no dia 23/08/2022 ás 09:00h, o 
Pregão Eletrônico n°010/2022/PE, cujo objeto é aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
PErMaNENTE, BEM coMo: MoBiliárioS diVErSoS, ElETroElETrÔNico, 
MaTErial dE ProcESSaMENTo dE dadoS, EQUiPaMENToS MÉdico-HoS-
PiTalarES-odoNTolÓGicoS E MaTEriaiS dE fiSioTEraPia, Para aTEN-
dEr aS NEcESSidadES do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE SÃo JoÃo 
dE PiraBaS. o recebimento de propostas será até 08h50min e início da ses-
são às 9h00min do dia 23/08/2022. o Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados a partir da publicação deste aviso, podendo ser 
consultado ou retirado no site da Prefeitura Municipal de São João de Pira-
bas: www.saojoaodepirabas.pa.gov.br, no Portal dos Jurisdicionados do TcM/
Pa: www.tcm.pa.gov.br e no Portal de compras Públicas: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. informações poderão ser obtidas na sala de licitações 
desta Prefeitura, em horário expediente, sendo das 08h00min às 12h00min, 
no e-mail licitapmpirabas@outlook.com, ou pelo telefone n° 91-985091600. 
ordenadora de despesas: Merian Benoliel Gomes.

Protocolo: 839030
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL
aViso de ProrroGaÇÃo

o Município de são Miguel do Guamá-Pa, torna público a prorrogação da 
concorrência nº 3/2022-0004 cujo objeto é a rEcUPEraÇÃo aSfálTica dE 
ViaS UrBaNaS Na SEdE do MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl do GUaMá NoS 
TErMoS do coNVÊNio Nº 114/2022 cElEBrado ENTrE o SEcrETaria dE 
ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS - SEdoP E 
o MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl do GUaMá aTraVÉS da PrEfEiTUra MU-
NiciPal, pelo princípio da conveniência e da oportunidade. a nova data da 
abertura da sessão pública será em 18/08/2022 às 10:00 horas, na sede da 
Prefeitura Municipal, localizada na av. Presidente Vargas, 130, centro, perma-
necendo inalteradas as demais disposições do edital.

aViso de ProrroGaÇÃo
o Município de são Miguel do Guamá-Pa, torna público a prorrogação da 
concorrência nº 3/2022-0005 cujo objeto é a rEcUPEraÇÃo aSfálTica dE 
ViaS UrBaNaS Na SEdE do MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl do GUaMá NoS 
TErMoS do coNVÊNio Nº 121/2022 cElEBrado ENTrE o SEcrETaria dE 
ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS - SEdoP E 
o MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl do GUaMá aTraVÉS da PrEfEiTUra MU-
NiciPal, pelo princípio da conveniência e da oportunidade. a nova data da 
abertura da sessão pública será em 18/08/2022 às 14:00 horas, na sede da 
Prefeitura Municipal, localizada na av. Presidente Vargas, 130, centro, per-
manecendo inalteradas as demais disposições do edital. eduardo sampaio 
Gomes Leite-Prefeito.

Protocolo: 839035

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra saNta-Pa
errata de PUBLicaÇÃo reFereNte À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFI-
cial do ESTado do Pará Nº. 35048.PáGiNa Nº 228, No dia 15/07/2022, 
rEf ao coNViTE 002-2022. oNde se LÊ “coNSTrUÇÃo dE MEio fio dE 
SarJETa calÇadaS E rEcUPEraÇÃo dE PaViMENTaÇÃo EM coNcrETo dE 
TrEcHoS dE ViaS UrBaNaS”, LÊ-se “coNSTrUÇÃo do PáTio coBErTo 
do aEroPorTo”.

odair Jose Farias aLBUQUerQUe-PrEfEiTo
Protocolo: 839038

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de terMo aditiVo

Extrato do 1º Termo aditivo do contrato nº 190/2021, TP 00002/2021. con-
tratante fMS contratada: coNSTrUTora oESTE lTda-EPP objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa Para coNSTrUÇÃo dE MElHoriaS SaNiTáriaS doMi-
ciliarES No MUNiciPio dE TErra SaNTa.que entre si celebram o Município 
de Terra Santa. o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação da 
vigência do contrato pelo período de 356 dias, a vigência deste termo aditivo 
inicia-se a partir de 16 de junho de 2022 e estende-se ate 06 de Julho 2023.

odair José Farias albuquerque
Prefeito Municipal

Protocolo: 839041

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de coNtrato

extrato de contrato nº 0220/2022, coNViTE 003/2022. contratante PMTS 
contratada: PErEira & NoGUEira lTda. Valor: 327.988,25 objeto: coN-
clUSÃo do ESTádio MUNiciPal dE TErra SaNTa. que entre si celebram 
o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 120 dias começando  
05/08/2022 até 03/12/2022.

odair José Farias albuquerque
Prefeito Municipal

Protocolo: 839042

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCURUÍ

.

errata eXtrato de PreGÃo eLetroNico Nº. 8/2022-057
objeto: contratação de Empresa Especializada para locação de licença de uso 
de software e prestação de serviços técnicos por tempo determinado, objeti-
vando atender a Secretaria de Educação e suas unidades escolares
onde se lê:  Portal de compras públicas,
Lê – se :  Portal BNc,  Tucuruí-Pa, 11/08/2022.

  FerNaNdo Barros LiMa-Pregoeiro
Protocolo: 838610

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato da ata de reGistro de PreÇo

Processo: 92022030; Espécie: ata de registro de Preço nº 20220030, re-
ferente ao Pregão Eletrônico nº 9/2022-00030; objeto: registro de preços 
para futura e eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em computadores, no-breaks e impressoras para suprir a demanda 
das Secretarias e fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Uruará; forne-
cedor: MarliZE da SilVa, no Valor Total: r$ 61.308,00 (Sessenta e Um Mil, 
Trezentos e oito reais); fornecedor: PaPElaria PaiXÃo lTda, no Valor Total: 
r$ 350.525,00 (Trezentos e cinquenta Mil, Quinhentos e Vinte cinco reais); 
fornecedor: r G c dE PiNHo lTda, no Valor Total: r$ 158.652,50 (cento e 
cinquenta e oito Mil, Seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centa-
vos);Vigência:12 meses, contados de 05/08/2022 à 05/08/2023.

Protocolo: 839044

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 019/2022 - seMsa
o Munícipio de Vigia de Nazaré, através da Secretaria Municipal de Saúde 
SEMSa, por intermédio da comissão de licitação, torna público que as 09:00 
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horas do dia 24 de agosto de 2022, fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico Nº 019/2022 - SEMSa, tipo menor preço por item para 
registro de preço destinado a contratação de empresa especializada para a 
aquisição de um aparelho de tomógrafo computadorizado (Tc) para atender 
as necessidades do hospital municipal de vigia de Nazaré/Pa, o edital estará 
disponível no site: portaldecompraspublicas.com.br e vigia.pa.gov.br e Mural 
de licitações do TcM/Pa.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 020/2022 - seMsa

o Munícipio de Vigia de Nazaré, através da Secretaria Municipal de Saúde 
SEMSa, por intermédio da comissão de licitação, torna público que as 09:00 
horas do dia 25 de agosto de 2022, fará realizar licitação na modalidade Pre-
gão Eletrônico Nº 020/2022 - SEMSa, tipo menor preço por item para registro 
de preço destinado a contratação de empresa especializada em serviços de 
confecção de rouparia e uniformes hospitalar, para suprir as necessidades do 
hospital municipal de vigia de Nazaré/Pa, o edital estará disponível no site: por-
taldecompraspublicas.com.br e vigia.pa.gov.br e Mural de licitações do TcM/Pa.

Patrícia do socorro soeiro Feitosa
Secretaria de Saúde

Protocolo: 839047

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViseU
aViso de retiFicaÇÃo

Na publicação termo de realinhamento de Valor, referente ao Pregão 
Eletrônico 011/2022-SrP, contrato N° 175/2022/cPl, circulado no ioEPa 
pág. 125 e Diário Oficial dos Municípios, pág. 90, de 03/08/2022.
oNde se LÊ: Valor $ 152.621,01. Leia-se: Valor r$ 1.532.041,01

edilton tavares Mendes
Secretaria Municipal de administração

cNPJ 04.873.618/0001-17
Protocolo: 839049

.

.

ParticULares
.

“Pedro raNGeL de MeNeZes 
cPF n° 050.267.842-91 

Proprietário da FaZeNda FLoresta 
localizada no município de Ulianópolis/Pa, torna público que requereu a SEM-
Ma de Ulianópolis a renovação da licença de atividade rural para o desenvol-
vimento da atividade de SiSTEMa aGroSSilVoPaSToril”.

Protocolo: 839055

cooPeratiVa dos GariMPeiros e MiNeradores 
do BrasiL - cooGaMiBra 
cNPJ 18.336.502/0001-53 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Novo 
Progresso - SEMMa/NP, a licença de operação nº 066/2022  para extração e 
beneficiamento de minério de ouro.

Protocolo: 839056

LeUcir MaULLi, cPF: 157.523.642-72 
Proprietário da FaZeNda rio NeGro 

Torna publico que recebeu da SEcTEMa/MoJU-Pa, as seguintes licenças de ati-
vidade rural - lar: a) lar nº 005/2022 com val. até 24/03/2024 - lote 01; B) 
lar nº 006/2022 com val. até 24/03/2024 - lote 04; c) lar nº 007/2022 com 
val. até 24/03/2024 - lote 05; d) lar nº 008/2022 com val. até 24/03/2024 - 
lote 09.

Protocolo: 839062

cLaUZi Maria WerNer PaULetto 
inscrita no cPF sob o nº 033.050.929-20 

Proprietária do imóvel rural denominado sitio são Pedro, localizado na rodo-
via Br 163 km 1051,5 margem direita, adentrando 02 km na Vicinal Paraná, 
margem esquerda adentrando 01 km de fundos, no município de Novo Pro-
gresso-Pa, cEP nº 68193-000. Torna público que rEQUErEU junto a SEMMa/
NP a lar (licença de atividade rural), com protocolo nº 1098/2022, para sua 
atividade de Bovinocultura de corte e agricultura de ciclo curto.

Protocolo: 839059

.

.

eMPresariaL
.

Hr ceNtro cLiNico e diaGNostico eireLi 
cNPJ n° 08.584.467/0001-38 

Torna pública que recebeu da SEMaSa a sua l.o. nº 0070/2021 em 08 de 
setembro de 2021 válida até 08/09/2025 e vem requerer à SEMaSa a renova-
ção de sua licença de operação, para atividade de atenção a saude humana. 
situado à rua Professor Joao Batista nº 37, Bairro centro, Breu Branco-Pa.

Protocolo: 839107

LaMiNadora Boaretto Ltda
FaZeNda ÁGUa LiMPa

cNPJ: 34.612.911/0006-04 
localizada a Gleba Garipé, lote 02, S/N, Z. r., município de Pacajá - Pa, torna 
público que recebeu da SEMaS/Pa, a autorização de Supressão florestal e 
demais formas de Vegetação (aUaS nº 248/2022).

Protocolo: 839101

eas coMÉrcio de coMBUstÍVeis eireLi 
cNPJ Nº 32.141.290/0001-80 

folha 31, Quadra 01, lote 14 e Especial. Nova Marabá, Marabá/Pa, cEP: 
68.507-530, rEQUErEU da SEMaS/Pa, licença de operação o comércio vare-
jista de combustíveis para veículo automotor. Processo N° 2022/0000023834. 
Engenheiro responsável: Magnon Max Silva de oliveira [(94) 99150-5393 /  
98119-5192]

Protocolo: 839109

LaMiNadora Boaretto Ltda
FaZeNda ÁGUa LiMPa 

cNPJ: 34.612.911/0006-04 
localizada a Gleba Garipé, lote 02, S/N, Z. r., município de Pacajá - Pa, torna 
público que recebeu da SEMaS/Pa, a autorização (aU nº 4891/2022).

Protocolo: 839120

Posto de MoLas reis eireLi - Posto de MoLas MacieL 
cNPJ: 03.717.939/0001-60 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa 
/capanema, a licença de operação nº 067/2022.

Protocolo: 839112

coMPaNHia aGroPecUÁria do JaHU
cNPJ/MF nº 05.426.846/0001-01
editaL de coNVocaÇÃo e aViso

Pelo presente Edital, ficam convocados os Senhores acionistas da em-
presa coMPaNHia aGroPecUÁria do JaHU, para reunirem-se em as-
sembléia Geral Extraordinária, na av. José carrion, 1050, sala 03 - Setor alto 
Paraná, redenção-Pa, cEP 685550-315, dia 19 de agosto de 2022, às 10:00 
hs, a fim de apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Mu-
dança de endereço da  sede social da empresa  b) Eleição do Vice Presidente; 
c) o que ocorrer. santa Maria das Barreiras-Pa, 10 de agosto de 2022. 
evandro G. Ferreira - diretor Presidente.

Protocolo: 839114

QUeiroZ & siLVa coMÉrcio de 
coMBUstÍVeis Ltda / Posto ZaN 

cNPJ: 42.040.687/0001-39 
localizado a rua icoaraci, 18, Bairro São francisco, cidade de Tucuruí/Pa, 
torna publico que esta requerendo junto à SEMMa-Tucuruí, a concessão da 
lo - licença de operação para a atividade de Posto revendedor / Posto de 
abastecimento.

Protocolo: 839090

LiceNÇa de oPeraÇÃo
toP aÇaÍ iNdÚstria e coMÉrcio de PoLPas eireLi - Me 

cNPJ: 07.679.844/0001-50
Torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de Santa Bárbara do Pará - SEMMa, a renovação da lo (licença de operação) 
de Nº 005/2021 com atividade em fabricação de conservas de frutas, no en-
dereço rua luciano Mescouto S/N, Bairro colônia chicano cEP: 68.798-000, 
através do requerimento 0022/2022

Protocolo: 839089

a ateM’s distriBUidora de PetrÓLeo s.a.
cNPJ: 03.987.364/0011-77

Torna público que requereu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS a licença Prévia através do processo n° 22386/2022, 
para a atividade de USINA TERMOELÉTRICA À GÁS NATURAL LIQUEFEITO no 
Município de SaNTarÉM Pa.

Protocolo: 839086

LaMiNadora Boaretto Ltda
FaZeNda ÁGUa LiMPa 

cNPJ: 34.612.911/0006-04 
localizada a Gleba Garipé, lote 02, S/N, Z. r., município de Pacajá - Pa, tor-
na público que recebeu da SEMaS/Pa, a licença de atividade rural (lar nº 
13807/2022) para atividade de Bovinocultura.

Protocolo: 839104

eMa aGroPecUÁria s/a 
cNPJ/MF nº 04.990.461/0001-00 

convocamos os srs. acionistas, a se reunirem em aGo/e, no dia, 26/08/2022, 
Ás 10:00h na sede social da empresa, para tratarem das seguintes or-
dens do dia: a) Em aGo: a) relatório do Balanço Patrimonial encerrado em 
31/12/2021; a) Em aGE: a) Tornar sem efeito a deliberação aprovada em aGE 
de 24 de janeiro de 2018 sobre o espolio do acionista João romão Borges; b) 
outros assuntos da sociedade. Viseu-Pa, 10/08/2022. a) a diretoria.

Protocolo: 839105
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Beira rio iNd. e coM. de Madeiras eireLi-ePP  
cNPJ nº 04.562.818/0001-59

Vem tornar público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio am-
biente de Santa  Bárbara do Pará -SEMMa, através do protocolo nº 102/2022 
a renovação de sua licença de operação - lo nº 0016/202 , na Tipologia 
1401 desdobro de madeira em tora para  madeira serrada/laminada/faque-
ada, empresa situada na estrada caiçaua km 05 s/nº, município de Santa 
Barbara do Pará-Pa. 

Protocolo: 839076

PreGÃo PreseNciaL Nº 015/2022-PP
Processo adMiNistratiVo Nº 078/2022

objeto: aquisição de materiais de decoração e ornamentação, destinadas a 
secretaria Municipal de educação do Município de itaituba. Tipo: Menor 
preço por item. data de abertura: 23/08/2022, as 10:00 hora local. acesso 
ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações/solicita-
ções de editais: dicoM; e-mail:licita2017.itb@gmail.com, localizada na rod. 
Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaituba-Pa. roni-
son aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 839072

traNsPortadora MaHLe Ltda 
cPF/cNPJ: 74.068.248/0002-01 

SITO À ROD RODOVIA SANTAREM/CUIABA BR 163, KM 1405 S/NR, LOTE 01 
a, iNTErior EM Trairao/Pa, TorNa PÚBlico QUE rEcEBEU Na daTa dE 
20/07/2022 da SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTa-
BilidadE - SEMaS/Pa, a licENÇa dE oPEraÇÃo (l.o) Nº13617/2022, Para 
aTiVidadE dE EMPrESa TraNSPorTadora dE SUBSTÂNciaS E ProdUToS 
PEriGoSoS, SoB o ProTocolo Nº 2017/25566 dE 02/08/2017.

Protocolo: 839069

aGÊNcia de saNeaMeNto de ParaGoMiNas 
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00002 
objeto: contratação de serviços de transporte, sendo 05 (cinco) caminhone-
tes 4x4 e 01 (um) veículo tipo caminhão ¾ (com motoristas) para atender a 
agência de Saneamento de Paragominas. data de abertura: 25/08/2022 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 Paragominas, sito na 
rua ilhéus, nº 678, Módulo ii, Paragominas/Pa. Pgm: 11/08/2022 cláudia 
alessandra de Jesus Pires - Pregoeira. Portaria n° 036/2021.

Protocolo: 839070

o empreendimento F W carLos e a M da siLVa Ltda 
inscrito no cNPJ n° 11.925.940/0001-08 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma, a licença de operação nº 073/2022 para desenvolver a atividade de 
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, em capitão 
Poço - Pa.

Protocolo: 839077

BraGaNca & caMacHo Ltda 
cNPJ nº 22.950.521/0001-42 

Torna público que através do protocolo n° 357/2022 requereu à SEcrE-
Taria MUNiciPal dE MariTUBa - SEMMa/MariTUBa a renovação da lo 
N°114/2021 para atividade de fabricação de preparados para limpeza, desin-
fetantes, inseticidas e afins; fabricação de velas, localizada no Município de 
Marituba, Estado do Pará.

Protocolo: 839079

a rePar recicLaGeM iNdUstriaL 
de resÍdUos de aNiMais Ltda 

cNPJ: 07.382.924/0001-49
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente SEMMa/
Pa a licença de instalação de número 57/2022, Processo N°: 3400/2022 para a 
Atividade de Beneficiamento de Açaí (Caroço)/Refino/ Preparação de Óleo e Gor-
dura Vegetal com validade até 04/02/2023, localizada no endereço al. Quaruba 
N°24 Qd12 loTE24 Bairro: Maracacuera-icoaraci-Belém/Pará.

Protocolo: 839084

BraGaNca & caMacHo Ltda
cNPJ nº 22.950.521/0001-42 

Torna público que através do protocolo n° 358/2022 requereu à SEcrE-
Taria MUNiciPal dE MariTUBa - SEMMa/MariTUBa a renovação da lo 
N°115/2021 para atividade de fabricação de velas, localizada no Município de 
Marituba, Estado do Pará.

Protocolo: 839082

aViso de LicitaÇÃo Fracassada
PreGÃo eLetrÔNico N° 001/2022

o serviço autônomo de Água e esgotos- s.a.a.e, torna público que o Pregão 
Eletrônico n° 001/2022, objetivando contratação de empresa para aquisição 
de materiais de aplicação e medição de variáveis hidráulicas, para atender 
as necessidades do Serviço autônomo de água e Esgotos- SaaE/SiP, foi de-
clarado fracaSSado, em razão que nenhuma empresa atender a todas as 
exigências edilícias.

itaMara Pereira aMiNtas-PrEGoEira
Protocolo: 838943

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGotos – s.a.a.e.
PreGÃo eLetrÔNico  Nº 002/2022

o serviço autônomo de Água e esgotos- s.a.a.e, torna publico que re-
alizará licitação objetivando contratação de empresa para aquisição de ma-
teriais de aplicação e medição de variáveis hidráulicas, para atender as ne-
cessidades do Serviço autônomo de água e Esgotos de Santa izabel do Pará- 
SaaE/SiP; sessao pública: 24 de agosto de 2022, às 10hs, horário de brasília, 
www.comprasnet.gov.br. edital disponível: endereço eletrônico: http://www.
comprasnet.gov.br (uasg 927807) e TcM Pa – informações e-mail: sip.saae@
gmail.com.

itaMara Pereira aMiNtas
PrEGoEira

Protocolo: 838914
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