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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto Nº 2.553, de 11 de aGosto de 2022
altera dispositivos do regulamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMS, aprovado pelo 
decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001, e dá outras providências.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e considerando 
as disposições do convênio icMS 92, de 1º de julho de 2022,
dEcrETa:
art. 1º o regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte interestadu-
al e intermunicipal e de comunicação - icMS, aprovado pelo decreto nº 
4.676, de 18 de junho de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“aNeXo i
................................

caPitULo Xi-a 
daS oPEraÇÕES coM TriGo EM GrÃo, fariNHa dE TriGo, MiSTUra 
dE fariNHa dE TriGo E ProdUToS dEriVadoS da fariNHa dE TriGo, 
rEaliZadaS PEla iNdÚSTria MoaGEira E PEloS ESTaBElEciMENToS 
QUE PraTiQUEM aTiVidadE iNdUSTrial coM fariNHa dE TriGo
art. 123-d. Nas operações de importação do exterior de trigo em grão, 
farinha de trigo e mistura de farinha de trigo, fica atribuída à indústria 
moageira e aos estabelecimentos que pratiquem atividade industrial com 
farinha de trigo a responsabilidade pela retenção e recolhimento do icMS, 
na condição de substituto tributário, pelo imposto correspondente às ope-
rações subsequentes. (convênio icMS 92/22)
Parágrafo único. o imposto relativo às operações subsequentes será re-
colhido englobadamente com o icMS devido na operação de importação. 
art. 123-E. fica concedido prazo especial de pagamento do imposto inci-
dente sobre as operações de que trata o art. 123-d deste anexo. 
Parágrafo único. o recolhimento do imposto poderá ser efetuado até o 25º 
(vigésimo quinto) dia a contar da data do desembaraço aduaneiro.
art. 123-f. o valor do imposto relativo às operações de que trata o art. 
123-d deste anexo será calculado mediante aplicação da alíquota interna 
sobre a base de cálculo obtida pelo somatório das seguintes parcelas: 
i - o valor da operação realizada pelo importador, resultante da soma das 
parcelas de que trata o inciso iV do art. 23 deste regulamento; 
ii - o valor resultante da aplicação do percentual de 120% (cento e vinte 
por cento) sobre o valor referido no inciso i deste artigo.
art. 123-G. a base de cálculo do imposto de que trata o art. 123-f deste 
anexo fica reduzida de forma que a carga tributária resulte no percentual 
de 7% (sete por cento).
art. 123-H. a indústria moageira e os estabelecimentos que pratiquem ati-
vidade industrial com farinha de trigo que adquirir em operações interes-
taduais os produtos trigo em grão, farinha de trigo ou mistura de farinha 
de trigo fica sujeito ao recolhimento antecipado do ICMS correspondente à 
operação subsequente, a ser efetuada pelo próprio contribuinte. 
§ 1º A base de cálculo do imposto para fins de antecipação será a estabe-
lecida nos arts. 108 e 109 deste anexo. 
§ 2º a margem de agregação aplicada às operações com os produtos de 
que trata o caput deste artigo, para fins de antecipação, será obtida me-
diante a aplicação do percentual de: 
i - 120% (cento e vinte por cento) para o trigo em grão;
ii - 100% (cem por cento) para farinha de trigo ou mistura de farinha de trigo.
art. 123-i. a base de cálculo do imposto de que trata o art. 123-H deste 
anexo fica reduzida de forma que a carga tributária resulte no percentual 
de 7% (sete por cento). 
art. 123-J. considera-se, para efeito da carga tributária de que trata os 
arts. 123-G e 123-i deste anexo, que:
i - o processo de moagem do trigo em grão resulta em um percentual de 
obtenção, em volume, de 75% (setenta e cinco por cento) de farinha de trigo.
ii - não alcança o percentual restante de 25% (vinte e cinco por cento) 
relativo ao farelo resultante da moagem do trigo em grão.
art. 123-K. a sistemática de tributação de que tratam os arts. 123-d, 123-
E, 123-f, 123-G, 123-H e 123-i deste anexo será utilizada opcionalmente 
pelo contribuinte em substituição ao regime normal de tributação, condi-
cionada a regularidade fiscal do contribuinte.
§ 1º a adoção do tratamento tributário referido no caput deste artigo pelo 
contribuinte: 
I - veda o aproveitamento de quaisquer créditos fiscais não reconhecidos 
neste capítulo; 
ii - implica em renúncia ao ressarcimento ou restituição do imposto reco-
lhido, em hipótese de operação subsequente isenta ou não tributada. 
§ 2º a opção pela faculdade prevista no caput e a renúncia a ela serão 
efetuadas por meio de termo lavrado no livro registro de Utilização de 
documentos fiscais e Termos de ocorrências, que produzirá efeitos pelo 
prazo mínimo de 1 (um) ano para cada manifestação, com início a partir 
da data de lavratura. 
§ 3º a adoção ou renúncia da opção será endereçada à coordenação Exe-
cutiva regional ou Especial de administração Tributária e Não Tributária a 
que estiver circunscrito, no mês em que elas ocorrem, para posterior enca-
minhamento à diretoria de fiscalização - dfi, para conhecimento e registro. 
§ 4º a SEfa poderá estabelecer que a opção e a renúncia à faculdade pre-
vista no caput deste artigo se façam de forma diversa. 
art. 123-l. as subseqüentes saídas internas com as mercadorias sujeitas 
ao regime de recolhimento antecipado do imposto ou ao regime de subs-
tituição tributária, bem como os produtos resultantes da farinha de trigo, 
ficam dispensados de nova tributação. 

§ 1º Para efeito do caput deste artigo, consideram-se produtos resultantes 
da farinha de trigo: 
i - pão, torrada e farinha de rosca, código 1905.4000 da NcM; 
ii - bolacha e biscoito, código 1905.3100 e 1905.9020 da NcM; 
iii - macarrão e massa crua ou semi-crua, código 1902.1100, 1902.1900 
e 1902.3000 da NcM.
§ 2º Nas operações internas com produtos resultantes da farinha de trigo 
observar-se-á o seguinte: 
I - ficará o contribuinte desonerado de tributação, tanto nas saídas a va-
rejo como por atacado, estendendo-se este tratamento fiscal a todas as 
operações internas subsequentes com os mesmos produtos, por força da 
substituição tributária ou antecipação do imposto incidente sobre a farinha 
de trigo empregada em sua produção; 
II - será vedada a utilização dos créditos fiscais relativos às entradas de 
todos os ingredientes empregados no preparo dos produtos resultantes de 
farinha de trigo, inclusive materiais de embalagem.
art. 123-M. Nas operações com tortas, bolos, salgados, doces e outras 
mercadorias industrializadas não listadas no § 1º do art. 123-l deste ane-
xo, em cujo preparo sejam empregados produtos, inclusive farinha de tri-
go, alcançados pela substituição tributária ou pela antecipação do imposto: 
i - haverá incidência normal do imposto nas saídas ou fornecimentos; 
II - o contribuinte poderá utilizar como crédito fiscal tanto o ICMS relativo 
à operação de aquisição, quanto o imposto retido ou antecipado, relativa-
mente às matérias-primas adquiridas com substituição tributária ou ante-
cipação para emprego na elaboração desses produtos, observada a propor-
ção do valor das saídas dos referidos produtos em relação ao total das sa-
ídas de mercadorias produzidas com emprego daquelas matérias-primas; 
iii - na hipótese do inciso ii deste artigo, não havendo destaque do icMS 
na nota fiscal, o crédito fiscal será o equivalente ao valor resultante da 
aplicação da alíquota interna sobre o valor da operação previsto no inciso 
iV deste artigo, observada a proporção do valor das saídas dos referidos 
produtos em relação ao total das saídas de mercadorias produzidas com 
emprego daquelas matérias-primas; 
iV - o valor da operação de cuida o inciso iii deste artigo será o resultado 
do valor unitário médio correspondente a entrada do mês do evento de mer-
cadoria idêntica multiplicado pela quantidade utilizada como matéria-prima.
art. 123-N. Na hipótese de saída interestadual de trigo em grão, farinha 
de trigo, mistura de farinha de trigo e dos produtos resultantes relaciona-
dos no art. 123-l deste anexo, promovida por contribuinte optante pela 
sistemática de tributação de que tratam os arts. 123-d e 123-H deste 
anexo, com tributação do imposto, o contribuinte fará o estorno do débito 
destacado nas correspondentes notas fiscais de saída, no livro Registro de 
apuração do icMS, na linha ‘008 – Estorno de débitos’ do quadro ‘crédito 
do imposto’, antecedido da expressão ‘Nf. N°........., conforme o art. 123-N 
do anexo i do ricMS-Pa’.
art. 123-o. o contribuinte que promover o pagamento antecipado do im-
posto ou que adquirir mercadorias com retenção na fonte deverá: 
i - por ocasião das saídas das mercadorias e dos produtos resultantes da fari-
nha de trigo, emitir Nota fiscal sem destaque do imposto, contendo, além dos 
requisitos previstos neste regulamento, a seguinte expressão “icMS pago 
antecipado ou retido na fonte - art. 123-o do anexo i do ricMS-Pa”; 
II - escriturar os documentos fiscais relativos às mercadorias sujeitas ao 
recolhimento antecipado do imposto ou retido na fonte nas colunas “Valor 
contábil” e “outras”, das colunas sob os títulos “operações sem crédito 
do imposto” e “operações sem débito do imposto”, nos livros registro de 
Entradas e registro de Saídas, respectivamente.
art. 123-P. a sistemática de tributação de que trata este capítulo não se 
aplica aos contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arre-
cadação de Tributos e contribuições devidos pelas Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
art. 123-Q. as normas complementares quando necessárias à consecução deste 
capítulo serão estabelecidas em ato do Secretário de Estado da fazenda.
......................................”.
art. 2º fica revogado o capítulo Xi do anexo i (arts. 117 a 123-c).
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos até 30 de abril de 2024.
Palácio do GoVErNo, 11 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 839667
decreto de 11 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 a lei complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2022/617742; 
d E c r E T a:
art. 1º. fica renovada a convocação, pelo período de 2 (dois) anos, dos Bom-
beiros Militares da reserva remunerada a seguir nominados, de acordo com 
o art. 78, §2º da lei complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021:
SUBTEN BM rr WilliaM BErNardo cardoSo da crUZ
SUBTEN BM rr carloS alBErTo da SilVa BarroS
SUBTEN BM rr ailSoN PaNToJa BarBoSa JÚNior
SUBTEN BM rr Marco aNTÔNio da SilVa coSTa
SUBTEN BM rr WilSoN fErrEira da SilVa
SUBTEN BM rr aNTÔNio PErEira dE MENdoNÇa
SUBTEN BM rr JoSÉ aNilToN MElo dE SoUZa
SUBTEN BM rr PEdro GUilHErME NaSciMENTo GoMES
SUBTEN BM rr aUGUSTo JoSÉ Maia PiNHEiro
SUBTEN BM rr EloN rocHa do NaSciMENTo
SUBTEN BM rr MoiSÉS dUTra dE liMa
SUBTEN BM rr oracÍdio corrÊa raBElo
SUBTEN BM rr raNilSoN MoNTEiro TriNdadE
SUBTEN BM rr lUciValdo cHaGaS fiGUEirEdo SaNToS
SUBTEN BM rr WaSHiNGToN lUiS BraBo da SilVa
SUBTEN BM rr rUi ValENTE dE BriTo
SUBTEN BM rr carloS alBErTo cardoSo doS rEiS
SUBTEN BM rr alcir MarTiNS dE aNdradE
SUBTEN BM rr lUiZ carloS da SilVa caSTro
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SUBTEN BM rr aNTÔNio MESSiaS PErEira laUrido
SUBTEN BM rr JocTÃ PaUla da coSTa
SUBTEN BM rr JoSÉ aUGUSTo liMa BarBoSa
SUBTEN BM rr rEGiNaldo PErEira dE MiraNda
SUBTEN BM rr Márcio NaTaliNo da MaTa cUNHa
SUBTEN BM rr SaNdoVal NaSciMENTo JÚNior
SUBTEN BM rr aNTÔNio SaNToS
SUBTEN BM rr EdENilSoN SoUZa rocHa
SUBTEN BM rr MaNoEl GErEMiaS coSTa
SUBTEN BM rr JoMar JardiM doS SaNToS
SUBTEN BM rr álVaro PEiXoTo dE oliVEira JÚNior
SUBTEN BM rr UÉriSSoN SaNToS E SilVa 
SUBTEN BM rr SEBaSTiÃo araÚJo da SilVa
SUBTEN BM rr HErNaNY HENriQUE da SilVa GUEdES
SUBTEN BM rr diVal PoNTES dE SoUZa
SUBTEN BM rr raiMUNdo aNTÔNio fEio da coSTa
SUBTEN BM rr fraNciSco EdMar da SilVa ViEira
SUBTEN BM rr lUiS cláUdio coSTa rEiS
SUBTEN BM rr JoSÉ dEliVal SoUZa dE carValHo
SUBTEN BM rr Haroldo JoSÉ aSSUNÇÃo NoBrE
SUBTEN BM rr EldSoN NaSciMENTo NEVES
SUBTEN BM rr MaNoEl dE JESUS SiQUEira GaSPar
SUBTEN BM rr JESUS NaZarENo coSTa PaUla
1° SGT BM rr filadElfo PESSoa NUNES filHo
2° SGT BM rr fraNciSco da crUZ coSTa
2° SGT BM rr caETaNo PErEira
3° SGT BM rr fraNciSco JorGE PEiXoTo da SilVa
art. 2º. Este decreto entra em vigor a contar da data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 6 de julho de 2022. 
Palácio do GoVErNo, 11 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 11 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 a lei complementar n° 142, de 16 de dezembro de 2021; 
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 2022/505177;
d E c r E T a:
art. 1° fica convocado, pelo período de 2 (dois) anos, o Bombeiro Militar da 
reserva remunerada a seguir nominado, de acordo com o artigo 78, §2º 
da lei complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021:
cEl QoBM rr SilVio SaNdro BarroS fEiToSa
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 19 de julho de 2022.
Palácio do GoVErNo, 11 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 11 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 2022/663874,
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição da Secretaria de Estado de administração Pe-
nitenciária - SEaP, os Policiais Militares abaixo relacionados:
2° SGT PM rG 23080 adaiaS liMa doS SaNToS
Sd PM rG 41346 JorGE fEliPE da SilVa liMa
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 11 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
carloS riValdo fErrEira da SilVa do cargo em comissão de assessor 
Especial iii. 
Palácio do GoVErNo, 11 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, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
adria cariNa araUJo da SilVa para exercer o cargo em comissão de 
assessor Especial iii.
Palácio do GoVErNo, 11 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar claY aNdErSoN NUNES cHaGaS, reitor da Universidade do 
Estado do Pará - UEPa, a viajar para o México, no período de 7 a 18 de 
outubro de 2022, a fim de conhecer seus cenários educacionais, científicos 
e tecnológicos, juntamente com a comitiva formada pelos componentes 
da associação Brasileira dos reitores das Universidades Públicas Estaduais 
e Municipais – aBrUEM, devendo responder pelo expediente do órgão na 
ausência do titular, ilMa PaSTaNa fErrEira, Vice-reitora.
Palácio do GoVErNo, 11 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto de 11 de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº 2022/961049,
r E S o l V E:
art. 1º. autorizar BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS, Presidente do instituto 
de Terras do Pará - iTErPa, a se ausentar de suas funções, no período de 
22 de agosto a 20 de setembro 2022, em gozo de licença prêmio, referente 
ao período aquisitivo de 22 de outubro de 2010 a 21 de outubro de 2013, 
devendo responder pelo expediente do Órgão, na ausência do titular, fláVio 
ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo, Procurador autárquico/assessor chefe.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 11 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira, Presidente da Junta comercial 
do Estado do Pará - JUcEPa, a se ausentar de suas funções no período de 24 de 
agosto a 22 de setembro de 2022, em gozo de férias regulamentares.
Palácio do GoVErNo, 11 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

Protocolo: 839665

d e c r e t o Nº 2551, de 11 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$ 19.486.997,22 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$ 19.486.997,22 (dezenove Milhões, 
Quatrocentos e oitenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Sete reais e 
Vinte e dois centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0101 449051 5.000.000,00
081012712212978338 - SEEl 0101 339037 380.471,42
081012781114998794 - SEEl 0101 339037 329.479,77
081012781214998321 - SEEl 0101 339039 34.543,43

111060412212978315 - casa Militar 0101 339039 350.000,00
161011236315018530 - SEdUc 0102 449051 354.583,98
181011442215008214 - SEJUdH 6101 335041 331.188,22
261010618115028839 - PMPa 0101 339030 350.000,00

291012678214867430 - SETraN 0125 449051 12.343.629,16
582012360514918522 - cEaSa 0261 449051 3.611,64
862012612212978338 - cPH 0101 339047 9.489,60

ToTal 19.486.997,22

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto 
correrão por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento 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) 
orçamentária(s) abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011512115088890 - SEdoP 0101 449051 500.000,00
071011545114897645 - SEdoP 0101 444042 54.730,22
071011545115087556 - SEdoP 0101 444042 4.500.000,00

111060412212978407 - casa Militar 0101 339039 350.000,00
161011212215097603 - SEdUc 0102 449051 62.125,98
161011212215097674 - SEdUc 0102 449051 292.458,00
261010630315028277 - PMPa 0101 339039 350.000,00

291012678214867430 - SETraN 0125 449051 400.000,00
291012678214867505 - SETraN 0125 449051 5.453.894,16

341010412115088678 - fdE 0125 444042 6.489.735,00
362011442215008815 - fundação ParáPaz 0101 335041 699.254,00

582012312212978338 - cEaSa 0261 449052 3.611,64
672011648214898185 - coHaB 6101 449051 281.188,22
672011648214898186 - coHaB 6101 449039 50.000,00

ToTal 19.486.997,22

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 11 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 2552, de 11 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$ 41.258.642,13 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 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$ 41.258.642,13 (Quarenta e Um 
Milhões, duzentos e cinquenta e oito Mil, Seiscentos e Quarenta e dois 
reais e Treze centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011548214897642 - SEdoP 0101 449051 2.353.801,77

071011569514987658 - SEdoP 0101 449051 11.220.496,75

071011581114997659 - SEdoP 0101 449051 11.003.621,05

071011751214897480 - SEdoP 0101 449035 6.588.596,78

071011751214897480 - SEdoP 0101 449051 8.950.289,73

151011339215038849 - SEcUlT 0101 339039 300.000,00

971010342115028831 - SEaP 0101 449051 841.836,05

ToTal 41.258.642,13

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, 11 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 839671

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria N°. 1.245/2022 - crG, de 5 de agosto de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria no. 441/2022-ccG, publicado no 
doE no. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994;
rESolVE:
i. coNcEdEr férias residuais ao servidor arTHUr HoUaT NErY dE SoUZa, 
matricula nº 5945970, pelo período de 05/08/2022 à 23/08/2022, referen-
te ao período aquisitivo de 2020/2021.
ii. dESiGNar cid BarBoSa dE BarroS, matricula nº 57195074, asses-
sor de análise Normativa do Gabinete do Governador, para responder pela 
ouvidoria Geral do Estado, durante o impedimento do titular no período de 
05/08/2022 à 23/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
*republicada por sair com incorreções no doe nº 35.070 de 05 de 
agosto de 2022.

Protocolo: 839663

Portaria Nº 1.041/2022-ccG, de 11 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/976828,
r E S o l V E:
i. exonerar carloS cESar da SilVa do cargo em comissão de Titular de 
delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a contar de 
2 de agosto de 2022.
ii. nomear diEGo MáXiMo do Prado para exercer o cargo em comissão 
de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 2 de agosto de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 11 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.042/2022-ccG, de 11 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1009877,
r E S o l V E:
exonerar oTáVio HENriQUE fraNco da coNcEiÇÃo do cargo em comis-
são de assessor de comunicação i, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de comunicação, a contar de 10 de  agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 11 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.043/2022-ccG, de 11 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r E S o l V E:
nomear JoÃo GaBriEl da coSTa doS SaNToS para exercer o cargo em 
comissão de coordenador Geral das Usinas da Paz, código GEP-daS-011.5, 
com lotação na Secretaria Estratégica de Estado de articulação da cidadania.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 11 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata dos iteNs i e ii da Portaria Nº. 383/2022-ccG, data-
da de 31 de MarÇo de 2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do 
estado Nº. 34.917, de 1º de aBriL de 2022.
onde se lê: ..., com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
Leia-se: ..., com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública, a con-
tar de 2 de abril de 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Protocolo: 839666

Portaria Nº 1.259/2022-crG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1020774, de 11 de agosto de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/ JUrUTi/SaNTarÉM/Pa, no dia 11/08/2022.
Servidor    objetivo
TaliTa cUNHa dE faria liBEral, matrícula funcional nº 5945811/ 1, cPf 
512.545.812-00, cargo assessor Especial ii,  lotada no centro regional de 
Governo do Baixo amazonas.
abertura dos atendimentos do Barco Hospital Papa francisco, no referido município.
ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 11 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.260/2022-crG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1020802, de 11 de agosto de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/ JUrUTi/SaNTarÉM/Pa, no dia 11/08/2022.
Servidor    objetivo
MarÍlia dUarTE SilVa, matrícula funcional nº 57209420/1, cPf 
689.202.292-87, cargo Técnico de enfermagem,  lotada no centro regio-
nal de Governo do Baixo amazonas.
abertura dos atendimentos do Barco Hospital Papa francisco, no referido município.
ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 11 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria N°. 1258/2022-crG, de 11 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. 2022/988939, de 04/08/2022. 
rESolVE:    
dESiGNar, a servidora alessandra Silva da Silva, id. funcional nº. 
5945651/2, ocupante do cargo de coordenador, lotada no Gabinete desta 
casa civil da Governadoria do Estado, para responder pela coordenadoria 
Geral de ações e Políticas de Governo, durante o impedimento da titular, 
no período de 01/08/2022 a 30/08/2022. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 11 de agosto de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Protocolo: 839675
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coNtrato
.

eXtrato  de coNtrato Nº 37/2022- ccG/Pa.
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: fErNaNdo daVid rodriGUES dE oliVEira & cia lTda, 
inscrita no cNPJ sob o nº. 30.311.607/0001-53.
ENdErEÇo: rodovia Br316, 10, casa 10, centro, cEP: 67.033-000, ana-
nindeua/Pa.
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de lavagem de veículos automotores, tipo passeio, para atender ao centro 
regional de Governo do Sudeste do Pará- Marabá.
fUNdaMENTo: decreto nº. 2.168 de 10 de março de 2010, o qual institui 
o Sistema de cotação Eletrônica para aquisição de bens e contratação de 
serviços de pequeno valor por dispensa de licitação em razão do valor 
previsto nos incisos i e ii e parágrafo único do art. 24 da lei federal nº 
8.666/93, a lei nº. 8.666/1993, e a resolução nº. 001/SEPof/Pa e demais 
exigências previstas no edital.
daTa da aSSiNaTUra: 09/08/2022.
ViGÊNcia: 09/08/2022 a 08/08/2023.
Valor GloBal: r$ 6.025,44 (seis mil vinte e cinco reais e quarenta e 
quatro centavos).
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa: 1297; Projeto/ati-
vidade: 8314; fonte: 0101; Natureza de despesa: 339039; ação 246498.
ordENador
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria

Protocolo: 839435

diÁria
.

Portaria Nº 1.255/2022-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° 2022/1014312, de 10 de agosto de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para a cidade de 
GoiÂNia/Go, no período de 23 a 27/08/2022.

servidor objetivo
roSaNGEla rocHa TorTola, matrícula funcional nº 5952616/ 

2, cPf 277.851.302-72, cargo diretor, lotada na diretoria de 
administração e finanças.

Participar do congresso de Excelência em licitações e 
contratações Públicas, na referida cidade.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro 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, 11 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1.256/2022-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° 2022/1014456, de 10 de agosto de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para a cidade de 
GoiÂNia/Go, no período de 23 a 27/08/2022.

servidor objetivo
MilENE GraciEla do NaSciMENTo, matrícula funcional nº 

5907199/ 2, cPf 792305.392-87, cargo coordenador, lotada na 
coordenadoria de controle interno.

Participar do congresso de Excelência em licitações e 
contratações Públicas, na referida cidade.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro 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, 11 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1.257/2022-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° 2022/1019041, de 10 de agosto de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho SaN-
TarÉM/ PorTo dE MoZ/SaNTarÉM/Pa, no período de 24 a 31/08/2022.

Servidor objetivo
MarÍlia dUarTE SilVa, matrícula funcional nº 57209420/1, 

cPf 689.202.292-87, cargo Técnico de enfermagem,  lotada no 
centro regional de Governo do Baixo amazonas.

 

Vistoria e Monitoramento das ações do Barco Hospital 
Papa francisco, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 7.½ (sete 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, 11 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 839279

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

eXtrato de Portaria Nº 894/2022 – 
di/cMG, de 11 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: SaliNÓPoliS/Pa; Pe-
ríodo: 21 a 24/07/2022; Quantidade de diárias: 4 (alimentação) e 3 (pou-
sada); Servidor/Mf: 3° SGT PM Elias fernando Malheiros da costa Júnior, 
57199916/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 839502
eXtrato de Portaria Nº 895/2022 – 

di/cMG, de 11 de aGosto de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aUrora do Pará/
Pa; Período: 09 a 15/08/2022; Quantidade de diárias: 7 (alimentação) e 
6 (pousada); Servidores/Mf: TEN cEl QoPM antônio alexandre cordeiro 
de oliveira, 5773881/1; 1° TEN QoPM renata de Jesus canuto Pimentel, 
4220536/5; 1º SGT PM Manoel Jacinaldo alves cota, 5420105/4; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 839514
eXtrato de Portaria Nº 892/2022 – 

di/cMG, de 11 de aGosto de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Gover-
no do Estado; destino: aUrora do Pará/Pa; Período: 05/08/2022 a 
08/08/2022; Quantidade de diárias: 4 (alimentação) e 3 (pousada); Ser-
vidoras/Mf: cB PM r/r iolene leandro Tavares, 5397146/4; SUB TEN PM 
r/r Maria José dos Santos fernandes, 5630070/2; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 839486
eXtrato de Portaria Nº 892/2022 – 

di/cMG, de 11 de aGosto de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Gover-
no do Estado; destino: aUrora do Pará/Pa; Período: 05/08/2022 a 
08/08/2022; Quantidade de diárias: 4 (alimentação) e 3 (pousada); Ser-
vidoras/Mf: cB PM r/r iolene leandro Tavares, 5397146/4; SUB TEN PM 
r/r Maria José dos Santos fernandes, 5630070/2; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 839492

eXtrato de Portaria Nº 896/2022 – di/cMG, 
de 11 de aGosto de 2022

objetivo: participar de curso de capacitação; 
destino: São Paulo/SP; 
Período: 16 a 20/08/2022;
Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação), 4,0 (pousada);
Servidoras: larissa de oliveira Brito, Mf nº 5903998/4 e luiza de carvalho 
Barros, Mf nº 5945726/3;
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 839674

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria 226/2022-GaB/seac
Belém Pa, 11 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. 017/2022- NUcoM/SEac e Prot. 2022/1011062
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$. 1.800,00 (mil oitocen-
tos reais), a servidora raiaNa alVES coElHo, Matrícula 5925375-4, cPf 
006.298.502-75 para atender despesas eventuais necessárias com a co-
municação do evento de lançamento do projeto Cartografia Comunitária e 
Participativa da SEac, conforme discriminação:
• Serviços Prestados de Terceiros – PJ – 339039... R$. 1.800,00
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1. o prazo para aplicação do Suprimento de fundos deverá ser de 30 (trin-
ta) dias, a contar da emissão da ordem Bancária,
2. a prestação de contas ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, após o 
término da aplicação, sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer no 
prazo determinado.
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 11 de agosto de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 839307

diÁria
.

Portaria 227/2022-GaB/seac
Belém Pa, 11 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 2022/989284
rESolVE:
coNcEdEr aos servidores abaixo, 5,5 (cinco e meia) diárias, no período 
de 07/08/222 a 12/08/2022, ao município de canaã dos carajás e Pa-
rauapebas, no Estado do Pará, cujo objetivo será a “acompanhamento às 
servidoras Janine Brandão e carlina Gomes, na função de motorista, até os 
respectivos municípios”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5962435-1 ZadiEl lEVi MoNTEiro do ESPiriTo SaNTo 372.715.552-34

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 11 de agosto de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
SEcrETário dE ESTado

Protocolo: 839359
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

Portaria
.

Portaria Nº 216 de 11 de aGosto de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015 dESiGNa o GESTor dE ParcEria e seu suplente, confor-
me previsto na lei 13.019/2014 e alterações.
Nº do TErMo dE colaBoraÇÃo: 07.2022 - iNSTiTUTo dUrVal rEiS 
Para dESENVolViMENTo aVaNÇado do NordESTE ParaENSE, inscrita 
no cNPJ: 12.680.244/0001-41
oBJETo: o presente TErMo dE colaBoraÇÃo, decorrente de dispensa 
de chamamento Público nº 07/2022, tem por objeto a Execução do Pro-
jeto denominado “de Siqueira campos a capanema: a Terra da cultura”. 
o presente projeto tem escopo, garantir à população de capanema, em 
especial 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.
daTa dE iNÍcio da dESiGNaÇÃo: 09.08.2022.
TiTUlar GESTor da ParcEria: Patrícia de lima ferreira, identidade fun-
cional: 55588559.
SUPlENTE do GESTor da ParcEria: Emerson rodrigo Zagalo cardoso, 
identidade funcional: 5946746/3
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 839308

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 214 de 11 de aGosto de 2022
o presidente da fundação Parápaz, no uso das atribuições legais, que lhe 
são conferidas pelo decreto Publicado no doE nº 34.490, de 12 de feve-
reiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 de janeiro 
de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe o parágrafo único do art. 86 da lei nº 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do Laudo Médico, firmado 
pelo médico devidamente inscrito no crM sob o nº 8689 e Protocolo: 
2022/1020650.
rESolVE:
coNcEdEr licença Maternidade, a servidora dEBora frEiTaS MorEira, 
ocupante do cargo de Técnico em gestão social (Psicologia), identidade 
funcional nº 5953747/1, lotada no Polo ParáPaZ - dEaM aNaNiNdEUa, 
de acordo com o que dispõe o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Emenda constitucional nº 44 de 09 de março de 2009, 
a contar de 08/08/2022, 180 (cENTo E oiTENTa) dias.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 839429

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 213 de 11 de aGosto de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art. 8º, §1º, da lei federal n.º 12.527/201, a qual 
dispõe sobre os procedimentos a serem observados a fim de garantir o 
acesso à informação;
coNSidEraNdo o ofício circular aGE/Pa Nº 009/2022 – GaB de 08 de 
agosto de 2022 que solicita designação de servidor para acompanhar todas 
as etapas relacionadas ao Programa Nacional de Transparência Pública;
rESolVE:
i – designar a servidora JoSEfa lUcia dE JESUS liMa SEaBra, MaTrÍ-
cUla N° 5384729/2, ocupante do cargo de coordenadora de Núcleo para 
ser responsável pelo preenchimento do formulário e acompanhamento do 
Programa Nacional de Transparência Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente
fundação ParáPaz

Protocolo: 839371

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N° 0233-Gs/sePLad, de 10 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;
considerando os Termos do Processo administrativo Eletrônico nº. 
2022/945452 e 2022/1014240;
rESolVE:
Exonerar a pedido, o servidor alEX faBricio dE aNdradE SilVa, matrí-
cula 5956868/1, do cargo de Professor classe i, lotado na Secretaria de 
Estado de Educação - SEdUc, a contar de 28/07/2022, de acordo com o 
art. 57 da lei n° 5810 de 24/01/94.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 10 de 
agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 839253
Portaria coLetiVa N° 0231-Gs/sePLad, de 10 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

raiza Martins fontoura 5957220/1 Técnico de Patologia 
clínica HEMoPa 27/07/2022 2022/943095

adilson Pinheiro de castro 57205641/1 Motorista SESPa 05/08/2022 2022/980652

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, de 10 
de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 839250
Portaria N° 0232-Gs/sePLad, de 10 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;
considerando o Processo nº 2022/937348;
rESolVE:
Exonerar a pedido, o servidor JUliaNE doS SaNToS SilVa, Matrícula nº 
5940332/1, do cargo de Escrivão de Polícia, lotado na Polícia civil do Esta-
do do Pará – PcPa, a contar de 27/07/2022 de acordo com o art. 59 da lei 
n° 5810 de 24/01/94, resguardando o direito à recondução nas hipóteses 
do art. 57, inciso i, do citado diploma legal.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dEPlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 10 de 
agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 839251
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Portaria Nº 288, de 11 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° 2552, de 11/08/2022.
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 288, de 11 de aGosto de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dEfESa Social

SEaP

investimentos 0,00 0,00 0,00 841.836,05 841.836,05

obras e instalações

 0101 0,00 0,00 0,00 841.836,05 841.836,05

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

cPH

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 9.489,60 9.489,60

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 0,00 9.489,60 9.489,60

SEdoP

investimentos 0,00 0,00 0,00 40.116.806,08 40.116.806,08

obras e instalações

 0101 0,00 0,00 0,00 33.528.209,30 33.528.209,30

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 0,00 0,00 6.588.596,78 6.588.596,78

SETraN

investimentos 0,00 0,00 0,00 12.343.629,16 12.343.629,16

obras e instalações

 0125 0,00 0,00 0,00 12.343.629,16 12.343.629,16

PolÍTica Social

SEJUdH

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 776.336,23 776.336,23

despesas ordinárias

 6101 0,00 0,00 0,00 776.336,23 776.336,23

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

SEcUlT

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

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

SEEl

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 744.494,62 744.494,62

contrato Global

 0101 0,00 0,00 0,00 744.494,62 744.494,62

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 0,00 0,00 776.336,23 776.336,23

SEJUdH
 6101 0,00 0,00 0,00 776.336,23 776.336,23

cultura 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
SEcUlT

 0101 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 0,00 17.892.688,28 17.892.688,28

SEdoP
 0101 0,00 0,00 0,00 17.892.688,28 17.892.688,28

Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 11.748.115,67 11.748.115,67
SEdoP

 0101 0,00 0,00 0,00 11.003.621,05 11.003.621,05
SEEl

 0101 0,00 0,00 0,00 744.494,62 744.494,62
indústria, comér-

cio, Serviços e 
Turismo

0,00 0,00 0,00 11.220.496,75 11.220.496,75

SEdoP
 0101 0,00 0,00 0,00 11.220.496,75 11.220.496,75

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 12.343.629,16 12.343.629,16

SETraN
 0125 0,00 0,00 0,00 12.343.629,16 12.343.629,16

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 0,00 9.489,60 9.489,60

cPH
 0101 0,00 0,00 0,00 9.489,60 9.489,60

Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 841.836,05 841.836,05
SEaP

 0101 0,00 0,00 0,00 841.836,05 841.836,05

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 42.012.626,35 42.012.626,35

0125 - royaltie Hídrico 0,00 0,00 0,00 12.343.629,16 12.343.629,16
6101 - recursos de contra-

partida de convênios 0,00 0,00 0,00 776.336,23 776.336,23

ToTal 0,00 0,00 0,00 55.132.591,74 55.132.591,74

Portaria Nº 289, de 11 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 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segurida-
de Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil reais), a 
quota do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) 
da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constan-
te(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 289, de 11 de aGosto de 2022

Área/UNidade orÇa-
MeNtÁria/GrUPo de 
desPesa/sUBGrUPo 

de desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

fundação ParáPaz

investimentos 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

ProGraMa/orGÃo FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

Manutenção da Gestão 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

fundação ParáPaz

 0101 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

ToTal 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Protocolo: 839672
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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 129/seaP/sePLad, de 11 de aGosto de 2022
editaL de reiNteGraÇÃo e resULtado deFiNitiVo da 
5ª etaPa: iNVestiGaÇÃo sociaL Para VeriFicaÇÃo de 

aNtecedeNtes Pessoais de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
(SEaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as condições esti-
puladas neste Edital, e em cumprimento à decisão judicial proferida nos 
autos do Processo n° 0800882-57.2022.8.14.0012, tornam pública a rein-
tegração e o Resultado Definitivo da 5ª Etapa: Investigação Social para 
Verificação de Antecedentes Pessoais de candidato na condição sub judice 
do concurso c-208.
1. da reiNteGraÇÃo de caNdidato sUB JUdice
1.1 Em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos descritos acima, 
fica reintegrado de forma sub judice o candidato abaixo especificado:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - tocaNtiNs
inscrição Nome

76155 roGÉrio SÉrGio Moia dE MElo

2. do resULtado deFiNitiVo da 5ª etaPa: iNVestiGaÇÃo so-
ciaL Para VeriFicaÇÃo de aNtecedeNtes Pessoais de caNdi-
dato Na coNdiÇÃo sUB JUdice:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – tocaNtiNs
inscrição Nome situação 5ª etapa

76155 roGÉrio SÉrGio Moia dE MElo aPTo

3. este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 11 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

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 130/seaP/sePLad, de 11 de aGosto de 2022
editaL de resULtado FiNaL deFiNitiVo da 1ª Fase do 

certaMe 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 de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste 
Edital e em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Processo n° 
0800882-57.2022.8.14.0012, tornam público o Resultado Final Definitivo da 
1ª Fase de candidato na condição sub judice do Concurso C-208.
1. do resULtado FiNaL deFiNitiVo da 1ª Fase do certaMe de 
caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - tocaNtiNs

inscrição Nome Nota Final

76155 roGÉrio SÉrGio Moia dE MElo 78

2. este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 11 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

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 131/seaP/sePLad, de 11 de aGosto de 2022
editaL de coNVocaÇÃo Para MatricULa ao cUrso de 

ForMaÇÃo ProFissioNaL – 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 esti-
puladas neste Edital, e em cumprimento à decisão judicial proferida nos 
autos do Processo n° 0800882-57.2022.8.14.0012, tornam pública a con-
vocação para Matrícula ao Curso de Formação Profissional, em caráter sub 
judice, do candidato abaixo, conforme a seguir especificado:
1. da coNVocaÇÃo Para MatrÍcULa ao cUrso de ForMaÇÃo 
ProFissioNaL de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice:

inscrição Nome data HorÁrio
76155 roGÉrio SÉrGio Moia dE MElo 16/08/2022 09h00

2. o candidato deve seguir todas as orientações informadas no edi-
tal nº 55/seaP/sePLad, de 27 de abril de 2022 (edital de convo-
cação para Curso de Formação Profissional).
3. este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 11 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: 839670

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

diÁria
.

Portaria N.º de 151 de 10 aGosto de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de Abril de 2022.
considerando o Processo do PaE nº 2022/998724
resolve:
conceder ao servidor ilSoN JoSÉ corrEa PEdroSo, cPf nº 17351600244, 
matrícula nº 5961549/1, Supervisor i desta autarquia, 01 (uma) diária, 
pelo deslocamento ao município de igarapé Miri/Pa, no dia 21.07.2022, 
para participar do evento projeto cultural MEio dia /2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 839285

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

FÉrias
.

Portaria Nº 619 de 11 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 decreto nº 1.462/2021, de 14/04/2021, publicado no 
doE nº 34.550, de 13/04/2021, que disciplina o fracionamento de férias, 
previstas no art. 74 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, no âmbito da admi-
nistração direta, autarquias e fundações Públicas;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo administrativo Eletrônico 
nº 2022/1018796 (PaE), de 10/08/2022, que dispõe sobre concessão de 
férias fracionadas a servidor.
rESolVE:
i - coNcEdEr 30 (trinta) dias de gozo de férias, nos períodos de 
12/09/2022 a 22/09/2022 e 02/01/2023 a 20/01/2023, à servidora letícia 
Magalhães rodrigues da cunha, matricula n° 57219867/2, ocupante do 
cargo de Técnico Previdenciário a, lotada na coordenadoria de cadastro 
e Habilitação, referente ao período aquisitivo 07/05/2021 a 06/05/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 11 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 839603

oUtras MatÉrias
.

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do 
Pará – iGePreV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Gover-
namental de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
considerando o que estabelece o art. 8 da Portaria MPS n.º 519, de 
24/08/2011.
rESolVE tornar público a íntegra do conteúdo do Boletim Previdenciário, 
referente ao MÊS dE Maio dE 2022.
dadoS forNEcidoS PEla coordENadoria dE coNcESSÃo dE BENEfÍcioS - ccoB
dados somente do Executivo
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Benefícios concedidos

tiPo QUaNtitatiVo

aposentadoria 191

Pensão 141

reserva/reforma 71

Total 403

dadoS forNEcidoS PEla coordENadoria dE arrEcadaÇÃo E fiScaliZaÇÃo – coaf – Maio
Beneficiários e Segurados

tiPo
QUaNtitatiVo

FUNPreV FiNaNPreV sPsM totaL
inativo 0 30.013 9.223 39236

Pensionista 17 8.096 3.452 11565

Total 17 38.109 12.675 50801
 

tiPo
VaLor da FoLHa

FUNPreV FiNaNPreV sPsM totaL

inativo 0 234.723.020,96 107.947.987,37 342.671.008,30

Pensionista 95.710,23 43.708.782,01 22.607.124,08 66.411.616,32

Total 95.710,23 278.431.802,97 130.555.111,45 409.082.624,65

rEcEiTa PrEVidENciária - rPPS/Pa
folHa dE PaGaMENTo
SPSM
arrecadado: 53.196.633,40
fUNPrEV
arrecadado: 6.768.693,00
resultado dos investimentos: 30.165.767,56
fiNaNPrEV
arrecadado: 173.448.389,73
resultado dos investimentos: 3.615.953,00
fUNPrEV

contribuição do Segurado 3.394.965,82

contribuição Patronal 3.394.965,82

rendimento no período 30.165.767,56

foNTE: coaf/iGEPrEV.
fiNaNPrEV

contribuição do Segurado 62.886.275,19
contribuição Patronal 110.562.114,54

Saldo Positivo  
reserva finanprev (2019/2020)  

Salario família -9.496,48
rentabilidade – (2022)  

Superávit  
lei complementar 125/19 rentabilidade – (2019)  

rendimento no período 3.615.953,00
aporte   -104.973.916,76

foNTE: coaf/iGEPrEV.
SPSM

contribuição SPSM segurado   19.601.689,49
contribuição SPSM patronal   33.594.943,91

aporte complementar   -77.358.088,85
Salario família -389,20

foNTE: coaf/iGEPrEV.

FUNPreV aLePa tce MPc/Pa tcM MPc/M tJe MPe JMe. deF. PUB.
contribuição do Segurado  115.165,62 41.080,15   1.075.764,46 110.143,48   
contribuição do Patronal:  115.165,62 41.080,15   1.075.764,46 110.143,48   

foNTE: coaf/iGEPrEV.

FiNaNPreV aLePa tce MPc/Pa tcM MPc/M tJe MPe deF. PUB

contribuição Segurado 2.109.039,53 884.194,44 135.424,88 695.699,12 56.427,05 7.559.262,67  1.748.888,80

contribuição Patronal 3.464.850,65 1.452.605,16 222.483,88 1.142.934,23 92.701,57 12.418.224,68  2.873.174,46

rentabilidade         

(lei complementar n.º 125/19) - 2019         

contribuição Segurado Superávit         

contribuição Patronal Superávit         

Tesouro Superávit         

Saldo Positivo 589.787,29     4.472.716,75  598.392,75

aporte  -1.932.804,39 -190.490,61 -345.713,63     
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foNTE: coaf/iGEPrEV.
dadoS forNEcidoS PElo NÚclEo dE GESTÃo dE iNVESTiMENTo – NU-
GiN – Maio

carteira FUNPreV - Maio 2022
 atiVos  rendimento  PL % carteira

rENda fiXa

 art. 7º, i, “b” - fundos de investimentos 100% Títulos Públicos  r$  16.782.910,77  r$  1.972.189.684,80 46,62%
BB iMa-B 5 fic rENda fiXa PrEVidENciário lP  r$  1.705.019,87  r$  223.168.741,65 5,28%

BB TÍTUloS PÚBlicoS iPca i fi rENda fiXa PrEVidENciário  r$  232.926,84  r$  35.907.107,65 0,85%
BB TÍTUloS PÚBlicoS iPca iV fi rENda fiXa PrEVidENciário  r$  665.816,34  r$  103.248.633,41 2,44%
BB TÍTUloS PÚBlicoS iPca Vi fi rENda fiXa PrEVidENciário  r$  718.881,47  r$  99.533.184,06 2,35%

BB TÍTUloS PÚBlicoS Vii fi rENda fiXa PrEVidENciário  r$  304.263,96  r$  47.261.847,09 1,12%
BTG PacTUal 2024 TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa  r$  46.335,60  r$  7.683.765,84 0,18%

BradESco iNSTiTUcioNal iMa-B TÍTUloS PÚBlicoS fic rENda fiXa  r$  432.251,84  r$  48.533.443,97 1,15%
caiXa BraSil GESTÃo ESTraTÉGica fic rENda fiXa  r$  2.634.195,86  r$  249.970.205,98 5,91%

caiXa BraSil 2024 iV TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa  r$  337.448,28  r$  38.351.733,72 0,91%
caiXa BraSil 2024 V TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa  r$  279.220,00  r$  31.751.320,00 0,75%
caiXa BraSil 2024 i TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa  r$  468.960,00  r$  53.235.750,00 1,26%

caiXa BraSil iMa-B 5 TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa lP  r$  1.130.499,90  r$  148.977.612,06 3,52%
caiXa BraSil idKa iPca 2a TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa lP  r$  1.528.613,23  r$  180.695.989,39 4,27%

iTaÚ iNSTiTUcioNal iMa-B 5 fic rENda fiXa i  r$  1.729.834,80  r$  227.370.669,76 5,37%
Safra iMa fic rENda fiXa  r$  364.819,86  r$  37.165.399,84 0,88%

WESTErN aSSET iMa-B aTiVo rENda fiXa  r$  326.390,16  r$  39.731.472,13 0,94%
WESTErN aSSET aTiVo MaX fi rENda fiXa  r$  184.623,57  r$  24.796.493,71 0,59%

iTaÚ iNSTiTUcioNal alocaÇÃo diNÂMica fic rENda fiXa  r$  2.609.133,67  r$  266.613.454,46 6,30%
iTaÚ iNSTiTUcioNal lEGENd fic rENda fiXa lP  r$  1.083.675,52  r$  108.192.860,07 2,56%

 art. 7º, iii, “a” - fundos de renda fixa Geral  r$  12.217.829,96  r$  1.188.961.125,20 28,11%
caiXa NoVo BraSil fic rENda fiXa rEfErENciado iMa-B lP  r$  3.413.854,14  r$  341.953.191,71 8,08%

XP iNflaÇÃo fi rENda fiXa rEfErENciado iPca lP  r$  255.057,64  r$  27.374.411,18 0,65%
BradESco H Nilo fi rENda fiXa  r$  617.981,72  r$  74.889.230,25 1,77%

BB PErfil fic rENda fiXa rEfErENciado di PrEVidENciário lP  r$  5.673.160,25  r$  537.776.344,30 12,71%
WESTErN aSSET aTiVo fi rENda fiXa  r$  925.591,94  r$  84.526.250,55 2,00%

iTaÚ iNSTiTUcioNal GloBal diNaMico rf lP fic  r$  1.314.331,66  r$  120.741.298,38 2,85%
BB iNSTiTUcioNal fi rENda fiXa*  r$  17.852,61  r$  1.700.398,84 0,04%

 art. 7º, V,”a” - fidc cota Senior -r$  14.469,27  r$  2.202.030,63 0,05%
BBif MaSTEr fidc lP -r$  14.469,27  r$  2.202.030,63 0,05%

art. 7º, inciso V, alínea “b”  r$  217.113,43  r$  19.184.612,72 0,45%
SaNTaNdEr crESciMENTo iNSTiTUcioNal fi rENda fiXa crÉdiTo PriVado lP  r$  217.113,43  r$  19.184.612,72 0,45%

SUBToTal rENda fiXa  r$  29.203.384,88  r$  3.182.537.453,35 75,23%

rENda VariáVEl
iNVESTiMENToS No EXTErior

rENda VariáVEl

atiVos  reNdiMeNto  PL % carteira
 art. 8º, inciso i - fundos de ações  r$  6.216.207,99  r$  541.368.157,34 12,80%

iTaÚ fof rPi iBoVESPa aTiVo fic aÇÕES  r$  429.592,87  r$  14.274.214,77 0,34%
caiXa BraSil iNdEXa iBoVESPa fi aÇÕES  r$  69.040,14  r$  2.253.068,91 0,05%

aZ QUEST aÇÕES fic aÇÕES  r$  32.908,68  r$  1.420.905,13 0,03%
BNP PariBaS acTioN fic aÇÕES  r$  60.262,48  r$  3.584.270,57 0,08%

BNP PariBaS SMall caPS fi aÇÕES -r$  130.457,62  r$  5.084.102,41 0,12%
BradESco Mid SMall caPS fi aÇÕES  r$  288.894,13  r$  19.002.373,95 0,45%

BradESco ValUaTioN iBoVESPa fi aÇÕES  r$  89.298,82  r$  3.635.887,96 0,09%
BTG PacTUal aBSolUTo iNSTiTUcioNal fic aÇÕES -r$  551.363,75  r$  87.208.289,90 2,06%

iTaÚ diVidENdoS fi aÇÕES  r$  77.899,26  r$  2.754.287,17 0,07%
iTaÚ dUNaMiS fic aÇÕES  r$  1.417.532,92  r$  38.946.190,78 0,92%

iTaÚ iNSTiTUcioNal fUNd of fUNdS GENESiS fic aÇÕES  r$  230.441,51  r$  29.255.091,23 0,69%
iTaÚ iNSTiTUcioNal PHoENiX fic aÇÕES  r$  13.035,83  r$  72.907.592,32 1,72%
ViNci MoSaico iNSTiTUcioNal fi aÇÕES  r$  1.167.219,09  r$  52.330.842,22 1,24%

ViNci SElEcTioN EQUiTiES fi aÇÕES  r$  556.839,66  r$  22.027.717,03 0,52%
aZ QUEST SMall Mid caPS fic aÇÕES -r$  286.265,21  r$  31.685.154,83 0,75%

Safra EQUiTY PorTfÓlio PB fic aÇÕES  r$  52.762,74  r$  14.760.996,89 0,35%
BaHia aM ValUaTioN fic aÇÕES  r$  969.402,50  r$  42.732.421,66 1,01%

occaM fic aÇÕES  r$  674.748,70  r$  21.440.628,97 0,51%
BB QUaNTiTaTiVo fic aÇÕES  r$  1.464.301,60  r$  41.245.782,30 0,97%

Safra aÇÕES liVrE fic aÇÕES -r$  409.886,34  r$  34.818.338,33 0,82%
SUBToTal rENda VariáVEl  r$  6.216.207,99  r$  541.368.157,34 12,80%

iNVESTiMENToS No EXTErior
 

atiVos  reNdiMeNto  PL % carteira
 art. 9º, inciso ii - fundos abertos - investimentos no Exterior -r$  862.164,20  r$  50.887.890,06 1,20%
ViNci iNTErNacioNal iNVEST.EXTErior fic MUlTiMErcado -r$  296.258,33  r$  7.294.672,60 0,17%

WESTErN aSSET Macro oPPorTUNiTiES iNVEST. EXTErior fi MUlTi.  r$  288.877,14  r$  22.139.161,47 0,52%
lM clEarBridGE US larGE caP GroWTH iNVEST. EXTErior fi aÇÕES -r$  854.783,02  r$  21.454.055,99 0,51%

 art. 9º, inciso iii - fundos de ações Bdr - nível i -r$  6.397.965,32  r$  107.534.833,90 2,54%
caiXa iNSTiTUcioNal fi aÇÕES Bdr NÍVEl i -r$  3.390.359,69  r$  73.020.871,55 1,73%

WESTErN aSSET fi aÇÕES Bdr NÍVEl i -r$  3.007.605,64  r$  34.513.962,35 0,82%

SUBToTal iNVESTiMENToS No EXTErior -r$  7.260.129,53  r$  158.422.723,96 3,74%
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ESTrUTUradoS

atiVos  reNdiMeNto  PL % carteira
 art. 10º, inciso i - fundos Multimercados r$  2.322.995,35 r$  263.765.362,12 6,23%
Safra S&P rEaiS PB fi MUlTiMErcado r$  226.210,00 r$  23.921.541,86 0,57%

WESTErN aSSET US iNdEX 500 fi MUlTiMErcado r$  414.226,34 r$  46.811.380,45 1,11%
ViNci ValorEM fi MUlTiMErcado r$  241.630,69 r$  37.661.434,02 0,89%

BradESco Macro iNSTiTUcioNal fic MUlTiMErcado r$  84.431,57 r$  7.392.265,62 0,17%
caiXa alocaÇÃo Macro fic MUlTiMErcado lP r$  1.045.306,01 r$  114.792.836,03 2,71%
iTaÚ PriVaTE S&P500® Brl fic MUlTiMErcado r$  311.190,74 r$  33.185.904,14 0,78%

 art. 10º, inciso ii, alínea “a” -  fundo de Participações (fiP) -r$  316.691,17 r$  84.307.933,39 1,99%
BTG PacTUal iNfraESTrUTUra ii ficfiP -r$  358.251,30 r$  9.141.874,17 0,22%

KiNEa PriVaTE EQUiTY iV fEEdEr iNSTiT. i MUlTiESTraTÉGia fiP r$  41.560,12 r$  75.166.059,21 1,78%
SUBToTal ESTrUTUradoS r$  2.006.304,17 r$  348.073.295,51 8,23%

 ToTal  fUNPrEV r$  2.322.995,35 r$  263.765.362,12 6,23%

Movimentação fUNPrEV

data aPLicaÇÃo resGate FUNdo de iNVestiMeNto data
10/05/2022   r$  3.000.000,00 caiXa NoVo BraSil fic rENda fiXa rEfErENciado iMa-B lP 10/05/2022
19/05/2022   r$  2.300.000,00 caiXa NoVo BraSil fic rENda fiXa rEfErENciado iMa-B lP 19/05/2022
27/05/2022   r$  700.000,00 caiXa NoVo BraSil fic rENda fiXa rEfErENciado iMa-B lP 27/05/2022

ToTal  r$  -   r$  6.000.000,00  ToTal
 

carteira FiNaNPreV - Maio 2022  

 

atiVos rendimento Patrimônio Líquido % carteira
 art. 7º, i, “b” - fi 100% Títulos Públicos  r$  146.357,65  r$  16.482.779,08 5,27%

 caiXa BraSil idKa iPca 2a TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa lP  r$  95.308,93  r$  11.266.383,00 3,60%
 iTaÚ iNSTiTUcioNal alocaÇÃo diNÂMica fic rENda fiXa  r$  51.048,72  r$  5.216.396,07 1,67%

 art. 7º, ii - operações compromissadas  r$  947.338,71  r$  24.421.689,60 7,80%
 operações compromissadas - lfT  r$  947.338,71  r$  24.421.689,60 7,80%

 art. 7º, iii, “a” - fundos de renda fixa Geral  r$  2.071.941,82  r$  230.247.074,16 73,55%
 BB PErfil fic rENda fiXa rEfErENciado di PrEVidENciário lP  r$  19.672,58  r$  1.864.824,96 0,60%

 WESTErN aSSET aTiVo fi rENda fiXa  r$  481.949,97  r$  44.012.293,09 14,06%
 PorTo SEGUro cláSSico fic rENda fiXa lP  r$  121.193,99  r$  15.485.397,88 4,95%

 caiXa BraSil TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa lP  r$  201.218,73  r$  18.941.447,11 6,05%
 BradESco PrEMiUM fi rENda fiXa rEfErENciado di  r$  226.487,76  r$  20.896.366,76 6,67%

 SaNTaNdEr aTiVo fic rENda fiXa  r$  305.248,88  r$  37.558.671,22 12,00%
 SaNTaNdEr crESciMENTo iNSTiTUcioNal adVaNcEd fic rENda fiXa  r$  292.414,66  r$  27.409.301,04 8,76%

 BB iNSTiTUcioNal fi rENda fiXa  r$  423.755,24  r$  64.078.772,12 20,47%
 art. 7º, inciso V, alínea “b” - fundos de crédito Privado  r$  450.318,96  r$  41.903.882,52 13,39%

 BTG PacTUal YiEld fi rf rEfErENciado di crÉdiTo PriVado  r$  450.318,96  r$  41.903.882,52 13,39%
 ToTal fiNaNPrEV  r$  3.615.957,14  r$  313.055.425,36 100%

 

carteira sPsM - Maio 2022
 atiVos  reNdiMeNto PatriMÔNio LÍQUido % carteira

 art. 7º, ii - operações compromissadas  r$  147.289,54  r$  -  0,00%
 operações compromissadas - lfT  r$  147.289,54  r$  - 0,00%

 ToTal fiNaNPrEV  r$  147.289,54  r$  -  100%
 

PL Por iNstitUiÇÃo FiNaNceira

data-Base: 31/05/2022

caiXa r$  1.265.210.409,46 26,30%

BaNco do BraSil r$  1.155.785.636,38 24,02%

iTaÚ r$  919.423.096,33 19,11%

WESTErN aSSET r$  317.985.069,74 6,61%

BradESco r$  174.349.568,51 3,62%

BTG PacTUal r$  145.937.812,43 3,03%

ViNci ParTNErS r$  119.344.014,34 2,48%

Safra r$ 110.666.276,93 2,30%

SaNTaNdEr r$  84.152.584,98 1,75%

KiNEa r$  75.166.059,21 1,56%

BaHia r$  42.732.421,66 0,89%

aZ QUEST r$  33.106.059,95 0,69%

XP iNVESTiMENTo r$  27.374.411,18 0,57%

BaNPará r$  24.421.689,60 0,51%

occaM r$  21.440.628,97 0,45%

PorTo SEGUro r$  15.485.397,88 0,32%

BNP PariBaS r$  8.668.372,98 0,18%

BraSil PlUral r$  2.202.030,63 0,05%

diSPoNiBilidadE fiNaNcEira r$  267.537.733,93 5,56%

ToTal r$ 4.810.989.275,09 100,00%
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distribuição e enquadramento dos investimentos iGePreV/Pa (FUNPreV+FiNaNPreV+sPsM)
data-Base: 31/05/2022

   Política de investimentos 2022  
artigo tipo de ativo Valor (r$) carteira %  Limite inferior estratégia alvo Limite superior Limite Legal

renda fixa    3.495.592.878,71 76,94% 100,00%  70,05%  100%
 art. 7º, i, “b”  fundos rf 100% Títulos Públicos   1.988.672.463,88 43,77% 100,00% 0,00% 30,00% 55,00% 100,00%

 art. 7º, ii  operações compromissadas   24.421.689,60 0,54% 5,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00%

 art. 7º, iii “a”  fundos de renda fixa conforme 
cVM   1.419.208.199,37 31,24% 70,00% 0,00% 18,00% 40,00% 70,00%

 art. 7º, V “a”  fidc cota Senior   2.202.030,63 0,05% 10,00% 0,00% 0,05% 1,00% 10,00%
 art. 7º, V “b”  fundos de crédito Privado   61.088.495,24 1,34% 10,00% 0,00% 2,00% 5,00% 10,00%
renda Variável    541.368.157,34 11,92% 40,00%  12,50%  40%
 art. 8º, i “a”  fundos de ações  cVM   541.368.157,34 11,92% 40,00% 0,00% 12,50% 20,00% 40,00%

Exterior    158.422.723,96 3,49% 10,00%  8,95%  10%

 art. 9º, ii “a”  fic - aberto- investimento no 
Exterior   50.887.890,06 1,12% 10,00% 0,00% 6,45% 10,00% 10,00%

 art. 9º, iii “a”  fundos de ações - Bdr Nível i   107.534.833,90 2,37% 10,00% 0,00% 2,50% 10,00% 10,00%
Estruturados    348.073.295,51 7,66% 20,00%  8,50%  20%

 art. 10º, i, “a”  fundos Multimercados   263.765.362,12 5,81% 10,00% 0,0% 5,00% 10,00% 10,0%
 art. 10º, ii  fundos de Participações (fiP)   84.307.933,39 1,86% 5,00% 0,0% 3,50% 5,00% 5,0%

Total da carteira r$ 4.543.457.055,52 100,00%   100,00%   
fonte: NUGiN

ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 838935

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

eXtrato de Portaria Nº. 163 de 09 de agosto de 2022..
Base legal: arts. 98 e 99 da lei nº 5.810/1994
Nome: EdMilSoN SaNToS dE aSSiS
Matrícula: 57209073/3
cargo: Motorista
lotação: cSoP,
Triênio: 2012/2015 - Processo: 2022/619009
Período: 60 (sessenta) dias, 30/05 a 28/07/2022.

Protocolo: 839386

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 175 de 11 de agosto de 2022.
o diretor Geral interino da Escola de Governança Pública do Estado do 
Pará - EGPa, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado 
do processo seletivo ao preenchimento de vagas remanescentes para os 
cursos de Pós-Graduação lato Sensu em “Gestão Pública com ênfase em 
Políticas Públicas e Governança” e “Gestão Pública com ênfase em Gestão 
do conhecimento nas organizações Públicas”.
GESTÃo PÚBlica coM ÊNfaSE EM GESTÃo do coNHEciMENTo NaS or-
GaNiZaÇÕES PÚBlicaS

cLassiFicaÇÃo Nº iNscriÇÃo NoMe PoNtUaÇÃo

1º Gc-022/2022 ricardo lUiS GoMES MENEZES   9,5

2º Gc-025/2022 WaSHiNGToN ricardo dE MENEZES SaNToS   8,5

3º Gc-010/2022 NEUZa fErNaNda dE MoraES MElo   8,5

4º Gc-023/2022 aBNEr SEriQUE do NaSciMENTo   7,5

5º Gc-027/2022 NaYaNE MENdES da SilVa MaUÉS   6,75

6º Gc-015/2022 adriaNa NaZarÉ MoTTa dE SoUZa   6,5

7º Gc-032/2022 lUÃ Baia fErrEira (coMiSSioNado)   6,5

8º Gc-004/2022 HErUNdiNa SidÔNio GoMES  6,0

9º Gc-031/2022 cHarlES SaNToS PENicHE  6,0

10º Gc-017/2022 arlEN aNToNio SoEiro dE SoUZa  6,0

11º Gc-013/2022 NElSoN WilliaM riBEiro foNTENElE  6,0

12º Gc-016/2022 adriaNo dUarTE WaNZElEr  5,0

13º Gc-012/2022 aNToNio claUdio NErY GoMES  5,0

14º Gc-005/2022 YNGrid criSTiNa da SilVa SaNToS  5,0

15º Gc-034/2022 cHarliaNY roliM frEiTaS  5,0

16º Gc-011/2022 MarcEla dE PaiVa rEiS  5,0

GESTÃo PÚBlica coM ÊNfaSE EM PolÍTicaS PÚBlicaS E GoVErNaNÇa

cLassiFicaÇÃo Nº iNscriÇÃo NoMe PoNtUaÇÃo
1º PPG-006/2022 WalQUiria criSTiNa BaTiSTa alVES BarBoSa  8,5
2º PPG-001/2022 ElaNa rodriGUES QUEiroZ  8,5
3º PPG-008/2022 NaYfraNa dUarTE dE SoUZa oliVEira  8,0

4º PPG-003/2022 THiErrY BadaraNE NicolaU GoNÇalVES (coMiSSio-
Nado)  7,5

5º PPG-007/2022 KEila ViEira MoNTEiro  5,0
6º PPG-002/2022 riTa do Socorro BarBoSa da SilVa  5,0

WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 839349

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.691 de 10 de aGosto de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.e. nº 33.805 de 15/02/2019).
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar a servidora, MarlY aNNE oliViEr dE oliVEira No-
BUMaSa, Matrícula 57191447/1, assistente administrativo, e o servidor 
carloS JoSÉ dE SoUZa MoNTEiro, Matrícula 3217884-1, Servente, para 
atuarem como fiscal titular e fiscal substituto, respectivamente do Contrato 
nº 035/2022, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFA 
e a empresa coSTa iMPrESSÕES lTda.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 839201
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado da FaZeNda
Portaria Nº 1692 de 10 de aGosto de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451, de 13/02/2019 (republicada 
no d.o.E. nº 33.805, de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º- dESiGNar os servidores HENriQUE TEiXEira da SilVa JUNior, 
Identificação Funcional: nº 5965154/1, Coordenador Fazendário da Célu-
la de Gestão de Sistemas - cGPS/dTi e alTiNo NaSciMENTo SaMPaio, 
Identificação Funcional nº 05096936/01, Fiscal de Receitas Estaduais, 
ambos lotados nesta diretoria de Tecnologia da informação – dTi, para 
atuarem como fiscal e fiscal Substituto, respectivamente, do 2º Tac do 
CONTRATO Nº 049/2020/SEFA, firmado entre a SEFA e a Empresa LACUNA 
SofTWarE lTda.
art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 839202
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Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002702, de 10 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: adriaNo da PaiXao foNSEca.
cPf: 591.303.342-68.
Marca/ModElo: HoNda/fiT lX flEX.
cHaSSi: 93HGE6840aZ102584.
Portaria Nº 2022330002698, de 10 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: EdNa Maria doS SaNToS alVES.
cPf: 094.379.592-34.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT lTZ.
cHaSSi: 9BGKT48V0KG225836.
Portaria Nº 2022330002704, de 10 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 BaTiSTa da SilVa cordoVil.
cPf: 047.830.002-63.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15lB218118.
Portaria Nº 2022330002705, de 10 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: JUraNdir PErEira liMa JUNior.
cPf: 354.620.942-72.
Marca/ModElo: VW/VoYaGE 1.6l af5.
cHaSSi: 9BWdl45UXlT077639.
Portaria Nº 2022330002701, de 10 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: KaTia cilENE oliVEira ValENTiM.
cPf: 260.270.202-10.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15lB216695.
Portaria Nº 2022330002700, de 10 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: KEllY criSTiNa PiNTo MoraES.
cPf: 335.381.152-49.
Marca/ModElo: rENaUlT/caPTUr lifE 16 a.
cHaSSi: 93YrHaMH7KJ612605.
Portaria Nº 2022330002703, de 10 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria clara fErNaNdES dE SoUZa.
cPf: 036.671.962-96.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a lT.
cHaSSi: 9BGEB76H0NB154335.
Portaria Nº 2022330002697, de 10 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: NaTErcia dE JESUS coSTa MaGalHaES.
cPf: 289.082.362-87.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15MB414237.
Portaria Nº 2022330002699, de 10 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: roSaNGEla dE faTiMa fraNco SiQUEira.
cPf: 197.664.082-20.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX PlUS 10TaT lTZ.
cHaSSi: 9BGEN69H0lG156792.

Protocolo: 839234

GaBiNete do secretÁrio
Portaria Nº 465 de 08 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei;
coNSidEraNdo os autos do processo nº 2022/865845 e a instrução Nor-
mativa nº 006/2022 – GS/SEfa – doE nº 34.951 de 29/04/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar, a contar de 08/08/2022, o servidor HUMBErTo carloS da 
coSTa BarroS, ocupante do cargo/função de fiscal de receitas Estadu-
ais, Identificação Funcional nº 5128137/1, para responder pela Coorde-
nação da central de Monitoramento e operações de Trânsito - ceMoTran.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 839350

errata
.

errata
Portaria N° 1622 de 04/08/2022, PUBLicada No doe
Nº 35.069 dE 05/08/2022.
SErVidora: carMEN EliZaBETE SaNToS da SilVa
oNde se LÊ: período de gozo 12/09/2022 a 10/10/2022
Leia-se: período de gozo 12/09/2022 a 11/10/2022

errata
Portaria N° 1622 de 04/08/2022, PUBLicada No doe
Nº 35.069 dE 05/08/2022.
SErVidora: aNa caroliNE da crUZ corrEa
oNde se LÊ: período de gozo 13/09/2022 a 11/10/2022
Leia-se: período de gozo 13/09/2022 a 12/10/2022
errata
Portaria N° 1622 de 04/08/2022, PUBLicada No doe
Nº 35.069 dE 05/08/2022.
SErVidor: MaNoEl do ESPiriTo SaNTo QUarESMa da SilVa
oNde se LÊ: período de gozo 16/09/2022 a 29/09/2022
Leia-se: período de gozo 19/09/2022 a 02/10/2022
errata
Portaria N° 1622 de 04/08/2022, PUBLicada No doe
Nº 35.069 dE 05/08/2022.
SErVidora: Maria do Socorro dE frEiTaS GUiMaraES raYol
oNde se LÊ: período de gozo 27/09/2022 a 25/10/2022
Leia-se: período de gozo 27/09/2022 a 26/10/2022
errata
Portaria N° 1622 de 04/08/2022, PUBLicada No doe
Nº 35.069 dE 05/08/2022.
SErVidora: lUiSa HElENa do ESPiriTo SaNTo rodriGUES
oNde se LÊ: período de gozo 19/09/2022 a 18/10/2022
Leia-se: período de gozo 01/09/2022 a 30/09/2022
errata
Portaria N° 1622 de 04/08/2022, PUBLicada No doe
Nº 35.069 dE 05/08/2022.
SErVidor: GUSTaVo ViNiciUS SilVa BraNdao dE liMa
oNde se LÊ: período de gozo 16/09/2022 a 30/09/2022
Leia-se: período de gozo 19/09/2022 a 03/10/2022
errata
Portaria N° 1622 de 04/08/2022, PUBLicada No doe
Nº 35.069 dE 05/08/2022.
SErVidora: riTa do Socorro MarQUES corrEa
oNde se LÊ: período de gozo 05/09/2022 a 30/09/2022
Leia-se: período de gozo 05/09/2022 a 04/10/2022
errata
Portaria N° 1622 de 04/08/2022, PUBLicada No doe
Nº 35.069 dE 05/08/2022.
SErVidora: Maria doS aNJoS SaNTaNa GoNÇalVES
oNde se LÊ: período de gozo 19/09/2022 a 11/10/2022
Leia-se: período de gozo 01/09/2022 a 30/09/2022
errata
Portaria N° 1622 de 04/08/2022, PUBLicada No doe
Nº 35.069 dE 05/08/2022.
SErVidor: iVaN caSTro araUJo
oNde se LÊ: período de gozo 16/09/2022 a 30/09/2022
Leia-se: período de gozo 19/09/2022 a 03/10/2022
errata
Portaria N° 1622 de 04/08/2022, PUBLicada No doe
Nº 35.069 dE 05/08/2022.
SErVidor: aNGEla cardoSo VilHENa
oNde se LÊ: fraÇÃo 2°
Leia-se: fraÇÃo 1°

Protocolo: 839193
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coNtrato
.

contrato: Nº 062/2022/seFa.
Modalidade: dispensa de licitação nº 027/2022
data da assinatura: 08/08/2022
Vigência: 08/08/2022 a 07/08/2023
objeto: locação do imóvel não residencial no lote Urbano, Quadra 09, 
Setor 2º, Beira-rio, sito à rua Santa clara no Município de São Geraldo 
do araguaia/Pa, para servir de alojamento da Unidade cEcoMT/caraJaS.
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.36
Valor anual Estimado: r$ 12.000,00
fonte de recurso: 0101
contratado: fraNciSco aSSiS rodriGUES fErNaNdES, domiciliado a 
avenida castelo Branco, S/N, centro, em São Geraldo do araguaia-Pa.
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 839207
coNtrato: 063/2022/seFa.
Modalidade: dispensa de licitação nº 028/2022/SEfa
objeto: locação de um galpão comercial, localizado na rod. Br 316 km 2, 
rua olinto Meira N° 105, Bairro Guanabara, ananindeua Pa, para atender 
as necessidades da Secretaria da fazenda.
data da assinatura: 09/08/2022
Vigência: 09/08/2022 a 08/08/2023.
funcional Programática/ atividade: 17101.04. 123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.36 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Valor Mensal: r$ 12.000,00
contratada: aUcEVaS adMiNiSTraÇÃo dE iMÓVEiS lTda, inscrita no 
cNPJ n° 31.444.203/0001-09, com sede na rodovia Br-316, s/nº, Bairro 
cajueiro, Benevides cep: 68.795-000,
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior.

Protocolo: 839530

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda

aViso de LicitaÇÃo.
PreGÃo eLetroNico Nº 012/2022.

oBJETo: aquisição de rack 19”, Equipamentos do Tipo appliance de Ba-
ckup em disco e Serviços de instalação, Suporte e Treinamento
Em atendimento ao Pedido de esclarecimento das empresas: coMPWirE 
iNforMáTica; driVEr “a” e iNGraM Micro BraSil lTda, os mesmos 
foram considerados procedente e foram realizados ajustes no termo de re-
ferência, nesse sentido a nova Sessão Pública com seus respectivos ajustes 
foi remarcada para o dia 26/08/2022 - Às 10h00minh, local: https://www.
comprasnet.gov.br
o Edital encontra-se disponível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4358), no horário de 09h00min as 15h00min, em dias úteis.
Belém/Pa, 11 de agosto de 2022.
Marco aurélio rezende da rocha Junior
Pregoeiro
cGlc/dad/SEfa

Protocolo: 839302

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 029/2022
Processo administrativo nº: 2022/580639
ParTES:o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
meio da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.051.903/0001-79 e a empresa a & B adMiNiSTraÇÃo dE iMÓVEiS 
lTda inscrita no cNPJ/Mf sob o nº10.443.098/0001-05.
do oBJETo: locação, pela Secretaria de Estado da fazenda, de imóvel não 
residencial, situado na avenida Governador José Malcher, nº 359, Bairro 
Nazaré, Belém/Pa, para instalação e funcionamento das unidades fazendá-
rias cEcoMT MErcadoriaS EM TrÂNSiTo e da cEEaT iPVa/iTcd
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTaÇÃo:
apresente contratação fundamenta-se no art. 24, X da lei nº 8.666/93, 
Processo administrativo Eletrônico nº 2022/580639 e Manifestação nº 
309/2022/coNJUr/SEfa.
Valor GloBal: r$ 557.082,48  (Quinhentos e cinquenta e sete mil, oiten-
ta e dois reais e quarenta e oito centavos)
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda – SEfa
Unidade Gestora: 0176 - fundo de investimento da administração Tribu-
tária do Pará.
funcional Programática/ atividade: 170106..04.123.1508.8251
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira

Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
Valor Mensal: r$ 46.423,54
Valor anual r$: 557.082,48
fonte de recursos: 0176 – fundo de investimento Permanente da admi-
nistração Tributária do Estado do Pará – fiPaT
ordENador rESPoNSáVEl: rené de oliveira e Sousa Júnior – Secretário 
de Estado da fazenda.
foro: Belém–Estado doPará.
daTa: 10 de agosto de  2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 839309

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda do Pará resolve ratificar o Termo de 
dispensa de licitação nº 029/2022 para atender as necessidades da Se-
cretaria de Estado da fazenda do Pará.
Valor Global: r$ 557.082,48  (Quinhentos e cinquenta e sete mil, oitenta e 
dois reais e quarenta e oito centavos)
Belém/Pa,  10  de agosto de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 839310

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº1703, 11 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e,
considerando o processo nº 2022/1008045- rESolVE:
coNcEdEr a servidora lEila NoGUEira da SilVa, cargo assistente ad-
ministrativo, Matricula nº3252329/1, portadora do cPf nº 300.685.252.49, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (mil e setecentos reais),
o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-caS-
TaNHal, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de aGoSTo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 839204

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração.
Portaria Nº 1608 de 10 de agosto de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
a servidora aNa lEa caNiZo PErEira, nº 0513248701, fiScal -c, co-
ord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  iTiNGa, objetivo 
de realizar visita ao posto da polícia rodoviária federal em Ipixuna, a fim de 
verificar e retornar com carga para CECOMT retida pela PRF, no período de 
10.08.2022 á 11.08.2022, no trecho itinga  - ipixuna - itinga.
Portaria Nº 1609 de 10 de agosto de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor EdilSoN doUrado carNEiro, nº 0514369101, MoToriSTa, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  iTiNGa, obje-
tivo de conduzir  viatura oficial da CECOMT ITINTA  ao posto da polícia ro-
doviária federal em ipixuna e retorno a unidade , no período de 10.08.2022 
à 11.08.2022, no trecho itinga - ipixuna - itinga.
Portaria Nº 1611 de 10 de agosto de 2022 autorizar 1/2  diária 
ao servidor aloNSo GoNcalVES UcHoa, nº 0200775402, MoToriSTa, 
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária dE caSTa-
NHal, objetivo de conduzir veículo transportando técnicos da dTi e de 
telefonia para ativação de uma central telefônica na sede da cerat -casta-
nhal, no período de 10.08.2022 , no trecho castanhal - Belém - castanhal.

Protocolo: 839177
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oUtras MatÉrias
.

extrato contratual
5º termo aditivo ao contrato de Financiamento Nº 510.060-33 - investi-
mentos nas áreas de Saúde, desenvolvimento e Mobilidade Urbana, infraestru-
tura e logística, e infraestrutura Turística no Estado do Pará – fiNiSa ii
Partes: caixa Econômica federal e o Estado do Pará.
objetivo: alterar o item 2.1 da cláusula segunda da destinação do crédito, o 
item 3.1.1 da cláusula Terceira – dos Prazos e anexo ii – cronograma de de-
sembolso do contrato de financiamento nº 0510.060 – dVº: 33, de 04/03/2020.
foro: Belém
data da assinatura: 08.08.2022
ordenador responsável: Helder Zahluth Barbalho

Protocolo: 839271
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa 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. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 22/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18952, aiNf nº 
092019510000217-4, contribuinte HNK Br loGiSTica E diSTriBUicao 
lTda., insc. Estadual nº. 15467530-0.
Em 22/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19013, aiNf nº 
372018510000874-5 , contribuinte MadEM Sa iNdUSTria E coMErcio 
dE MadEiraS E EMBalaGENS, insc. Estadual nº. 15543372-5.
Em 22/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19012, aiNf nº 
372018510000861-3, contribuinte MadEM Sa iNdUSTria E coMErcio 
dE MadEiraS E EMBalaGENS, insc. Estadual nº. 15543372-5.
Em 22/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19317, aiNf nº 
092019510000016-3, contribuinte TaBalMiX coNcrETo lTda, insc. Es-
tadual nº. 15233840-3.
Em 22/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19273, aiNf nº 
092019510000015-5 , contribuinte TaBalMiX coNcrETo lTda, insc. Es-
tadual nº. 15233840-3
Em 22/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19497, aiNf nº 
172019510000037-1, contribuinte HaWai 2010 coMErcial EirEli, cNPJ 
nº. 11.472.955/0001-68.
Em 24/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18940, aiNf nº 
042016510010740-5, contribuinte caTTaNi S/a TraNSPorTES E TUriS-
Mo, insc. Estadual nº. 15145570-8.
Em 24/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18811, aiNf nº 
372016510001132-6, contribuinte iTM laTiN aMErica iNdUSTria dE PE-
caS Para TraTorES lTda., insc. Estadual nº. 15529355-9 ,advogado: 
daNiEl caraMaScHi, oaB/SP-187003.
Em 24/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18812, aiNf nº 
372017510000012-7, contribuinte iTM laTiN aMErica iNdUSTria dE 
PEcaS Para TraTorES lTda., cNPJ nº. 61.352.050/0003-94 ,advogado: 
Marco faViNi, oaB/SP-253373.
Em 24/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19305, aiNf nº 
042016510003987-6, contribuinte MadESa MadEirEira SaNTarEM Ei-
rEli, insc. Estadual nº. 15186851-4.
Em 24/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19401, aiNf nº 
032017510000318-2, contribuinte iBQ - iNdUSTriaS QUiMicaS S/a, 
insc. Estadual nº. 15441667-3, advogado: roSE MairiE HEidEMaNN, 
oaB/Pr-61283.
Em 24/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19245, aiNf nº 
042015510002966-0, contribuinte MadESa MadEirEira SaNTarEM Ei-
rEli, insc. Estadual nº. 15186851-4, advogado: aGoSTiNHo SoUSa NaS-
ciMENTo, oaB/Pa-12129.

Protocolo: 839342
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201000927 de 11/08/2022 - 
Proc n.º 102022730001941/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: Manoel francinaldo dos Santos – cPf: 083.765.142-53
Marca: VW/T croSS TSi 200 1.0 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000929 de 11/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005450/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: Joana ribeiro cordovil lima – cPf: 148.670.282-15
Marca: ToYoTa/ccroSS XrE 20 l aUToMáTico Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000933 de 11/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005548/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: francisco Gilberto Marques da cunha – cPf: 059.040.992-15
Marca: ToYoTa/corolla XEi 20 flEX aT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000931 de 11/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005514/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: alex Sandro ferreira Gomes – cPf: 746.377.702-20
Marca: fiaT/PUlSE driVE aT 1.3 flEX. Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204004506, de 11/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005489/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: Vanderson de Moraes cardoso – cPf: 739.728.352-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0PG159968
Portaria n.º202204004508, de 11/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005487/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: roberto cantao dos Santos – cPf: 252.635.362-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0KG417976
Portaria n.º202204004510, de 11/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005476/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: Maria airlane de oliveira costa – cPf: 764.807.392-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG294319
Portaria n.º202204004512, de 11/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005474/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: Valeria do Socorro cardoso da Silva – cPf: 633.863.302-82
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE 1.6 HiGH/Pas/automovel/9BWdB45U1ET113918
Portaria n.º202204004515, de 11/08/2022 - 
Proc n.º 2022730004933/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: ademir Barata do amaral Maciel – cPf: 504.572.507-63
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWdG45U7NT077475
Portaria n.º202204004517, de 11/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005397/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 livanildo de arruda Gomes – cPf: 833.411.454-00
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U2MT050122
Portaria n.º202204004519, de 11/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005368/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: cicero chaves de araujo – cPf: 393.660.652-87
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Ha XS 15cNT/Pas/automovel/9BrKc9f37M8107827
Portaria n.º202204004521, de 11/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005327/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel raimundo ferreira da Silva – cPf: 086.086.282-87
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEfoX Tl MBV/Pas/automovel/8aWPB45ZXKa502706
Portaria n.º202204004523, de 11/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005365/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: adair Martins farias – cPf: 064.649.122-91
Marca/Tipo/chassi
VW/foX coNNEcT MB/Pas/automovel/9BWaB45Z9l4018903
Portaria n.º202204004525, de 11/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005509/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 Sergio oliveira lobato – cPf: 210.826.772-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WK aTTrac 1.4/Pas/automovel/9Bd17307Mc4362290
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Portaria n.º202204004527, de 11/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005499/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: Joyce rafaela Pinto Monteiro – cPf: 525.986.162-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0KG235379
Portaria n.º202204004529, de 11/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005361/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: Valdeci Gomes da Silva – cPf: 160.489.382-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10MT lT2/Pas/automovel/9BGEB69a0PG152433
Portaria n.º202204004531, de 11/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005524/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: Jailton dos Santos Mendonça – cPf: 574.370.172-53
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/dUSTEr ZEN 16/Mis/camioneta/93YHJd201PJ372293
Portaria n.º202204004533, de 11/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005497/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: Selma forte de Sousa – cPf: 306.404.152-53
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0HB100478
Portaria n.º202204004535, de 11/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005515/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco ferreira Julião – cPf: 098.363.492-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0KG196867
Portaria n.º202204004537, de 11/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005525/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 Pereira da Silva filho – cPf: 151.271.762-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa El 1.4 flEX/Pas/automovel/9Bd37217MG4060778
Portaria n.º202204004539, de 11/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005406/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: luiz alves Tavares – cPf: 064.392.922-34
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT48V0KG197077
Portaria n.º202204004541, de 11/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005408/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: Edjar Barbosa Barata – cPf: 250.922.272-49
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS SENSE MT/Pas/automovel/94dfcaP15NB120909
Portaria n.º202204004543, de 11/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005526/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: Valeriano Quintino da Silva – cPf: 954.204.448-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd adVENTUrE/Pas/automovel/9Bd37417dl5108007
Portaria n.º202204004545, de 11/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005381/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: oberlan de almeida Teixeira – cPf: 049.386.072-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT acT/Pas/automovel/9BGJE7520PB145171

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204004514, de 11/08/2022 - 
Proc n.º 0020227300055505/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2019 
a 31/12/2019
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mudança de categoria em veículo beneficiado pela isenção 
de ipva, placa qdv8f34
interessado: Jairo de Bragança Barata Netto – cPf: 443.705.552-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0JG112932

Protocolo: 839377

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato Nº: 079/2020
terMo aditiVo Nº: 02
objeto do contrato: contratação de empresa especializada para execução 
de serviços contínuos de segurança da informação referentes a Testes de 
intrusão Externos e internos aos sistemas e redes do Banpará, com forne-
cimento de relatórios específicos de avaliação de vulnerabilidade expostas, 
conforme especificações, exigências e condições estabelecidas no termo de 
referência e demais anexos.

item objeto descrição Quantidade Unidade

1 Serviço de Teste de invasão 
em redes

Testes de invasão em redes no 
padrão de redes sem fio IEEE 

802.11 (Wireless) e rede de área 
local (laN) do tipo Externos e/ou 

internos.

1000 Horas

2

Serviço de Teste de invasão em 
sistemas no padrão red Team 
(in loco), Blackbox, GreyBox e 

WhiteBox.

Testes para identificar falhas de 
segurança em sistemas 1500 Horas

3 curso preparatório para EXiN  Ethi-
cal Hacking e compTia PenTest+.

curso preparatório tanto para a 
certificação EXIN Ethical Hacking 

Foundation quanto para a certifica-
ção compTia PenTest+.

2 Turmas

referente aos itens 01 e 02: a atividade de Testes de invasão poderá ser 
do tipo Externos e/ou internos (in loco) e terá como objetivo principal a 
análise geral do ambiente da coNTraTaNTE quanto a segurança da infor-
mação, para identificar, mapear, documentar, controlar e corrigir possíveis 
vulnerabilidades nos sistemas, processos e ativos de infraestrutura tecno-
lógica do Banpará, bem como apresentar recomendações de melhorias e/
ou correções das vulnerabilidades identificadas durante os testes. A em-
presa contratada deverá entregar à área de Segurança da informação todo 
detalhamento dos testes de invasão a serem realizados, desde os ativos 
que foram testados, qual procedimento adotado, ferramentas utilizadas, 
entre outras informações que possam ser solicitadas. Para toda vulnera-
bilidade encontrada, a contratada deverá descrever de forma detalhada 
as ações para correção. Caso precise ter acesso as configurações dos ativos 
de tecnologia ou o código fonte para propor as soluções de correção, a con-
tratada deverá justificar a necessidade, ficando a cargo do BANPARÁ decidir 
pela liberação. referente ao item 03: o Plano de capacitação deverá conter: 
instrutoria, conteúdo programático, carga horária, cronograma de execução, 
local de realização e demais informações pertinentes ao processo de capacita-
ção, bem como o material didático a ser utilizado na capacitação.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 019/2020
data de assinatura do aditivo: 08.08.2020
Vigência do aditivo: 28.08.2022 a 27.08.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de prazo
fundamento legal do aditivo: artigo 71 da lei nº 13.303/2016.
Valor Global estimado de até: r$-333.165,00 (trezentos e trinta e três mil, 
cento e sessenta e cinco reais)
contratada: KrYPTUS SEGUraNÇa da iNforMaÇÃo S/a.
Endereço: rua Maria Tereza dias da Silva, nº 270  Bairro: cidade Universitária
cEP: 13.083-820 cidade: campinas/SP
diretor responsável: Bruno Bitar Morhy – diretoria de Tecnologia
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 839464
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BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
CNPJ/MF Nº. 04.913.711/0001-08

NIRE 15300000114

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 1º SEMESTRE DE 2022

Principais Indicadores

Itens Patrimoniais – R$ mil
1S2022 1S2021 V12M

Ativos Totais 15.597.225 12.490.916 24,87%
Op. de Crédito (Cart. De Crédito) 9.219.785 7.380.403 24,92%
Apli. Interfi nanceiras de Liquidez 3.675.892 2.799.271 31,32%
Títulos e Valores Mobiliários 
e Instrumentos Financeiros 
Derivativos

1.266.923 1.045.163 21,22%

Captações Totais 13.343.146 10.478.965 27,33%
Patrimônio Líquido 1.675.996 1.577.462 6,25%

Itens de Resultado - R$ mil
1S2022 1S2021 V12M

Receitas Totais 1.320.668 932.192 41,67%
Resultado Bruto da Intermedi. 
Financeira 572.198 642.548 -10,95%

Resultado Operacional 136.655 221.879 -38,41%
Margem Financeira (1) 668.088 724.524 -7,79%
Lucro Líquido 77.639 120.370 -35,50%
Receita de Serviços (2) 84.791 67.480 25,65%
Despesas com Provisões (PCLD) 95.890 81.976 16,97%
Despesas Administrativas (3) 243.694 225.346 8,14%
Margem Líquida (4) 8,41% 12,94% -35,01%

Índices e Medidas de Efi ciência (%)
1S2022 1S2021 V12M

Inadimplência (% da Carteira) (5) 1,51% 1,48% 2,02%
Índice de Basileia 17,52% 20,22% -13,35%
Rentabilidade sobre Ativo Total (ROA) (6) 1,43% 1,98% -27,78%
Rentabilidade sobre Patrim. Líq. (ROE) (7) 12,07% 15,06% -19,85%
Índice de Efi ciência 71,02% 63,06% 12,62%
Índice de Provisão (8) 2,36% 2,80% -15,71%
Índice de Cobertura (9) 29,85% 29,95% -0,33%

(1) Resultado Bruto da Intermediação Financeira + Provisão para Cré-
dito de Liquidação Duvidosa.
(2) Prestação de Serviços + Tarifas Bancárias.
(3) Despesas Administrativas + Outras Despesas Administrativas.
(4) Lucro Líquido / Receita Total.
(5) Saldo Devedor Inadimplente do Contrato / Carteira de Crédito.
(6) Lucro Líquido / Ativo Total (taxa anualizada).
(7) Lucro Líquido / Patrimônio Líquido (taxa anualizada).
(8) Provisão Constituída / Carteira de Crédito.
(9) Receitas de Serviços + Rendas de Tarifas Bancárias / Despesas 
Administrativas.

Contato de Relações com Investidores
Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo

Diretora de Controle, Risco e Relações com Investidores
Contato +55 91 3348-2879

ri_banpara@banparanet.com.br

Mensagem da Administração
Senhores Acionistas e demais interessados,
Apresentamos o Relatório da Administração do Banco do Estado do 
Pará S.A., relativo ao 1º semestre de 2022, elaborado em conformi-
dade com os padrões estabelecidos pela Lei das Sociedades por Ações, 
pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, pelo Banco Central do Brasil 
– Bacen e pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Este documen-
to contempla o panorama da nossa estratégia empresarial, posicio-
namento de mercado, perspectivas, projetos, principais iniciativas e 
resultados obtidos durante o período.
Nosso relatório está disponível em meio eletrônico no site ri.banpa-
ra.b.br, na seção de central de resultados, onde também podem ser 
acessados os documentos referentes às demonstrações fi nanceiras, às 
notas explicativas e o parecer dos auditores independentes, do Con-
selho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário.

Principais Indicadores Macroeconômicos

1S2022 1S2021 1S2020
IPCA (acumulado em 12 meses) 11,89% 8,35% 2,13%
INPC (acumulado em 12 meses) 11,92% 9,22% 2,35%

Taxa Selic Over (a.a) – efetiva 12,89% 3,76% 2,58%
CDI Overnight (a.a) – efetiva 12,89% 3,76% 2,58%
Taxa de Juros TJLP (a.a) - efetiva 6,82% 4,61% 4,94%
Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil
Ambiente Econômico
O cenário econômico internacional apresentou perspectivas mais fra-
cas no segundo trimestre de 2022 em relação ao crescimento do PIB 
global em 2022 e 2023, se comparado ao ano de 2021, quando a 
economia mundial cresceu 6,10%. O Fundo Monetário Internacion-
al (FMI) estimou em seu relatório de atualização do World Economic 
Outlook (WEO), publicado em julho de 2022, que a economia global 
crescerá 3,20% em 2022 e 2,90% em 2023. Nessa projeção, o FMI 
reviu em -0,40 ponto percentual (p.p) sua projeção para 2022 e em 
-0,70 p.p a estimativa para 2023 em relação ao WEO anterior, de 
abril de 2022. Esse resultado refl ete, principalmente, a contração da 
produção global no segundo trimestre desse ano, bem como choques 
provocados pela guerra na Ucrânia e pela infl ação acima do esperado 
em todo o mundo.
O WEO também mostra que a expectativa do FMI para as economias 
avançadas é de 2,50% para 2022 e de 1,40% para 2023. Para os 
mercados emergentes e economias em desenvolvimento, a estimativa 
é de 3,60% em 2022 e 3,90% em 2023. Já para a Ásia Emergente a 
projeção de aumento é de 4,60% para 2022 e 5,00% para 2023.No 
cenário nacional, dados das Contas Nacionais divulgados em junho 
de 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), 
mostram que o PIB da economia brasileira apresentou crescimento de 
1,00% no primeiro trimestre de 2022 em relação ao quarto trimestre 
de 2021 (série dessazonalizada), destaque positivo para o setor de 
Serviços que também cresceu 1,00% no período. No acumulado dos 
quatro trimestres terminados em março de 2022, o PIB registrou alta 
de 4,70% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores. 
A expectativa do Banco Central do Brasil (Bacen), publicada no 
Relatório de Infl ação de junho desse ano, para o crescimento do PIB 
em 2022 aumentou em relação a estimativa do relatório anterior, pas-
sando de 1,00% para 1,70%. De acordo com o Bacen, a incerteza ao 
redor da projeção permanece maior que a usual, particularmente em 
razão do cenário externo, caracterizado por continuidade da guerra na 
Ucrânia e dos riscos crescentes de desaceleração global em ambiente 
de infl ação signifi cativamente pressionada.
Em relação ao nível de preços, o Índice Nacional de Preços ao Consum-
idor Amplo (IPCA) apresentou no mês de junho de 2022 aumento de 
0,67% e fi cou 0,20 ponto percentual (p.p.) acima da taxa registrada 
no mês anterior (0,47%), destaque para o grupo de vestuário que 
apresentou no mês de junho alta de 1,67%, além dos grupos - saúde e 
cuidados pessoais e alimentação e bebidas que apresentaram variação 
de 1,24% e 0,80%, respectivamente. No ano, o IPCA acumula alta 
de 5,49% e, nos últimos 12 meses, de 11,89%, acima dos 11,73% 
observados nos 12 meses imediatamente anteriores. De acordo com 
a Pesquisa Focus, realizada pelo Bacen, a previsão do mercado para a 
infl ação apresentou queda na mediana das projeções para a variação 
anual do IPCA em 2022, passando de 8,89% em 3 de junho de 2022 
para 8,27% em 24 de junho de 2022. Já a estimativa para 2023 apre-
sentou aumento da mediana, saindo de 4,39% para 4,91%, no mesmo 
período.
No cenário regional, a expectativa da Fundação Amazônia de Amparo 
a Estudos e Pesquisas (FAPESPA) para o crescimento da economia do 
Pará em 2022 e 2023 manteve-se mais fraca no primeiro semestre 
desse ano. A Fundação reviu, em julho de 2022, sua projeção para o 
crescimento real do PIB paraense em 2022 para 2,04%, ante projeção 
anterior de 2,56% de março de 2022. Já para 2023, a estimativa de 
crescimento da economia paraense passou de 3,17% para 2,64%, no 
mesmo período. 
Em linha com essa expectativa, o Índice de Atividade Econômica Re-
gional do Pará (IBCR-PA) de maio de 2022 apresentou variação de 
-3,33% em relação a maio de 2021 (série dessazonalizada). 
A indústria paraense também apresentou resultado negativo, con-
forme dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) 
do IBGE, de maio de 2022, a produção industrial do Estado apre-
sentou variação de -18,30% em relação a maio de 2021 (série com 
ajuste sazonal), esse resultado foi provocado pelo baixo desempenho 
das atividades de Indústrias Extrativas que apresentou resultado de 
-19,27% em maio de 2022 em relação a maio do ano anterior. No 
acumulado dos últimos 12 meses, o setor industrial do Pará registrou 
um resultado de -9,30%.
Quanto ao comércio local, dados divulgados pela Pesquisa Mensal de 
Comércio (PMC) do IBGE, em julho de 2022, referente ao mês de maio 
de 2022, mostram que o volume de vendas do comércio varejista da 
economia paraense apresentou crescimento de 4,40% em compara-
ção com o mês de maio de 2021. Considerando o comércio varejista 
ampliado, que contempla além das atividades que compõem o indica-
dor do comércio varejista as atividades de material de construção e 
veículos, motocicletas, partes e peças, o Pará apresentou crescimento 
de 2,10% nessa mesma base de comparação. 
No tocante à infl ação, dados do IBGE de junho de 2022 mostram que 
o IPCA apurado na região metropolitana de Belém no acumulado dos 
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últimos 12 meses foi 9,55%. No mês de junho de 2022 esse índice 
apurado no Estado apresentou variação de 0,26%, menor aumento 
entre todas as 16 regiões pesquisadas, infl uenciado pela redução de 
10,35% nos preços do açaí. 
No âmbito da gestão fi scal, o Pará apresenta bom conceito junto à 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN). De acordo com o Boletim de 
Finanças dos Entes Subnacionais 2021 do Tesouro Nacional publicado, 
em outubro de 2021, o Estado apresenta a nota “B” da CAPAG (Clas-
sifi cação da Capacidade de Pagamento).

Análise das Operações
Ativos

Total de Ativos por Tipo - R$ mil
1S2022 1S2021 V12M

Disponibilidades 220.483 176.485 24,93%
Aplicações Financeiras 3.675.892 2.799.271 31,32%
Títulos e Valores Mobiliários 
e Instrumentos Financeiros 
Derivativos

1.266.923 1.045.163 21,22%

Relações Interfi nanceiras 703.007 615.497 14,22%
Operações de Créditos 8.857.318 7.107.654 24,62%
Outros Créditos 691.270 550.062 25,67%
Outros Valores e Bens 10.231 10.226 0,05%
Permanente 172.101 186.559 -7,75%
Total 15.597.225 12.490.917 24,87%

Em relação aos Ativos Totais, o Banpará encerrou o 1º semestre de 
2022 com um incremento de 24,87% em relação ao 1º semestre de 
2021, motivado, principalmente, pelo aumento do nível de liquidez 
que corroborou no aumento das aplicações fi nanceiras no mercado 
interbancário, além do forte crescimento das operações de crédito.

Aplicações Financeiras - R$ mil
1S2022 1S2021 V12M

Interfi nanceiras de Liquidez 3.675.892 2.799.271 31,30%
TVM 1.266.923 1.045.163 21,20%
Renda Fixa 1.186.091 935.886 26,70%
Cotas de Fundo 2.573 1.862 38,20%
Compulsório Total 575.129 536.207 7,26%

As Aplicações Interfi nanceiras de Liquidez, no fechamento do 1º 
semestre de 2022, registraram um crescimento de 31,30% em doze 
meses e 15,20% na comparação com o 1º trimestre de 2022, de-
sempenho resultante, principalmente, do aumento de saldo das Oper-
ações Compromissadas que permaneceram em fl uxo de alta devido ao 
cenário confortável de liquidez da Instituição decorrente do aumento 
de saldo de funding. 
As aplicações em Renda Fixa atingiram 26,70% positivos em relação 
ao mesmo período de 2021, impacto direto da ampliação nos estoques 
de títulos públicos próprios. Já as Cotas de Fundo tiveram crescimento 
de 38,20% ao longo dos últimos doze meses e 1,70% em relação ao 
1º trimestre de 2022, resultados alcançados devido à valorização de 
cotas de FIP. 
Com base no período 1º semestre de 2022 comparado ao 1º seme-
stre de 2021, o Compulsório Total variou positivamente em torno de 
7,26%. A variação foi motivada sobretudo pelo aumento da quan-
tidade de contas ativas em torno de 14,00% e saldo em contas de 
depósito, alterando o saldo da Reserva Bancária, o que ocasionou o 
incremento no Valor Sujeito à Recolhimento - VSR. Outro contribuinte 
foi o aumento de saldo depositado em caderneta de poupança, o qual, 
segundo a legislação, possui a alíquota de 20,00%.

Captação por Linha de Produtos - R$ mil
1S2022 1S2021 V12M

Depósitos à Vista 1.580.628 1.261.085 25,30%
Depósitos de Poupança 1.456.184 1.390.357 4,70%
Depósitos a Prazo 10.095.896 7.517.509 34,30%
Depósitos Interfi nanceiros - 190.682 -100,00%
Letras Financeiras 157.991 44.851 252,30%
Obrigações por Empréstimos e 
Repasses 103.221 25.994 297,10%

Obrigação por Operações 
Compromissadas 52.448 74.480 -29,60%

Total 13.446.368 10.504.958 28,00%

As captações apresentaram crescimento de 28,00% quando com-
parado ao 1º semestre de 2021, mantendo os níveis de liquidez do 
Banco em patamares adequados frente a estratégia de expansão dos 

negócios. Destaque para as captações via Depósitos à Vista e Depósit-
os a Prazo, cujos saldos cresceram 25,30% e 34,30%, respectiva-
mente, refl etindo o perfi l conservador dos clientes do Banco.
As captações via Letras Financeiras variaram positivamente 252,30% 
na análise anual, refl exo de novas captações, as quais compensam o 
recuo dos depósitos Interfi nanceiros e alongam duration do funding. 
Quanto ao decréscimo nas Obrigações por Operações Compromissa-
das, justifi ca-se pela confortável liquidez da instituição.

Créditos – R$ Mil

As Operações Totais de Crédito alcançaram um incremento de 24,92% 
quando comparado com o mesmo período do ano anterior, refl exo do 
aumento de créditos liberados por meio de empréstimos.

Qualidade da Carteira de Crédito por Faixa de Risco
R$ mil

V12M
% Carteira

V12M
1S2022 1S2021 1S2022 1S2021

AA 4.925.753 1.222.594 302,89% 53,43% 16,57% 36,86 p.p.
A 3.716.427 5.739.918 -35,25% 40,31% 77,77% - 37,46 p.p.
B 145.931 66.320 120,04% 1,58% 0,90% 0,68 p.p.
C 94.570 64.316 47,04% 1,03% 0,87% 0,15 p.p.
D-H 337.105 287.255 17,35% 3,66% 3,89% - 0,24 p.p.
Total 9.219.785 7.380.403 24,92% 100,00% 100,00% -

O Banpará mantém 96,34% nas classes de risco AA – C. O aumento da 
participação nessas faixas de risco é motivado pela adoção de critérios 
de provisão que levam em consideração o histórico comportamental 
dos clientes, bem como, a efi ciência e cobertura dos instrumentos 
mitigadores vinculados as operações de crédito.

Índices de Inadimplência – Acima de 90 dias

O atraso de 91 a 360 dias atingiu o saldo de R$ 139.613 mil e passou 
a representar 1,51% do crédito total, se mantendo estável quanto a 
representatividade sobre o ativo de crédito, no período de 12 meses.

Análise dos Resultados

Receitas

Abertura das Receitas - R$ mil
1S2022 1S2021 V12M

Operações de Créditos 945.996 781.367 21,07%
Resultado das Aplicações 
Interfi nanceiras e Operações 
com TVM

233.861 47.326 394,15%

Resultado das Aplicações 
Compulsórias 12.593 4.299 192,92%

Resultado de Operações de Câmbio 710 -629 -212,84%
Receita de Serviços 84.791 67.480 25,65%
Outras Receitas Operacionais 39.973 26.055 53,42%
Receitas não operacionais 2.742 6.295 -56,43%
Total 1.320.668 932.192 41,67%

No 1º semestre de 2022, houve um incremento de 41,67% nas re-
ceitas frente ao mesmo período de 2021, desencadeado, sobretudo, 
pela sua alta liquidez e a variação cambial que alavancou suas oper-
ações de câmbio. Além disso, outros fatores que corroboraram para 
expansão das receitas foram as operações de crédito, resultado posi-
tivo com aplicações fi nanceiras e a TVM’s.
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Custos e Despesas da Intermediação Financeira

Despesas com Intermediação Financeira - R$ mil
1S2022 1S2021 V12M

Operações de Captação no Mercado 516.291 105.757 388,18%
Operações de Empréstimos e Repasses 8.782 2.081 321,90%
Provisão para Operações de Crédito 95.890 81.976 16,97%
Total 620.963 189.815 227,14%

Ocorreu um aumento nas despesas com intermediação fi nanceira de 
227,14% no 1º semestre de 2022 em comparação ao 1º semestre 
de 2021, infl uenciado, principalmente, pelo aumento das despesas de 
captação em decorrência da taxa SELIC.

Despesa com Pessoal - R$ mil
1S2022 1S2021 V12M

Proventos 154.344 138.986 11,05%
Benefícios 41.739 36.201 15,30%
Encargos Sociais 54.011 52.378 3,12%
Treinamentos e Outros 3.215 3.089 4,09%
Total 253.308 230.654 9,82%

As Despesas com Pessoal, quando comparadas com o 1º semestre de 
2021, aumentaram em 9,82%, em decorrência, principalmente, do 
reajuste salarial proveniente de acordo coletivo e despesas com ações 
judiciais trabalhistas.

Outras Despesas Administrativas - R$ mil
1S2022 1S2021 V12M

Serviços de Terceiros 64.658 58.759 10,04%
Consumo, Manutenção e Materiais 39.709 41.371 -4,02%
Sistema de Processamento de Dados 60.378 54.777 10,22%
Alugueis 17.200 16.041 7,22%
Depreciação e Amortização 22.742 21.782 4,41%
Propaganda e Publicidade 18.430 14.247 29,36%
Transporte 16.301 14.227 14,58%
Outras Despesas Administrativas 4.277 4.142 3,25%
Total 243.694 225.347 8,14%

As despesas administrativas do 1 º semestre de 2022, quando com-
paradas ao 1º semestre de 2021, apresentaram aumento de 8,14%, 
com destaque para as despesas com serviços de terceiros, em virtude 
de reajustes contratuais, das despesas com sistemas de processamen-
to de dados, que trouxeram mais tecnologia para os sistemas bancári-
os, propaganda e publicidade devido aos contratos de marketing es-
portivo e despesa com transporte e aluguéis refl exo da expansão da 
rede de agências.

Despesas Tributárias - R$ mil
1S2022 1S2021 V12M

Contribuição ao PIS/PASEP 4.889 5.132 -4,73%
Contribuição ao Cofi ns 30.088 31.580 -4,73%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 4.238   3.372 25,70%
Outras Despesas Tributárias 1.206   1.150 4,90%
Total 40.422 41.234 -1,97%

As despesas tributárias apresentaram redução de 1,97% quando com-
paradas com o mesmo período em 2021. Apesar das receitas terem 
aumentado, o crescimento das despesas com captação contribuiu para 
a redução dos impostos federais, o mesmo não pode ser observado 
no Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS que aumentou, 
acompanhando o crescimento da receita de serviços.

Outras Despesas Operacionais - R$ mil

1S2022 1S2021 V12M
Serviços Associados a Transações de 
Pagamento 1.462 1.342     8,91%

Descontos Concedidos em Renegociações    527    262 101,06%
Ordens de Pagamento em Moeda Estrangeira 6.077 2.622 131,80%
Estorno de rendas    128 1.216  -89,46%
Provisões Passivas 8.908 7.821   13,91%
Provisão para Outros Créditos em liquidação 2.444 2.497    -2,11%
Ações Cíveis 1.092    540  102,46%
FCVS - Ajuste Rap/Refi n    103    335  -69,28%
Ajuste de IRPJ e CSLL de exercícios anteriores 1.032      37 2.711,49%
Outras 1.110    300    270,58%
Total 22.883 16.970 34,85%

As outras despesas operacionais tiveram aumento de 34,85% quando 

comparadas com o mesmo período de 2021. Destaca-se, principal-
mente, o aumento nas provisões passivas contingenciais, nas oper-
ações cambiais dada a variação do dólar e na despesa com ajustes de 
IRPJ e CSLL referente ao exercício de 2021.
Rating

(AA.br/A1.br)
Rating

Escala Nacional

(BB-/B)
Rating

Escala Global

(brAA+/brA-1+)
Rating

Escala Nacional

(Ba2/NP)
Rating

Escala Global

As notas atribuídas ao Banpará pelas agências de classifi cação de risco 
(Agências de Rating) refl etem o desempenho operacional e a qualida-
de da Administração da Companhia.
A Standard & Poor´s, em setembro de 2021, manteve o rating do 
Banco em escala global e nacional, destacando como pontos positivos 
o histórico de forte rentabilidade e geração interna de capital, posição 
sólida de liquidez, bem como a estrutura de funding (captação de re-
cursos) de varejo diversifi cada, estável e de baixo custo. Conforme o 
relatório da agência, a perspectiva do rating do Banpará permanece 
estável e a baixa exposição às modalidades de crédito de maior ris-
co contribuiu para um desempenho fi nanceiro sólido, mesmo durante 
períodos de crise econômica. O Banco também possui uma posição de 
liquidez bastante confortável, dado ao histórico de grande volume de 
ativos líquidos. 
A perspectiva estável do rating de crédito de emissor de longo prazo 
do Banpará indica que os ratings não devem mudar nos próximos 12 
meses.
A Moody´s, em outubro de 2021, apresentou relatório com perspec-
tiva estável e bem consolidada em relação ao Banpará. Os ratings do 
Banco refl etem os fundamentos fi nanceiros sólidos, incluindo elevada 
capitalização, forte geração de lucros, bem como métricas de quali-
dade de ativos que se benefi ciam principalmente da carteira de bai-
xo risco de créditos consignados. O Banpará fi nancia suas operações 
através de uma base granular de depósitos de baixo custo, um fator 
importante para sua rentabilidade elevada. Em junho de 2021, a car-
teira de crédito do Banpará alcançou R$ 7,4 bilhões, um crescimento 
de 25,00% nos últimos 12 meses. Nos últimos anos, o Banco tem 
buscado diversifi car a carteira de crédito para pequenas e médias em-
presas (PMEs) locais e fi nanciamento imobiliário. Apesar da queda da 
rentabilidade em 2020 e no 1º semestre de 2021, devido à expansão 
de agências e um maior custo de crédito devido à pandemia, o índi-
ce de lucro líquido sobre ativos tangíveis se manteve forte, atingindo 
1,90% no 1º semestre de 2021, acima da média de 1,50% do sistema 
fi nanceiro no mesmo período
Os relatórios das Agências de Rating estão disponíveis no site de RI do 
Banpará (ri.banpara.b.br) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).

Composição Acionária

Acionista Total %
Estado do Pará 9.519.433 99,9767%
ICATU Vanguarda CAFBEP 
PREV MUL FDO INV 755 0,0079%

Administradores 205 0,0022%
Outros 1.256 0,0132%
Total 9.521.649 100,0000%

Base: junho/2022

O Capital Social, subscrito e integralizado, está representado por 
9.521.649 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nomi-
nal, todas domiciliadas no País e com direito ao voto. O quadro acima 
indica a quantidade de ações detidas pelos acionistas do Banpará.

Organograma Societário

Base: junho/2022



22  diário oficial Nº 35.076 Sexta-feira, 12 DE AGOSTO DE 2022

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
CNPJ/MF Nº. 04.913.711/0001-08

NIRE 15300000114

Cobertura Geográfi ca

Market Share

NÚMERO DE AGÊNCIAS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA¹: 1S2022 E 
1S2021

Região de 
Integração¹

20223 2021

Ban-
pará

Todos os 
Bancos

(%) 
Cober-
tura do 
Banpará

Ban-
pará

Todos 
os Ban-

cos

(%) 
Cober-
tura do 
Banpará

Araguaia 15 41 36,59% 14 41 34,15%
Baixo Amazonas 13 41 31,71% 13 43 30,23%
Carajás 14 51 27,45% 12 53 22,64%
Guajará² 18 112 16,07% 18 135 13,24%
Guamá 17 39 43,59% 13 37 35,14%
Lago de Tucuruí 6 24 25,00% 5 23 21,74%
Marajó 12 20 60,00% 10 20 50,00%
Rio Caetés 14 28 50,00% 12 28 42,86%
Rio Capim 15 44 34,09% 12 42 28,57%
Tapajós 6 14 42,86% 6 14 42,86%
Tocantins 12 40 30,00% 12 42 28,57%
Xingu 9 25 36,00% 8 26 30,77%
Total 151 479 31,52% 135 505 26,73%

¹ Trata-se de agrupamento territorial dos municípios do Pará adotado 
ofi cialmente pelo Governo do Estado para gerenciamento das suas 
políticas públicas.
² Deste agrupamento fazem parte 05 dos 07 municípios da Região 
Metropolitana de Belém. São eles: Belém, Ananindeua, Benevides, 
Marituba e Santa Bárbara.
3 Fonte: Banpará – Plano de Expansão (jun/2022). Nas informações do 
Estban de abril de 2022 não constam os dados dos bancos Santander 
e Itaú, por esse motivo o número de agências é menor que o Relatório 
anterior. Até a última atualização deste Relatório da Administração 
realizado em 20/07/2022 o Banco Central não havia disponibilizado 
arquivo mais atualizado no site.

Market Share em Relação ao Mercado - % - No Estado: 2022, 2021 e 2020 (Valores em R$ mil)
2022¹ Market 

Share
2021 Market 

Share
2020 Market 

ShareBanpará Pará Banpará Pará Banpará Pará

Depósitos a prazo 9.588.575 17.121.035 56,00% 7.517.509 17.797.232 42,24% 5.031.914 13.976.213 36,00%

Depósitos à vista 1.544.722 5.409.909 28,55% 1.261.085 5.978.332 21,09% 1.030.903 5.242.604 19,66%

Depósitos de 
poupança 1.404.233 12.582.560 11,16% 1.390.357 14.101.803 9,86% 1.239.817 12.715.347 9,75%

Operações de 
Crédito 8.702.911 37.494.139 23,21% 7.310.331 34.097.258 21,44% 5.854.348 27.402.389 21,36%

¹ Valores com base no mês de abril/2022. Não constam os dados dos 
bancos Santander e Itaú, por esse motivo os valores dos Depósitos 
estão reduzidos nesse mês em relação ao Estado. Até a última 
atualização deste Relatório da Administração realizado em 20/07/2022 
o Banco Central não havia disponibilizado arquivo mais atualizado no 
site.
Fonte: Bacen – ESTBAN 2020 e 2021 referente a junho de cada ano.

Investimento em Capital Humano
O Banpará, de abril a junho de 2022, disponibilizou 1.596 vagas de ca-
pacitação em cursos em diversos temas: Acompanhamento do Desen-
volvimento da Liderança - ADL, Técnicas de Negociação e Vendas, For-
mação de Caixa Executivo, Excel/Power BI, Lei Geral de Proteção de 
Dados – LGPD. Foram ao todo 837 horas de conteúdo distribuídos em 
61 treinamentos. 
Os cursos foram promovidos pela Universidade Corporativa Banpará - 
UniBanp que tem como principal objetivo a capacitação e o aperfeiçoa-
mento do capital intelectual, com foco no alcance de resultados, em 
consonância com o Planejamento Estratégico do Banco. 
A UniBanp, em parceria com diversas áreas, permanece priorizando 

os treinamentos online para atender as necessidades do negócio. O 
ensino à distância (EAD) já experimentava um crescimento constante 
em nossos modelos de capacitação, mas, agora, tem sido uma prática 
comum considerando ainda o cenário pandêmico.  
Dentre os temas disponibilizados no 1º semestre de 2022, destaca-
mos: 
Power Bi: para as equipes da Superintendência de Câmbio -  SUCEX, 
Superintendência de Canais - SUREC e Superintendência de Retaguar-
da – SURET, com o objetivo de repassar conhecimento sobre a fer-
ramenta, para elaboração de relatórios gerenciais, estruturando in-
formações de fontes de dados, facilitando o processo de tomada de 
decisão.
Direito do Consumidor com Foco nas Redes Sociais: para toda a 
área de comunicação, ouvidoria e canais, visando apresentar o Código 
de Defesa do Consumidor e seus capítulos sobre Direitos básicos do 
Consumidor, sobre a proteção contra a publicidade enganosa e abu-
siva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra 
práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produ-
tos e serviços.
Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD: para os empregados da 
Superintendência de Negócios – SUNEG e da Superintendência de 
Meios de Pagamento Eletrônicos - SUMEP. Seu objetivo dar conheci-
mento sobre as boas práticas recomendadas pela legislação vigente e 
as principais informações sobre o plano de ações a serem executadas 
em busca da conformidade e aculturamento com a LGPD. 
Acompanhamento de Liderança - ADL: para os gerentes gerais e 
coordenadores de todas as Agências e Postos do Banco. O Acompanha-
mento tem como objetivo agregar valor na formação e desempenho 
profi ssional dos gestores, habilitando-os a compreender a importância 
dos temas propostos e a necessidade de compartilhar o conhecimen-
to com suas equipes. Temas trabalhados: Avaliação de Desempenho 
Funcional – ADF.
Técnicas de Atendimento:  O curso objetivou orientar os 507 par-
ticipantes, sobre a importância da excelência no atendimento para a 
fi delidade do cliente, apresentando, de forma rápida e prática, como 
causar uma ótima impressão ao cliente no momento do atendimento.
Técnicas de Negociação e Vendas: O curso visou aprimorar as 
técnicas em vendas e aumentar o poder de negociação dos funcionári-
os do Call Center e SAC.
Dentre outros temas abordados, destacamos: 
Gestão de Filas (152 participantes), Clareza e objetividade nas apre-
sentações e relatórios: a arte de se comunicar bem (43), Pesquisa 
de Preços: análise de mercado para planejamento das contratações 
públicas (05), etc.
Por intermédio do Programa de Desenvolvimento Educacional do Ban-
pará – PDEB, o Banpará tem proporcionado aos seus empregados in-
centivos para a educação continuada, com ressarcimentos de 50,00% 
a 80,00% em cursos de graduação e pós-graduação, benefi ciando, no 
1º semestre do ano de 2022, um total de 100 empregados com um 
investimento na ordem de R$ 95.786,87, sendo 64 empregados bene-
fi ciados em Graduação e 36 em Pós-graduação.

Gerenciamento de Riscos Financeiros e de Capital
O Banpará, no que diz respeito ao gerenciamento de risco fi nanceiro e 
de capital e ao gerenciamento contínuo e integrado de riscos, desen-
volve suas atividades de acordo com recomendações do Comitê de 
Basileia, alinhada às boas práticas de mercado e normas internas e 
externas, utilizando como parâmetro o contínuo aprimoramento dos 
processos, das políticas e dos sistemas, visando gerar informações 
sistematizadas que servirão de base à identifi cação, mensuração, aval-
iação, monitoramento, reporte, controle e mitigação dos diversos riscos 
organizacionais, em convergência aos seus objetivos estratégicos.
Ressalta-se que a estrutura de gerenciamento contínuo e integrado de 
riscos e o gerenciamento contínuo de capital do Banco são compatíveis 
com o modelo de negócio, com a natureza das operações e com a 
complexidade dos produtos.
Visando alcançar a amplitude devida, bem como as implementações 
de ações mitigadoras de forma tempestiva, a área de gestão de risco 
fi nanceiro disponibiliza aos Órgãos de Governança relatórios produzi-
dos mensalmente e trimestralmente ou extraordinariamente em situ-
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ações de exposições potenciais a riscos que necessitem de correções 
imediatas.

Risco de Mercado
O risco de mercado é defi nido como a possibilidade de ocorrências de 
perdas resultantes da fl utuação nos valores de mercado de instrumen-
tos detidos pela instituição, conforme Resolução CMN nº 4.557/2017 
e alterações. Ainda, segundo esta resolução, o Risco de Mercado inclui 
a variação das taxas de juros e dos preços de ações, para os instru-
mentos classifi cados na carteira de negociação, bem como o risco da 
variação cambial e dos preços de mercadorias (commodities), para os 
instrumentos classifi cados na carteira de negociação ou na carteira 
bancária. 
No Banpará, a Gerência de Risco de Mercado e Liquidez e Gestão de 
Capital é responsável pela medição, monitoramento e controle das 
exposições aos riscos de mercado, identifi cação prévia dos riscos iner-
entes às novas atividades e produtos, análise tempestiva de suas ade-
quações aos procedimentos e controles adotados. Além disso, o geren-
ciamento de risco de mercado também envolve um conjunto de áreas 
administrativas/estratégicas da Instituição, para as quais são reporta-
das posições e exposições em relatórios mensais ou extraordinários. 

Risco de Liquidez
Defi ne-se como risco de liquidez a possibilidade da instituição não ser 
capaz de honrar efi cientemente suas obrigações esperadas e ines-
peradas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação 
de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em 
perdas signifi cativas, como também a possibilidade da instituição não 
conseguir negociar uma posição a preço de mercado, devido ao seu 
tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado 
ou em razão de alguma descontinuidade no mercado.
O gerenciamento de Risco de Liquidez do Banpará é realizado com 
base em sua Política Institucional, onde são estabelecidas as diretrizes 
constituídas pelo Conselho de Administração, alinhadas à Resolução 
CMN nº 4.557/2017 e suas alterações posteriores, aos princípios do 
Acordo de Basileia e às melhores práticas adotadas pelo mercado fi -
nanceiro.
O gerenciamento de risco de liquidez visa identifi car, mensurar, avaliar, 
monitorar, reportar, controlar e mitigar o risco de liquidez em difer-
entes horizontes de tempo, inclusive intradia, em situações normais e 
de estresse, contemplando avaliação diária de eventuais impactos nos 
ativos de alta liquidez do Banco.

Risco de Crédito
O risco de crédito é representado pela possibilidade de ocorrência 
de perdas associadas ao não cumprimento pela contraparte de suas 
obrigações nos termos pactuados, à desvalorização, redução de remu-
nerações e ganhos esperados em instrumento fi nanceiro decorrentes 
da deterioração da qualidade creditícia da contraparte, do interveni-
ente ou do instrumento mitigador, à reestruturação de instrumentos 
fi nanceiros, e aos custos de recuperação de exposições caracterizadas 
como ativos problemáticos.
O Banpará utiliza no processo de concessão de crédito para classi-
fi cação do nível de risco de seus clientes pessoa física e jurídica, a 
análise objetiva, pautada em modelos internos de avaliação de risco 
de crédito e, caso necessário, análise subjetiva realizada pelo núcleo 
de análise ou comitês de crédito, conforme limites estabelecidos por 
alçadas decisórias.
O processo de concessão de crédito é estruturado levando-se em 
conta a premissa de que o risco de crédito se compõe do somatório 
do risco do cliente e risco da operação, adicionando-se, para pessoa 
jurídica, o risco do grupo econômico.
Na constituição da provisão para crédito de liquidação duvidosa – 
PCLD, para cada operação são consideradas a avaliação e classifi cação 
do cliente/grupo econômico, a natureza e fi nalidade da operação, as 
características de garantias e a pontualidade nos pagamentos. O Ban-
co classifi ca suas operações de crédito de acordo com os critérios es-
tabelecidos na Resolução CMN nº 2.682/1999, que defi ne níveis cres-
centes de risco, os quais são AA, A, B, C, D, E, F, G ou H.
O controle e acompanhamento ocorre por meio do monitoramento de 
indicadores de concentração, atraso, inadimplência, perda realizada, 
esperada e inesperada, provisão e exigência de capital regulatório e 
econômico, em diversas segmentações, possibilitando, a partir da in-
formação de cada contrato, ampla visão do perfi l das exposições, por 
tomador, operação, segmentos da carteira e setor de atividade, entre 
outros, permitindo assim, evidenciar situações de risco de crédito rele-
vantes para implantação de controles e adequação de normas e políti-
cas internas. Tais indicadores são devidamente reportadas aos Órgãos 
de Governança e demais áreas envolvidas no processo creditício.

Gerenciamento de Capital
Conforme Resolução CMN nº 4.557/2017 defi ne-se como gerencia-
mento de capital o processo contínuo de avaliação, monitoramento e 
controle do capital mantido pela instituição, necessário para fazer face 
aos riscos a que a instituição está exposta, assim como o planejamen-
to de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos 
estratégicos da Instituição. 
Todas as rotinas e procedimentos para o gerenciamento de capital ocor-
rem no estrito cumprimento dos atos normativos internos e externos, 
com a fi nalidade de atendimentos dos requerimentos mínimos de capital.

O Conselho Monetário Nacional visando à ampliação da resiliência e 
solidez dos bancos criou os “colchões” adicionais ao capital regulam-
entar, o Adicional de Capital Principal (ACP), que corresponde à soma 
das seguintes parcelas:
• Adicional contracíclico de capital principal (ACPContracíclico), no máximo 
2,50% do montante do RWA: 
-   Fator multiplicador do Bacen (ACCPiBRASIL) está igual a zero, por-
tanto não impacta a posição do Banpará;
• Adicional de importância sistêmica de capital principal (ACPSistêmico), 
até 2,00% do montante do RWA: 
-   O Banpará não está enquadrado no Fator Anual de Importância 
Sistêmica – FIS, pois o Banco pertence ao segmento S3, desta forma 
o impacto também é zero;
• Adicional de conservação de capital principal (ACPConservação), 2,50% 
do montante do RWA: 
- Na base atual, para o cálculo de capital mínimo do Banpará conside-
ra-se o requerimento mínimo de Patrimônio de Referência de 8,00% 
e o ACPConservação de 2,50%, onde a soma dos dois fatores relacionados 
compõe o requerimento mínimo do Índice de Basileia de 10,50%. 
Para fi ns gerenciais, o Banpará defi niu na Declaração de Apetite por 
Riscos o limite gerencial mínimo de 15,00% de Índice de Basileia, o 
percentual abaixo desse limite (14,99%) é considerado como aciona-
dor do Plano de Contingência de Capital. 
Para o 1° semestre de 2022, as posições de capital se apresentaram 
da seguinte forma:

Gestão de Capital - R$ mil
1S2022 1S2021 V12M

Patrimônio de Referência 1.560.271 1.448.300 7,73%
PR Nível I 1.560.271 1.448.300 7,73%
PR Nível II - - -
Índice de Basileia 17,52% 20,22% -13,35%

O Patrimônio de Referência - PR atingiu no 1º semestre de 2022 o 
montante de R$ 1.560.271 mil, um aumento de 7,73% quando com-
parado com o 1º semestre de 2021, a variação do PR deve-se princi-
palmente a apuração de lucro gerado para o período. 
O Índice de Basileia – IB atingiu 17,52% no 1º semestre de 2022, uma 
diminuição de 13,35% em relação ao 1º semestre de 2021, ocorrido 
em função do aumento em 24,30% das exposições dos Ativos Ponder-
ados pelo Risco – RWA no período, maior que o aumento verifi cado 
no PR. Ainda assim, o IB fi cou acima do estipulado na Declaração de 
Apetite por Risco – RAS (15,00%) e do exigido pelo Bacen (10,50%), 
demonstrando um índice de solvabilidade capaz de cobrir suas ex-
posições aos riscos. 
Informações detalhadas sobre o gerenciamento de capital, de risco de 
mercado, liquidez, crédito, operacional, socioambiental e compliance
podem ser consultadas nos relatórios de riscos disponíveis no website
de Relações com Investidores: http://ri.banpara.b.br

Governança Corporativa

Assembleia Geral: órgão superior de deliberação, tendo poder de deliberar sobre todos os negócios de interesse da insti tuição.
Conselho de Administração: órgão que fi xa a orientação geral dos negócios, estabelecendo políti cas e diretrizes gerais da insti tuição, 
atuando com independência e de forma técnica.
Comitê de Auditoria Estatutário: órgão estatutário responsável por assessorar o Conselho de Administração, com o objeti vo de 
supervisionar as ati vidades da auditoria independente, da auditoria interna e os processos de controles internos e de gestão de 
riscos e compliance.
Comitê de Elegibilidade Estatutário: órgão estatutário responsável por assessorar o Conselho de Administração, cujo objeti vo é 
analisar a indicação dos membros da Administração e do Conselho Fiscal, de acordo com as orientações e disposições conti das na 
Políti ca de Indicação e Sucessão do Banpará.
Comitê de Remuneração Estatutário: órgão estatutário responsável por assessorar o Conselho de Administração, cujo objeti vo 
é fi xar a remuneração dos administradores em consonância com as legislações vigentes e as melhores práti cas de governança 
insti tuídas em âmbito nacional.
Comitê de Riscos Estatutário: órgão estatutário responsável por assessorar o Conselho de Administração, cujo objeti vo é asses-
sorá-lo no desempenho de suas atribuições perti nentes à gestão e controle dos riscos e do gerenciamento de capital.
Conselho Fiscal: órgão que atua na fi scalização e controle da administração, responsável por fi scalizar os atos dos administradores 
e revisar os balanços e demonstrações fi nanceiras, reportando seus relatórios aos acionistas, consoante a legislação societária 
brasileira. 
Diretoria Colegiada: responsável pela direção dos negócios e pela práti ca dos atos necessários à realização dos objeti vos sociais, em 
conformidade com a legislação em vigor e Estatuto Social do Banpará.
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Ouvidoria: exerce relevante papel como um canal de comunicação direta, atuando, inclusive, na mediação de confl itos na busca 
de soluções para melhoria de seus processos no oferecimento de produtos e serviços, objeti vando alcançar a excelência do 
atendimento.
Auditoria Independente: atua, com independência e de forma técnica, para apoiar a Administração em relação à integridade das 
demonstrações fi nanceiras, revisão das informações trimestrais e auditoria dos controles internos. Em cumprimento ao conti do 
no arti go 2º da Instrução CVM nº 381/2003, destaca-se que os serviços prestados pela empresa de auditoria KPMG Auditores 
Independentes abrangem, exclusivamente, Auditoria Externa.
Auditoria Interna: vinculada  direta e hierarquicamente ao Conselho de Administração e, tecnicamente ao Comitê de Auditoria 
Estatutário, é uma ati vidade independente e objeti va de avaliação (assurance) e de consultoria orientada por uma fi losofi a de 
agregar valor e melhorar as operações da organização, auxiliando no alcance dos objeti vos do Banpará, por meio de uma abordagem 
sistemáti ca e disciplinada para avaliar e melhorar a efi cácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança 
corporati va.

Controles Internos e Compliance
A área de Controles Internos e Compliance busca assegurar que as 
atividades da Instituição sejam conduzidas em um ambiente de con-
trole adequado à legislação vigente, diretrizes internas e alinhadas às 
boas práticas de governança corporativa.
Com foco no adequado gerenciamento dos riscos corporativos do Ban-
pará, a gestão dos controles internos e conformidade está estruturada 
segundo os principais componentes do COSO (Comitee of Sponsoring 
Organizations). Dessa forma, os riscos capazes de afetar a realização 
dos objetivos estratégicos e de negócios do Banco são identifi cados, 
avaliados e respondidos no contexto do apetite a riscos estabelecidos 
pela Diretoria Colegiada e Conselho de Administração, com o estabe-
lecimento de atividades de controle para ajudar a assegurar, de forma 
adequada e oportuna, as respostas aos riscos avaliados.
O Programa de Compliance instituído no Banpará vem para fortalecer 
a cultura, alavancar os negócios e proteger a reputação do Banco.
Para a efi ciência do sistema de controle interno e compliance são 
realizados monitoramentos a partir da realização de contínuas 
avaliações independentes, visando resguardar a imagem, recursos e 
diminuir a ocorrência de perdas. As fragilidades identifi cadas geram 
contramedidas, os planos de ação, os quais são monitorados e os status 
reportados à Diretoria Colegiada, Comitê de Elegibilidade Estatutário, 
Comitê de Remuneração Estatutário, Comitê de Riscos Estatutário, 
Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho de Administração, 
mensalmente e trimestralmente, respectivamente.
Quanto a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do 
Terrorismo, com o objetivo de minimizar os riscos de utilização dos 
produtos e serviços na prática de atividades ilícitas, a instituição ad-
ota procedimentos internos de controle, fundamentados na Política 
Institucional de PLD/FT e metodologia de avaliação de risco de LD/FT, 
com ferramentas de monitoramento, aplicação das políticas de iden-
tifi cação de clientes (conheça seu cliente, conheça seu funcionário e 
conheça seu fornecedor e prestador de serviços terceirizados) e aval-
iação de risco sob a ótica de PLD sobre os novos produtos, serviços e 
transações.

Ouvidoria
A Ouvidoria do Banpará presta atendimento aos clientes e usuários, 
em caráter recursal, ratifi cando ou esclarecendo situações já deman-
dadas no atendimento preliminar, para as quais cumpre prazo de até 
10 dias úteis estabelecido pela Resolução CMN nº 4.860/2020 ou de 
20 dias corridos para o atendimento de assuntos relacionados a Lei de 
Acesso à Informação nº 2.527/2011. Atua ativamente na prevenção 
e mediação de confl itos, de forma imparcial e célere, com respostas 
claras, objetivas e conclusivas, garantindo conquistas que refl etem o 
comprometimento do Banpará com o respeito aos direitos do con-
sumidor, a busca constante pela excelência no atendimento e o bom 
relacionamento com a sociedade.
Aplica avaliação direta da qualidade do atendimento prestado aos cli-
entes e usuários, disponibilizando a linha 0800 280 9040 (DDG) ou 
por meio de ligação automática para o manifestante, após o envio 
da resposta pela Ouvidoria. A avaliação que registra notas de 1 a 5, 
de acordo com o nível de satisfação, para a solução apresentada e 
pela qualidade no atendimento da Ouvidoria, os registros de avaliação 
são encaminhados ao Bacen, conforme disposto na Resolução CMN nº 
4.860/2020 e Instrução Normativa Nº 265/2022.  No 1º semestre de 
2022, foram analisadas 222 demandas, sendo 69 procedentes e 153 
improcedentes. As demandas julgadas procedentes solucionadas são 
analisadas e submetidas à Alta Administração do Banco por meio de 
proposições nos Relatórios mensais e semestrais, que objetivam mel-
horias dos processos operacionais dos produtos e serviços do Banpará.
A atuação da Ouvidoria se dá em consonância com a Resolução 
CMN 4.860/2020; Resolução BCB Nº 222/2022 e Instrução Norma-
tiva Bacen nº 265/2022; Resolução CVM nº 43/2021; Decreto Es-
tadual nº 1.359/2015, que regula a Lei de Acesso à Informação nº 
12.527/2011; e atende ao Ofício Circular nº 06/2016 da Ouvidoria 
Geral do Estado do Pará. Paralelamente aos normativos citados, a Ou-
vidoria é signatária da Autorregulação Bancária da Febraban que, pelo 
Sarb 022/2019, exige das ouvidorias que ao menos 50,00% de suas 
reclamações sejam respondidas no prazo de 5 dias úteis. No 2º trime-
stre de 2022, tivemos 156 demandas atendidas em até 5 dias úteis, 
alcançando o percentual de cumprimento desse prazo em 70,27%, do 
total das 222 registradas.

Desenvolvimento Econômico e Social
O Banpará tem como missão criar valor para o Estado do Pará como 

Banco autossustentável, promotor do desenvolvimento econômico e 
social sustentável.  Nesse sentido, destacamos abaixo as principais 
linhas de crédito voltadas para esse segmento:
• FUNDO ESPERANÇA – Criado pelo Governo do Estado, em 20 de 
março de 2020, por meio da Lei Estadual nº 9.032 de 20/03/2020, 
regulamentado pelo Decreto Estadual nº 618 de 20/03/2020 e altera-
do pelo Decreto Nº 1.352 de 04/03/2021, com o objetivo de conceder 
empréstimos as pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no Estado do 
Pará afetadas pelas adversidades econômicas decorrente da Pandemia 
da COVID-19.
O Banpará atua como agente fi nanceiro do Fundo sendo a gestão rea-
lizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Mi-
neração – SEDEME.
As contratações, no ano de 2020, ocorreram no período de 27/03/2020 
a 31/08/2020. No total foram liberados recursos na ordem de R$ 154 
milhões para aproximadamente 67 mil empreendedores. 
Em 2021, a partir do dia 17/03/2021, foram realizadas novas con-
tratações que totalizaram R$ 137 milhões de recursos liberados. Em 
2022, não houveram contratações.
• CREDCIDADÃO – Programa de microcrédito do Governo do 
Pará, instituído desde 2004, por meio da Lei Estadual nº 5.674 de 
21/10/1991.
O Banpará é o agente fi nanceiro do Fundo que tem sua gestão com-
partilhada com o órgão gestor Núcleo de Gerenciamento do Programa 
de Microcrédito - NGPM e Secretaria de Estado de Planejamento e 
Administração - SEPLAD.
O Programa tem como objetivo a concessão de fi nanciamentos a em-
preendimentos de micro e pequeno porte de pessoas físicas e jurí-
dicas, buscando promover o desenvolvimento econômico e social do 
Estado do Pará, a geração de postos de trabalho e de renda e o resgate 
da cidadania. As contratações durante o segundo trimestre de 2022, 
totalizam R$ 4,8 milhões.
• MICROCRÉDITO – O Banpará disponibilizou, no 1º semestre de 
2022, com recursos próprios, mais de R$ 33,8 milhões em pouco mais 
de 3,5 mil operações destinados a micro e pequenos negócios de pes-
soas físicas ou jurídicas, o que representa um aumento de, aproxima-
damente, 450,00% em relação ao mesmo período do ano passado. 
O crescimento ocorreu, principalmente, devido ao fortalecimento da 
carteira de microcrédito como política institucional do Banco, por meio 
das ações de Marketing, treinamento das unidades e parcerias com 
entes da sociedade civil.
Ademais, além das linhas já conhecidas, Banpará Comunidade/Moto-
taxista e Empodera, em 2022, foram lançadas 3 novas linhas, quais 
sejam, Qualifi ca Pará, direcionada ao atendimento dos participantes do 
programa de capacitação de mesmo nome, Qualifi ca Pará, Taxistas, di-
recionada especifi camente para taxistas, e Credturismo, destinada aos 
empreendedores de micro e pequenos negócios que atuem no setor 
do Turismo. Tudo para proporcionar o fomento do empreendedorismo 
estadual, sempre observando a qualidade das operações contratadas. 
• FUNGETUR - Linha de fi nanciamento que utiliza recursos de repas-
se do Governo Federal por meio do Fundo Geral do Turismo – Fungetur 
e destina-se aos clientes Pessoas Jurídicas prestadoras de serviços 
elencados no Artigo 21 da Lei nº 11.771/2008 e que estejam cadas-
tradas no Cadastur do Ministério do Turismo. O Banpará é responsável 
pela análise e aprovação do crédito, pela defi nição das garantias e pelo 
risco da operação.
Os recursos disponibilizados pelo Ministério do Turismo servem como 
instrumento de fi nanciamento de longo prazo para a realização de 
investimentos em atividades econômicas relacionadas à cadeia produ-
tiva do setor de turismo. As contratações durante o primeiro semestre 
de 2022, totalizam R$ 155 mil.
• BNDES – O Banpará atua como agente fi nanceiro credenciado ao 
BNDES para operar com recursos de repasses, sendo responsável pela 
análise e aprovação do crédito e, também, pela defi nição das garantias 
e pelo risco da operação.
Os programas e linhas de fi nanciamento com recursos do BNDES per-
passam desde o apoio para produção, aquisição e comercialização de 
máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional, credenciados 
no BNDES, até o apoio para projetos de investimento para implanta-
ção, ampliação, modernização e expansão da capacidade produtiva do 
Estado do Pará.
O volume fi nanceiro contratado referente as linhas BNDES Finame e 
BNDES Automático totalizado no 1º semestre de 2022 foi de, aproxi-
madamente, R$ 1,6 milhões.
• CRÉDITO RURAL – O portfólio de produtos de crédito rural possui 
linhas de fi nanciamento destinadas aos produtores rurais, pessoas fí-
sicas ou jurídicas, e cooperativas ou associações de produtores rurais, 
para aplicação exclusiva nas fi nalidades e condições estabelecidas no 
Manual de Crédito Rural (MCR) do Banco Central do Brasil, entre os 
quais podemos destacar o Banpará-Bio, linha de crédito destinada ao 
fi nanciamento de sistemas agrofl orestais, fl orestamento, refl oresta-
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 BALANÇO PATRIMONIAL 
 RELATIVO A JUNHO DE 2022 E DEZEMBRO DE 2021 

 (Em milhares de Reais) 
 ATIVO  NOTA  30.06.2022  31.12.2021 
 Disponibilidades 3 220.483 196.602
 Instrumentos Financeiros 15.241.611 12.174.606
 Aplicações Interfi nanceiras de 

Liquidez 
4 3.675.892 1.580.593

 Títulos e Valores Mobiliários  5 1.266.923 1.133.007
 Relações Interfi nanceiras 6 703.007 679.472
 Operações de Crédito 7 9.070.065 8.284.175
 Outros Créditos  8 525.724 497.359
 (Prov. p/ Perdas Esper. 
Assoc. ao Risco de Crédito) (220.801) (203.329)

 Operações de Crédito 7 (212.747) (196.476)
 Outros Créditos  8 (8.054) (6.853)
 Outros Ativos 10.231 9.705
 Ativos Fiscais Correntes e 

Diferidos 
19 173.600 158.937

 Investimentos 32 32
 Imobilizado de Uso  9 215.462 213.599
 Intangível 9 202.548 193.364
 Depreciações e Amortizações 9 (245.941) (224.808)
 (Depreciações Acumuladas) (159.118) (152.841)
 (Amortizações Acumuladas) (86.823) (71.967)
 Total do Ativo 15.597.225 12.518.708

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

 BALANÇO PATRIMONIAL 

 RELATIVO A JUNHO DE 2022 E DEZEMBRO DE 2021 

 (Em milhares de Reais) 

 PASSIVO  NOTA  30.06.2022  31.12.2021 
Depósitos e demais 

Instrumentos Financeiros 13.570.992 10.595.809

 Depósitos à Vista 10 1.580.628 1.608.265

 Depósitos a Prazo 10 10.095.896 7.241.218

 Depósitos Poupança 10 1.456.184 1.455.317

 Captação no Mercado Aberto 10 52.448 102.312

 Relações Interfi nanceiras 11 108.675 72.154

 Relações Interdependências 15.950 3.250

 Emissão de Títulos 12 157.991 11.923
 Obrigações por Empréstimos e 

Repasses 
13 103.220 101.370

 Obrigações Fiscais 1.832 3.398

 Corrente 1.832 3.398

 Provisões 14 148.339 146.202
 Provisão para Pagamentos a 

Efetuar 
14 89.853 85.962

 Provisão para Contingências 14 58.486 60.240

 Outras Obrigações 14 200.066 134.601

 Patrimônio líquido 16 1.675.996 1.638.698

 Capital Social 1.473.121 1.473.121

 Reserva de Lucro 149.597 165.577

 Lucros Acumulados 53.278 -
Total do Passivo e do 

Patrimônio Líquido 15.597.225 12.518.708

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

mento, recuperação de áreas degradadas e demais atividades e servi-
ços agropecuários pautados na sustentabilidade ambiental e social em 
estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas por produ-
tores rurais.
Ao longo do 1º semestre de 2022, o Banpará teve um volume de con-
tratação direcionado às atividades rurais no total de R$ 41,5 milhões, 
um aumento expressivo em relação ao mesmo período de 2021 (R$ 
2,1 milhões), o que se justifi ca devido a reestruturação da Carteira de 
Crédito Rural, com implementação ferramentas tecnológicas e aper-
feiçoamento dos procedimentos internos. 

Sustentabilidade e Ações sociais
As estratégias socioambientais do Banpará para o desenvolvimento 
econômico e social sustentável foram desafi adoras, considerando o 
propósito de ampliar nossa gestão para uma agenda mais robusta de 
governança social, ambiental e climática, a fi m de mitigar o risco so-
cioambiental relacionado aos nossos negócios, alinhados às melhores 
práticas de mercado. 
As diretrizes socioambientais do Banco são consolidadas na Política 
de Responsabilidade Socioambiental – PRSA, em conformidade com a 
regulamentação do Conselho Monetário Nacional, constante na Res-
olução nº 4.327/2014, no que tange à mitigação do risco socioambi-
ental nos negócios e na relação com as partes interessadas, consid-
erando a avaliação da relevância e proporcionalidade, bem como as 
normas do SARB nº 14 da Febraban, que corroboraram para a implan-
tação do Manual de Normas e Procedimentos de Classifi cação, Aval-
iação e Monitoramento de Riscos Socioambientais.
Em virtude dos riscos oriundos das questões climáticas e pela Res-
olução CMN nº 4.945/2021, a PRSA está em processo de revisão para 
PRSAC – Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática, 
para inclusão de diretrizes para mitigação de tais riscos nas atividades, 
operações e no relacionamento com as partes interessadas, de forma 
a garantir a sustentabilidade dos negócios do Banco. 
O Plano de Implementação da PRSA é uma das ferramentas para ma-
terialização das diretrizes socioambientais.
Houve a restruturação das áreas de governança de riscos e respons-
abilidade socioambiental, com vistas a trazer maior alinhamento e 
efi ciência no atendimento da PRSA, direcionando as estratégias para 
atendimento da Agenda ASG e mitigação dos riscos sociais, ambien-
tais e climáticos para uma só Diretoria.
Iniciou-se o novo ciclo para o Relatório de Sustentabilidade - ano 2021, 
conforme Normas Standard da Global Reporting Initiative (GRI), como 
forma de valorizar a transparência e atender as diretrizes contidas na 
PRSA, bem como na Lei nº 13.303/2016.
Ações periódicas de divulgação e aculturamento interno da responsab-
ilidade socioambiental:
• Continuidade na prática de distribuição de canecas, visando evitar o 
consumo de descartáveis dentro do Banco, e na realização da coleta 
seletiva, ajudando a promover educação ambiental entre funcionários 
e colaboradores, e a sustentabilidade das cooperativas de catadores 
do Estado do Pará. 
O apoio fi nanceiro a projetos sociais realizados por instituições sem 
fi ns lucrativos é uma das práticas de responsabilidade social do Ban-
pará. Foram mantidos os projetos da Casa do Menino Jesus, que acol-
he crianças e adolescentes em tratamento de câncer e outras patolo-
gias crônicas; Espaço Nova Vida, que trata dependentes químicos; e 
Associação Projeto Ação Sorriso, que oferece atendimentos clínicos e 
de fi sioterapia no município de Itaituba/PA.
Favorecendo a prática da Inclusão Social, o Banco manteve em seu 
quadro de prestadores de serviços 90 portadores de defi ciência, por 
meio do Convênio com a Associação Paraense de Pessoas com Defi -
ciência – APPD.
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 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
 RELATIVO AO 2º TRIMESTRE E 1º SEMESTRE DE 2022 E 2021 

 (Em milhares de Reais) 

 Nota 
 01.01 até 

30.06.2022 
 01.01 até 

30.06.2021 
 Receita da intermediação 
fi nanceira 1.193.160 832.992

 Operações de crédito 7.4 945.996 781.367

 Res.aplicações interf. e operações 
com TVM 4 e 5 233.861 47.326

 Resultado de operações de 
câmbio 710 -

 Resultado das aplicações 
compulsórias 12.593 4.299

 Despesas da intermediação 
fi nanceira (620.963) (190.444)

 Operações de captação no 
mercado 10 (516.291) (105.757)

 Operações de empréstimo/
repasses (8.782) (2.081)

 Resultado de operações de 
câmbio - (629)

 Prov. p/ perdas esper. assoc. ao 
risco de crédito (95.890) (81.977)

 Resultado Bruto da 
Intermediação Financeira 572.197 642.548

 Outras Receitas (Despesas) 
Operacionais (437.297) (417.682)

 Receitas de prestação de serviços 22.3 62.977 51.120

 Rendas de tarifas bancárias 22.4 21.814 16.360

 Despesas de pessoal 22.5 (253.308) (230.654)

 Outras despesas administrativas 22.6 (243.694) (225.346)

 Despesas tributárias 22.7 (40.422) (41.234)

 Outras receitas operacionais 22.1 29.311 21.224

 Outras despesas operacionais 22.1 (13.975) (9.152)

 Reversões/(Despesas) de 
Prov. com Ações Judiciais 22.1 1.754 (2.987)

 Resultado Operacional 136.654 221.879

 Outras receitas e despesas 22.2 (750) (7.291)

 Resultado antes dos tributos e 
participações 135.904 214.588

 Imposto de renda e 
contribuição social (43.043) (71.510)

 Corrente 21 (57.707) (87.307)

 Diferido 14.664 15.797

 Participações no lucro (15.222) (22.708)

 Empregados – Lei nº 10.101, de 
19.12.2000. 

(15.094) (22.561)

 Administradores – Lei nº 6.404, 
de 15.12.1976. 

(128) (147)

 Resultado Líquido 77.639 120.370

 Resultado Líquido Básico 
por ação (R$) 8,15 12,64

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
 RELATIVO AO 2º TRIMESTRE E 1º SEMESTRE DE 2022 E 2021 

 (Em milhares de Reais) 
01.01 

até 
30.06.2022

01.01 
até 

30.06.2021
 Resultado Líquido no período 77.639 120.370
 Lucro Abrangente 77.621 120.342
 Lucro Abrangente das   
Participações dos não controladores 18 28

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras. 

 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2022 E 2021 

 (Em milhares de Reais) 

 Eventos  Capital 
Social 

 Reserva 
Es-

tatutária 

 Reserva 
Legal 

 Reserva 
Especial 
de Lucro 

 Lucros 
Acumu-
lados 

Total 

 Saldo em 
31.12.2020 1.300.664 171.854 12.060 - - 1.484.578

 Lucro 
do Período - - - - 120.370 120.370

Destinações: 
 Aumento 
de Capital 172.457 (160.397) (12.060) - - -

 Reserva 
Estatutária - - - - (16.030) (16.030)

 Dividendos - (11.457) - - - (11.457)
 Saldo em 
30.06.2021 1.473.121 - - - 104.340 1.577.461

-
 Saldo em 
31.12.2021 1.473.121 137.533 12.064 15.980 - 1.638.698

 Lucro do 
Período - - - - 77.639 77.639

Destinações: 
 Juros s/ 
Capital 
Próprio  

- - - - (24.361) (24.361)

 Dividendos 
Adicionais 
Propostos 

- - - (15.980) - (15.980)

 Saldo em 
30.06.2022 1.473.121 137.533 12.064 - 53.278 1.675.996

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
 RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2022 E 2021 

 (Em milhares de Reais) 
 01.01 até 

30.06.2022 
 01.01 até 

30.06.2021 

 Lucro Antes dos Impostos e Participações 135.904 214.588

 Ajustado por: 

 Depreciação/Amortização 22.742 21.782

 (Prov. p/ perdas esper. assoc. ao risco de crédito) 95.890 81.194

 Constituição/(Reversão) de provisão para riscos cíveis, 
fi scais e trabalhistas (1.754) 2.989

 Constituição/(Reversão) de provisão para outros créditos 708 247

 Perda de Imobilizado de Uso 11 13

 Ajuste de marcação a valor de mercado – TVM (2.586) 953

 Efeito das Mudanças das taxas de câmbio em caixa e 
equivalentes de caixa 2.673 620

 Lucro Antes dos Impostos e Participações Ajustado 253.588 322.386

 Variação de Ativos e Obrigações 1.733.509 757.283

 Aumento/(Redução) em Aplicações Interfi nanceiras de 
Liquidez (181.319) 63.219

 Aumento/(Redução) em TVM mantidos para negociação (137.774) (11.772)

 Aumento/(Redução) em Operações de Crédito (865.508) (1.091.747)

 Aumento/(Redução) em Outros Créditos (42.536) 76.223

 Aumento/(Redução) em Outros Valores e Bens (527) (3.473)

 Aumento/(Redução) em Relações Interfi nanceiras/
Interdependências 25.686 40.470

 Aumento/(Redução) em Recursos Aceites fi nanceiras 146.067 (104.894)

 Aumento/(Redução) em Depósitos 2.827.908 1.882.813
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 Aumento/(Redução) em Obrigações por Operações 
Compromissadas (49.865) (92.557)

 Aumento/(Redução) em Obrigações por repasse no País 9.459 2.329

 Aumento/(Redução) em Obrigações por Empréstimo (7.590) 10.282

 Aumento/(Redução) em Outras Obrigações 57.688 66.866

 Impostos e contribuição social Pagos (48.180) (80.476)

 Caixa Líquido das Atividades Operacionais 1.987.097 1.079.669

 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento 

 TVM mantidos até o vencimento 6.444 6.727

 Aquisição de Imobilizado de Uso (1.883) (5.350)

 Alienação de Intangíviel - 308

 Aquisição de Intangível (10.784) (3.897)

 Caixa Líquido das Atividades de Investimento (6.223) (2.212)

 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos 

 Remuneração de capital próprio  (40.340) (38.948)

 Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (40.340) (38.948)

 Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 1.940.534 1.038.509

 Início do Período 988.601 1.269.586

 Efeito das Mudanças das taxas de câmbio em caixa e 
equivalentes de caixa (2.673) (620)

 Fim do Período 2.926.462 2.307.475

 Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 1.940.534 1.038.509

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
 RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2022 E 2021 

 (Em milhares de Reais) 
 01.01 até 

30.06.2022 
 01.01 até 

30.06.2021 
 1 – RECEITAS 1.202.407 825.749
 Intermediação fi nanceira 1.193.160 832.363
 Prestação de serviços 84.791 67.480
 Provisão de créditos (95.890) (81.977)
 Outras Receitas 20.346 7.883
 2 – DESPESAS DE INTERME-
DIAÇÃO FINANCEIRA (525.073) (107.837)

 Captação (516.291) (105.757)
 Obrigação por Empréstimos e 
Repasses (8.782) (2.080)

 3 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE 
TERCEIROS (207.758) (193.613)

 Materiais, energia e outros (12.278) (11.686)
 Serviços de terceiros (191.475) (175.831)
 Outras Despesas (4.005) (6.096)
 4 – VALOR ADICIONADO BRUTO 
(1-2-3) 469.576 524.299

 5 – RETENÇÕES (22.742) (21.782)
 Amortização (16.456) (15.673)
 Depreciação (6.286) (6.109)
 6 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO 
PRODUZIDO PELO BANCO 446.834 502.517

 7 - VALOR ADICIONADO A DIS-
TRIBUIR 446.834 502.517

 8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR 
ADICIONADO 446.834 502.517

 8.1 – Pessoal 233.819 221.964
 Remuneração direta 172.024 163.956
 Benefícios 49.998 43.814
 FGTS 11.797 14.194

 8.2 - Impostos, taxas e con-
tribuições 118.176 144.142

 Federais 112.877 139.830
 Municipais 5.299 4.312
 8.3 - Remuneração de capitais de 
terceiros 17.200 16.041

 Aluguéis 17.200 16.041
 8.4 - Remuneração de capitais 
próprios 77.639 120.370

 Juros sobre Capital Próprio/Dividen-
dos 24.361 16.030

 Lucros retidos no período 53.278 104.340
 8.5 – Valor Adicionado distribuído 446.834 502.517

     
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS
1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Banco do Estado do Pará S.A. – BANPARÁ é uma sociedade anôni-
ma de capital aberto e economia mista, cuja sede administrativa está 
localizada na Av. Presidente Vargas, nº 251, Campina, Belém, Pará, 
tendo como acionista majoritário o Governo do Estado do Pará. Opera 
na forma de Banco múltiplo com as carteiras comercial, de crédito 
imobiliário, de desenvolvimento e de câmbio. As operações são con-
duzidas para agregar valor à economia do Estado do Pará e tem como 
fonte de fi nanciamento, além dos recursos próprios (Patrimônio Líqui-
do), os recursos obtidos principalmente com captações de depósitos 
à vista, poupança e depósitos a prazo, que incluem os depósitos ju-
diciais.  O Banco atua, também, como instrumento de execução da 
política econômico-fi nanceira do Estado do Pará, em consonância com 
os planos e programas do Governo Estadual. 
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas a partir de diretrizes 
contábeis emanadas pela Lei das Sociedades por Ações, incluindo as 
alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 
2007 e pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, pelos normati-
vos do Banco Central do Brasil (BACEN) e pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições 
do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e nas normas aprovadas pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Em aderência ao processo de convergência com as normas internacio-
nais de contabilidade, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
emitiu alguns pronunciamentos contábeis, suas interpretações e ori-
entações, os quais serão aplicáveis às instituições fi nanceiras somente 
quando deliberados pelo CMN. 
Os Pronunciamentos Técnicos Contábeis já deliberados pelo CMN até 
o momento são: 
Resolução CMN nº 4.924/2021 – Pronunciamento Conceitual Básico 
(CPC 00 R1); 
Resolução CMN nº 4.924/2021 – Redução ao Valor Recuperável de 
Ativos (CPC 01 R1); 
Resolução CMN nº 4.524/16 – Efeito das mudanças nas taxas de câm-
bio e conversão de demonstrações contábeis (CPC 02 R2);
Resolução CMN nº 4.818/2020 – Demonstração do Fluxo de Caixa 
(CPC 03 R2); 
Resolução CMN nº 4.534/2016 – Intangível (CPC 04 R1);
Resolução CMN nº 4.818/2020 – Divulgação sobre Partes Relacionadas 
(CPC 05 R1); 
Resolução CMN nº 3.989/2011 – Pagamento Baseado em Ações (CPC 
10 R1); 
Resolução CMN nº 4.924/2021 – Políticas Contábeis, Mudança de Esti-
mativa e Retifi cação de Erro (CPC 23);
Resolução CMN nº 4.818/2020 – Evento Subsequente (CPC 24); 
Resolução CMN nº 3.823/2009 – Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes (CPC 25); 
Resolução CMN nº 4.535/2016 – Imobilizado (CPC 27);
Resolução CMN nº 4.877/2020 – Benefícios a Empregados (CPC 33 
R1);
Resolução BCB nº 2/2020 – Resultado por ação (CPC 41); e
Resolução CMN nº 4.924/2021 – Mensuração do Valor do Justo (CPC 
46).
Foram observadas ainda, as alterações advindas da Resolução CMN 
nº 4.818/2020 e da Resolução BCB nº 2/2020, cujo principal objetivo 
é trazer similaridade com as diretrizes de apresentação das Demon-
strações Financeiras de acordo com as normas internacionais de con-
tabilidade, International Financial Reporting Standards - IFRS. 
As Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Diretoria do Ban-
co em 08 de agosto de 2022.
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Uso de estimativas e julgamentos 
A elaboração das Demonstrações Financeiras, de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições fi nanceiras, 
requer que a Administração use de julgamento na determinação e 
registro de estimativas contábeis, quando aplicável.
Desse modo, na preparação destas Demonstrações Financeiras, a Ad-
ministração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam 
a aplicação das políticas contábeis do Banco e os valores reportados 
dos ativos, passivos, receitas e despesas, tais como: a mensuração 
de perdas estimadas com operações de crédito; estimativas do valor 
justo de determinados instrumentos fi nanceiros; créditos tributários 
sobre diferenças temporárias, provisões cíveis, fi scais e trabalhistas; 
perdas por redução ao valor recuperável (impairment) de títulos e 
valores mobiliários classifi cados nas categorias de títulos disponíveis 
para venda e títulos mantidos até o vencimento e ativos não fi nan-
ceiros; e a determinação da vida útil de determinados ativos. Os resul-
tados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas 
estimativas e premissas.
As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As re-
visões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. As infor-
mações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que 
possuem um risco signifi cativo de resultar em um ajuste material para 
os próximos períodos estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
Nota explicativa nº 7 – Provisão para perdas esperadas associadas ao 
risco de crédito; 
Nota explicativa nº 9 – Determinação da vida útil econômica de alguns 
ativos;
Nota explicativa nº 14 – Reconhecimento e mensuração de provisões 
para riscos cíveis, fi scais e trabalhistas: principais premissas sobre a 
probabilidade de perda e das estimativas quanto aos valores prováveis 
de desembolsos futuros;
Nota explicativa nº 18 – Cálculo de provisões para pagamentos de 
obrigações com planos de previdência complementar, devido a prem-
issas atuariais; e
Nota explicativa nº 21 (b) – Reconhecimento de ativos fi scais diferi-
dos: disponibilidade de lucro tributável futuro contra o qual prejuízos 
fi scais possam ser utilizados e diferenças temporárias absorvidas em 
um prazo previsível, quando aplicável.
a. Base de mensuração
As Demonstrações Financeiras contêm registros que refl etem o valor 
de custo amortizado das transações, com exceção da carteira de títu-
los e valores mobiliários classifi cados como mantidos para negociação, 
que são avaliados pelo valor justo.
b. Moeda funcional
As Demonstrações Financeiras são apresentadas em Reais, que é a 
moeda funcional do Banco e todos os valores arredondados para mil-
hares de reais, exceto quando indicado de outra forma.
2.1. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As políticas contábeis adotadas pelo Banco são aplicadas de forma 
consistente e uniforme em todos os períodos apresentados nestas 
Demonstrações Financeiras.
a. Apuração do resultado
O resultado é apurado com base no regime de competência. As op-
erações com taxas prefi xadas são registradas pelo valor de resgate e 
as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apre-
sentadas em contas redutoras dos respectivos ativos e passivos. 
As receitas e despesas decorrentes das operações ativas e passivas 
deve ser realizada pró-rata temporis, considerando o número de dias
corridos.
b. Caixa e equivalente a caixa
Para fi ns de demonstrações dos fl uxos de caixa (conforme disposto na 
BCB nº 02 de 2020), caixa e equivalente de caixa correspondem aos 
saldos de disponibilidades e de aplicações interfi nanceiras de liquidez 
imediatamente conversíveis, ou com prazo de vencimento original ig-
ual ou inferior a 90 dias da data de aplicação e que apresentem risco 
insignifi cante de mudança em seu valor justo.
c. Aplicações interfi nanceiras de liquidez
As aplicações interfi nanceiras de liquidez são registradas pelo valor de 
aplicação ou aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data 
do balanço e ajustadas por provisão para perdas, quando aplicável. 
d. Títulos e valores mobiliários
Os títulos e valores mobiliários estão registrados e classifi cados de 
acordo com a Circular BACEN nº 3.068/2001, que estabelece os 
critérios de avaliação e classifi cação contábil para esses papéis. O Ban-
co possui papéis classifi cados em:
Títulos para negociação: adquiridos com o propósito de serem 
ativados e frequentemente negociados. São registrados pelo custo de 
aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor 
justo. Suas valorizações e desvalorizações são registradas, respectiv-
amente, em contas de receitas e despesas do período.
Conforme determina o parágrafo único do artigo 7º da Circular BACEN 
nº 3.068/2001, os títulos e valores mobiliários classifi cados como títulos 

para negociação são apresentados no balanço patrimonial e no ativo 
circulante, independentemente de suas datas de vencimento.
O valor justo geralmente baseia-se em cotações de preços de mer-
cado ou cotações de preços de mercado para ativos ou passivos com 
características semelhantes. Se esses preços de mercado não estiver-
em disponíveis os valores são baseados em cotações de operadores de 
mercado, modelos de precifi cação, fl uxo de caixa descontado ou técni-
cas similares, para as quais a determinação do valor justo possa exigir 
julgamento ou estimativa signifi cativa por parte da Administração.
Títulos mantidos até o vencimento: adquiridos com a intenção e ca-
pacidade fi nanceira para sua manutenção em carteira até o vencimento, 
são registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos 
auferidos com base nas condições pactuadas com a contraparte, em 
contrapartida ao resultado. O registro dos “Títulos mantidos até o venci-
mento” em circulante e não circulante foi defi nido de acordo com os 
seus respectivos prazos de vencimento.
Os rendimentos dos títulos, calculados pro rata dia com base na variação 
do indexador e na taxa de juros pactuados são apropriados ao resulta-
do. O Banco, em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, não 
possuía papéis classifi cados na categoria disponível para venda.
e. Instrumentos fi nanceiros derivativos
Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, o Banco não pos-
suía operações com instrumentos fi nanceiros derivativos, bem como 
qualquer saldo registrado de operações dessa natureza.
f. Relações interfi nanceirasOs depósitos no BACEN são compostos, 
substancialmente, de recolhimentos compulsórios que rendem atual-
ização monetária com base em índices ofi ciais e juros, exceto aqueles 
decorrentes de depósitos à vista, e não estão disponíveis para fi nan-
ciar as operações de rotina do Banco, assim como não estão inclusos 
caixas e equivalentes de caixa.
Créditos com o Fundo de Compensação de Valores Salariais (FCVS) 
são vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH) que corre-
spondem aos valores residuais de contratos encerrados, habilitados e 
homologados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e em processo de 
emissão dos títulos de Compensações de Variações Salariais (CVS) 
pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). O FCVS, criado por inter-
médio da Resolução CMN nº 25, de 16 de junho de 1967, do Conselho 
de Administração do extinto Banco Nacional da Habitação (BNH), tem 
como função garantir, perante os Bancos/agentes fi nanceiros, a qui-
tação do saldo remanescente dos contratos de fi nanciamento imo-
biliário residencial decorrente do descasamento entre os índices de 
infl ação, utilizados para corrigir monetariamente os valores dos con-
tratos e os reajustes salariais.
Os créditos são mantidos ao seu valor nominal atualizado, dada a in-
tenção, por parte da Administração, de manter até seu vencimento os 
títulos CVS a que esses créditos serão convertidos.
g. Operações de crédito
Constituídas, basicamente, de empréstimos e fi nanciamentos com op-
erações efetuadas a taxas pré e pós-fi xadas, as operações de crédito 
encontram-se demonstradas pelos valores de realização, incluídos os 
rendimentos auferidos em função da fl uência dos prazos contratuais 
das operações.
Todas as operações de crédito têm os seus riscos classifi cados de acor-
do com julgamento da Administração do Banco, levando em consid-
eração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos es-
pecífi cos em relação às operações, aos devedores e aos garantidores, 
observando sua classifi cação em nove níveis, sendo “AA” (risco mín-
imo) e “H” (risco máximo) e a avaliação da Administração do Banco 
quanto ao nível de risco.
As operações de crédito são registradas a valor presente, calculadas 
pro rata dia com base no indexador e na taxa de juros pactuados. A 
atualização das operações de crédito vencidas até o 59º dia é con-
tabilizada em receitas de operações de crédito e a partir do 60º dia 
em rendas a apropriar, as mesmas serão apropriadas ao resultado 
somente quando efetivamente forem recebidas.
Os riscos das operações ativas renegociadas são defi nidos conforme 
critério da Resolução CMN n° 2.682/1999, ou seja, permanecem no rat-
ing que se encontravam antes da renegociação e as renegociações de 
operações de crédito que foram anteriormente baixadas contra a pro-
visão, que estavam em contas de compensação, são classifi cadas como 
nível H. Os eventuais ganhos provenientes da renegociação somente 
serão reconhecidos como receita quando efetivamente recebidos.
As operações em atraso classifi cadas como nível “H” permanecem nes-
sa classifi cação por seis meses, quando, então, são baixadas contra 
a provisão existente e controladas em conta de compensação por, no 
mínimo, cinco anos.
h. Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito
A provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito é 
apurada em valor sufi ciente para cobrir prováveis perdas, conforme 
as normas do CMN/BACEN, associadas a avaliações procedidas pela 
Administração do Banco na determinação dos riscos de crédito.
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Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, a provisão para 
perdas esperadas associadas ao risco de crédito é considerada sufi ci-
ente pela Administração do Banco e atende ao requisito mínimo esta-
belecido pela Resolução CMN n.º 2.682/1999 (Nota 7.2).
i. Outros Créditos – Operações com Cartão de Crédito
Os valores a faturar estão representados por valores a receber dos 
usuários de cartão de crédito pela utilização em estabelecimentos con-
veniados às bandeiras MasterCard e Bcard (bandeira própria). Estes 
valores são contabilizados em valores a receber relativos a transações 
de pagamento (Nota 8c).
j. Outros valores e bens
Compostos, basicamente, por bens não destinados a uso, correspon-
dentes a imóveis disponíveis para venda, classifi cados como bens re-
cebidos em dação em pagamento e registrados pelo valor contábil do 
empréstimo ou fi nanciamento, os quais são ajustados a valor de mer-
cado por meio de provisão por desvalorização, de acordo com as nor-
mas vigentes; e despesas antecipadas, correspondentes a aplicações de 
recursos cujos benefícios decorrentes ocorrerão em exercícios futuros.
k. Investimentos
Os investimentos estão registrados inicialmente pelo custo de aquisição, 
retifi cados por provisões para perdas por desvalorização, quando aplicável.
l. Imobilizado de uso
Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos des-
tinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa fi nali-
dade, inclusive os decorrentes de operações que transfi ram os riscos, 
benefícios e controle dos bens para a entidade.
O ativo imobilizado do Banco é demonstrado ao custo de aquisição, 
deduzido da respectiva conta de depreciação, cujo valor é calculado 
pelo método linear às seguintes taxas anuais: imóveis de uso 4% ao 
ano; instalações, móveis, equipamentos de uso, sistemas de segurança 
e comunicações 10% ao ano; sistemas de transporte 20% ao ano; e 
sistemas de processamento de dados 20% ao ano e ajustado por re-
dução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável.
A Administração do Banco entende serem essas taxas que melhor espe-
lham a depreciação do seu imobilizado pelo uso, ação do tempo e des-
gaste por obsolescência. A composição dos valores dos custos dos bens 
e suas depreciações correspondentes estão apresentadas na Nota 09.
m. Intangível
O intangível corresponde aos ativos não monetários identifi cáveis sem 
substância física, adquiridos ou desenvolvidos pela instituição, desti-
nados a manutenção do Banco ou exercido com essa fi nalidade, de 
acordo com a Resolução CMN nº 4.534, de 24 de novembro de 2016.
Esse grupo está representado por aquisição de software. São regis-
trados ao custo, deduzido da amortização pelo método linear durante 
a vida útil estimada (20% ao ano), a partir da data da sua disponibi-
lidade para uso e ajustado por redução ao valor recuperável (impair-
ment), quando aplicável.
Gastos com o desenvolvimento interno de software são reconhecidos 
como ativo quando é possível demonstrar a intenção e a capacidade 
de concluir e utilizar tal desenvolvimento, bem como mensurar com 
segurança os custos diretamente atribuíveis ao intangível. Tais custos 
são amortizados durante sua vida útil estimada, considerando os 
benefícios econômicos futuros esperados. A amortização é calculada 
pelo método linear às taxas divulgadas na Nota 09.
n. Redução ao valor recuperável de ativos (“impairment”) 
Uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os 
ativos estão avaliados por valor não recuperado. Esse procedimento 
é realizado, no mínimo, anualmente ou sempre que eventos ou mu-
danças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. Eventuais perdas, quando identifi cadas, são reconhecidas 
no resultado.
o. Depósitos e captações no mercado aberto
Depósitos e captações no mercado aberto são demonstrados pelos va-
lores das exigibilidades e consideram os encargos exigíveis até a data 
do balanço, reconhecidos em base pro rata dia.
A composição dos papéis registrados em depósitos e captações no 
mercado aberto, bem como seus prazos e valores contabilizados em 
contas patrimoniais e de resultado, estão apresentados na Nota 10.
p. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais
Ativos e passivos contingentes referem-se ao reconhecimento de 
direitos e obrigações potenciais decorrentes de eventos passados e 
cuja ocorrência depende de eventos futuros. A mensuração e a di-
vulgação das provisões, contingências ativas e contingências passivas 
são efetuadas de acordo com os critérios defi nidos na Deliberação CVM 
nº 594/09 e Resolução CMN nº 3.823/09, que determinam: 
• Os passivos contingentes decorrem, basicamente, de processos judi-
ciais e administrativos, inerentes ao curso normal dos negócios mov-
ido por terceiros, ex-funcionários e órgãos públicos, em ações cíveis, 
trabalhistas e tributárias. Essas contingências, coerentes com práticas 
conservadoras adotadas, são avaliadas por assessores legais e levam 
em consideração a probabilidade de que recursos fi nanceiros sejam 
exigidos para liquidar as obrigações e que o montante das obrigações 

possa ser estimado com sufi ciente segurança. Os valores classifi ca-
dos como prováveis, são provisionados e divulgados nas notas expli-
cativas, os valores classifi cados como de perdas possíveis, não são 
reconhecidas contabilmente, apenas divulgadas em notas explicativas.  
Os valores das contingências são quantifi cados utilizando modelos e 
critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar 
da incerteza inerente ao prazo e valor.
• O passivo relacionado à obrigação legal em discussão judicial é uma 
obrigação presente, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação 
se espera que resulte em saída de recursos do Banco capazes de gerar 
benefícios econômicos. Os valores registrados no passivo relacionados 
às ações civis públicas, representados por decisões favoráveis, pro-
visórias ou defi nitivas, serão mantidos pelo prazo prescricional de 5 
anos do direito a execução.
• Obrigações legais, fi scais e previdenciárias são derivadas de pro-
cessos judiciais relacionados às obrigações tributárias, cujo objeto de 
contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que, independen-
temente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os seus 
montantes reconhecidos, quando aplicável, integralmente nas Demon-
strações Financeiras.
O detalhamento dos processos judiciais, bem como a segregação e 
movimentação dos valores registrados, por natureza, está apresen-
tado na Nota 15.
q. Tributos
As provisões para imposto de renda, contribuição social, PIS/PASEP, 
COFINS e ISS, constituídas às alíquotas a seguir discriminadas, con-
sideraram as bases de cálculo previstas na legislação vigente para 
cada tributo:

 Tributos  Alíquotas 
 Imposto de renda 15%
 Adicional de imposto de renda 10%
 Contribuição Social sobre o Lucro  20%
 PIS/PASEP 0,65%
 COFINS 4%
 ISS  Até 5% 

Os ativos fi scais diferidos (créditos tributários) e os passivos fi scais 
diferidos são constituídos pela aplicação das alíquotas vigentes dos 
tributos sobre suas respectivas bases. Para constituição, manutenção 
e baixa dos ativos fi scais diferidos são observados os critérios estabe-
lecidos pela Resolução CMN Nº 4.842/2020, suportados por estudo de 
capacidade de realização.
r. Benefícios a empregados
Os benefícios a empregados, relacionados a benefícios de curto pra-
zo para os empregados atuais, são reconhecidos por competência de 
acordo com os serviços prestados. Os benefícios pós-emprego, rela-
cionados a complemento de aposentadoria e assistência médica, de 
responsabilidade do Banco, são avaliados de acordo com os critérios 
estabelecidos na forma da Resolução CMN nº 4.877/2020. 
Nos planos de contribuição defi nida, o risco atuarial e o risco dos in-
vestimentos são dos participantes. Sendo assim, a contabilização dos 
custos é determinada pelos valores das contribuições de cada período 
que representam a obrigação do Banco. 
Consequentemente, nenhum cálculo atuarial é requerido na mensu-
ração da obrigação ou da despesa e não existe ganho ou perda atuarial. 
s. Outros ativos e passivos
Demais passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, ajustados ao seu valor presente.
As férias, vencidas e proporcionais, os abonos e as folgas são integral-
mente provisionados mensalmente, incluindo-se os encargos aplicáveis.
t. Demonstração do valor adicionado
O Banco elaborou a demonstração do valor adicionado (DVA) nos ter-
mos do pronunciamento técnico CPC 09, apresentada como parte in-
tegrante das Demonstrações Financeiras.
u. Resultado recorrente e não-recorrente
Resultado não recorrente é o resultado que esteja relacionado com 
as atividades atípicas da instituição e não esteja previsto para ocorrer 
com frequência nos exercícios futuros. O resultado recorrente corre-
sponde as atividades típicas da instituição e tem previsibilidade de 
ocorrer com frequência nos exercícios futuros. O Banpará considera, 
para mensurar os resultados como não recorrentes, o período de 2 
(dois) anos que antecedem e que sucedem a data base.
v. Eventos Subsequentes
Evento subsequente ao exercício a que se referem às Demonstrações 
Financeiras, é aquele evento favorável ou desfavorável, que ocorre 
entre a data fi nal do exercício e a data na qual é autorizada a emissão 
dessas informações. Dois tipos de eventos podem ser identifi cados:
• Os que evidenciam condições que já existiam na data fi nal do perío-
do a que se referem as Demonstrações Financeiras;
• Os que são indicadores de condições que surgiram subsequentemen-
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te ao período contábil a que se referem as Demonstrações Financeiras. 
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
O saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa tem a seguinte composição:

 Contas 30.06.2022 31.12.2021
 Caixa 220.483 196.602 
 Disponibilidades em moeda nacional 199.599 186.113 
 Disponibilidades em moeda 
estrangeira 20.884 10.489 

 Equivalente de Caixa 2.705.979 791.999 
 Aplicações interfi nanceiras 
de liquidez 2.705.979 791.999 

 Total 2.926.462 988.601 

O montante de R$ 2.926.462 em 30 de junho de 2022 (R$ 988.601 em 
31 de dezembro de 2021) refere-se a aplicações com vencimentos iguais 
ou inferiores a 90 dias da data da aplicação, sem expectativa de mudança 
signifi cativa de valor e resgatáveis a qualquer momento, portanto, foram 
considerados como equivalentes de caixa. O aumento nas Aplicações In-
terfi nanceiras de Liquidez é refl exo do aumento de liquidez do Banpará.
4. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
As aplicações interfi nanceiras de liquidez tem a seguinte com-
posição:

 Títulos 30.06.2022 31.12.2021

 Aplicações - Mercado Aberto 2.705.979 791.999 

 Posição bancada 2.705.979 791.999 

 Letras Financeiras do Tesouro  1.489.673 311.998 

 Letras do Tesouro Nacional 858.313 430.001 

 Notas do Tesouro Nacional  357.993 50.000 

 Aplicações - Depósitos 
interfi nanceiros 969.913 788.594 

 Não ligadas vinculadas ao crédito rural  615.828 586.960 

 Não ligadas 354.085  201.634 

 Total 3.675.892  1.580.593 

Rendas de aplicações interfi nanceiras de liquidez:

30.06.2022 30.06.2021
 Posição Bancada 137.198 28.722
 Depósitos Interfi nanceiros 31.813 5.714
 Total 169.011 34.436

As rendas de aplicações interfi nanceiras de liquidez estão classifi cadas 
na demonstração do resultado como resultado de aplicações interfi -
nanceiras e operações com títulos e valores mobiliários.
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
a. Classifi cação por tipo de papel

 Títulos 30.06.2022 31.12.2021

 Livres 1.188.664 990.230

 Letras Financeiras do Tesouro 1.123.704 918.825

 CVS 62.387 68.832
 Cotas de fundos de investimento em 
participações (a) 2.573 2.573

 Vinculados a operações 
compromissadas 52.631 102.489

 Letras Financeiras do Tesouro 52.631 102.489

 Vinculados ao Banco Central 16.171 31.325

 Letras Financeiras do Tesouro 16.171 31.325
 Vinculados à prestação de 
garantia 9.457 8.963

 Letras Financeiras do Tesouro 9.457 8.963

 Total 1.266.923 1.133.007

 Circulante 1.201.963 1.061.602

 Não Circulante 64.960 71.405
(a) Objetivando promover o desenvolvimento da Amazônia, o Banco in-
veste no Fundo de Investimento em Participações em Empresas Suste-
ntáveis na Amazônia (FIP Amazônia), cujo objetivo é promover o desen-
volvimento sustentável da Amazônia proporcionando crescimento social, 
econômico e ambiental. O regulamento do fundo estabelece que o seu 
prazo de duração é de 12 anos podendo ser prorrogado por mais 3 anos.
b. Classifi cação por categoria e vencimento

 Títulos 
 Meses  Anos 30.06.2022 31.12.2021

 Até 3  3 a 12  1 a 3  3 a 5  5 a 15  TOTAL  TOTAL 
 Títulos para negociação - 1.089 319.188 470.983 410.703 1.201.963 1.061.602
 Títulos públicos - 1.089 319.188 470.983 410.703 1.201.963 1.061.602
 Letras fi nanceiras tesouro  - 1.089 319.188 470.983 410.703 1.201.963 1.061.602
 Títulos Mantidos até o vencimento (a) - - 2.573 62.387 - 64.960 71.405
 Títulos públicos - - - 62.387 - 62.387 68.832
 CVS - - - 62.387 - 62.387 68.832
 Títulos privados - - 2.573 - - 2.573 2.573
 Cotas de fundos de invest. em participações - - 2.573 - - 2.573 2.573
 TOTAL EM 30.06.2022 - 1.089 321.761 533.370 410.703 1.266.923 -
 TOTAL EM 31.12.2021 135.855 - 303.557 370.392 323.203 - 1.133.007

(a) não houve reclassifi cação entre categorias nos períodos fi ndos em 
30 de junho de 2022 e de 31 de dezembro 2021. Em conformidade 
com a Circular BACEN nº 3.068/2001, o Banco declara ter capacidade 
fi nanceira e intenção de manter, até o vencimento, os títulos classifi -
cados na categoria “mantidos até o vencimento”.
c. Quanto aos ajustes de marcação a mercado

 Títulos 
30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021

 Custo Amortizado  Mercado  Custo 
Amortizado  Mercado  Ajuste  Ajuste 

Para negociação 1.202.034 1.201.963 1.064.260 1.061.602 (71) (2.658)

Letras fi nanceiras do tesouro 1.202.034 1.201.963 1.064.260 1.061.602 (71) (2.658)

Mantidos até o vencimento (a) 64.960 64.960 71.405 71.405 - -

CVS 62.387 62.387 68.832 68.832 - -

Cotas de fundos de invest. em participações 2.573 2.573 2.573 2.573 - -

(a) os títulos mantidos até o vencimento são registrados pelo 
custo de aquisição e acrescidos pelos rendimentos auferidos em 
contrapartida ao resultado do período.
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7. OPERAÇÕES DE CRÉDITO
7.1. Composição da carteira com característica de concessão 
de crédito
a. Por tipo de Operação

30.06.2022 31.12.2021

 Operações de Crédito 9.070.065 8.284.175

 Adiantamentos a Depositantes 239 84

 Empréstimos  8.696.491 8.035.399

 Outros Financiamentos 23.218 13.542

 Financiamentos Rurais e Agroindustriais 22.167 6.023

 Financiamentos Imobiliários 327.950 229.127

 Outras rubricas 149.721 139.837
 Valores a receber relativos a transações de 
pagamento 92.880 78.087

 Operações de Câmbio  56.841 61.750

 Total da Carteira de Crédito 9.219.786 8.424.012
 (Prov. p/ perdas esper. assoc. ao risco 
de crédito) (217.169) (200.405)

 Provisões constituídas  (212.747) (196.476)

 Outros Créditos (Nota 8) (4.422) (3.929)
 Total da Carteira de Crédito Líquido de 
Provisões 9.002.617 8.223.607

 Circulante 2.706.348 2.297.719

 Não Circulante 6.513.437 5.925.889
b. Composição por segmento e tipo de pessoa

 Produtos 30.06.2022 31.12.2021

 Pessoa Física 8.998.755 8.201.596

 Consignados 6.843.900 6.386.572

 Banparacard 1.346.227 1.336.122

 Cheque especial 5.830 4.317

 Cartão de crédito 154.357 103.594

 Sazonais 117.327 1.150

 Imobiliário 299.264 204.169

 Outros 231.850 165.672

 Pessoa Jurídica 221.031 222.416

 Cheque empresarial 5.067 3.254

 Capital de Giro 107.830 119.117

 Imobiliário 28.686 24.954

 Outros 79.448 75.091

 Total 9.219.786 8.424.012

d. Quanto aos níveis de informação na mensuração ao valor justo

 TVM para negociação e mantidos até o vencimento, a valor de mercado.  Saldo 
30.06.2022  Nível 1  Nível 2 

 Para negociação 
 Letras fi nanceiras do tesouro 1.201.963 1.201.963 -
 Mantidos até o vencimento 
 CVS 62.387 - 62.387
 Cotas de fundos de invest. Em participações. 2.573 2.573 -
 Total 1.266.923 1.204.536 62.387

 TVM para negociação e mantidos até o vencimento, a valor de mercado  Saldo 
31.12.2021  Nível 1  Nível 2 

 Para negociação 
 Letras fi nanceiras do tesouro 1.061.602 1.061.602 -
 Mantidos até o vencimento 
 CVS 68.832 - 68.832
 Cotas de fundos de invest. Em participações 2.573 2.573 -
 Total 1.133.007 1.064.175 68.832

Conforme os níveis de informação na mensuração ao valor justo, as 
técnicas de avaliação utilizadas pelo Banco são as seguintes: 

Nível 1 – são usados preços cotados em mercados ativos para instru-
mentos fi nanceiros idênticos. Um instrumento fi nanceiro é considera-
do como cotado em um mercado ativo se os preços cotados estiverem 
prontos e regularmente disponíveis, e se esses preços representarem 
transações de mercado reais e que ocorrem regularmente numa base 
em que não exista relacionamento entre as partes. 

Nível 2 – são usadas outras informações disponíveis, exceto aquelas 
do Nível 1, onde os preços são cotados em mercados não ativos ou 
para ativos e passivos similares, ou são usadas outras informações 
que estão disponíveis ou que podem ser corroboradas pelas infor-
mações observadas no mercado para suportar a avaliação dos ativos 
e passivos.
Rendas com títulos e valores mobiliários

 Contas 30.06.2022 30.06.2021

 Resultado de títulos de renda fi xa 62.264 13.801

 Resultado de títulos de renda variável 0 42

 Ajustes positivos (negativos) ao valor de 
mercado TVM 2.586 (953)

 Total 64.850 12.890

6. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

 Contas 30.06.2022 31.12.2021

 Direitos junto à participação de sistemas 
de liquidação 57.467 10.937

 Reservas compulsórias em espécie – BA-
CEN (a) 288.390 314.790

 Recolhimentos sobre depósitos de 
poupança – BACEN  286.741 279.260

 SFH – Créditos junto ao FCVS (b) 70.409 68.266

 Depósitos compulsórios – Crédito rural 
Res. Bacen nº 3.310/2005 - 6.219

 Total 703.007 679.472

 Circulante 632.598 611.206

 Não Circulante 70.409 68.266

(a) Os depósitos no BACEN são compostos, basicamente, de recolhi-
mentos compulsórios que rendem atualização monetária com base em 
índices ofi ciais e juros, com exceção dos decorrentes de depósitos à 
vista que não são remunerados.
(b) Os créditos vinculados ao SFH correspondem aos valores resid-
uais de contratos encerrados, habilitados e homologados pela Caixa 
Econômica Federal (CEF) e em processo de emissão dos títulos CVS 
pela STN. O Banco possui, na carteira de FCVS, o montante de R$ 
70.409 em 30 de junho de 2022 (R$ 68.266 em 31 de dezembro 
de 2021). Atualmente, esses contratos rendem juros de 3,12% a.a., 
quando utilizado recursos do FGTS e 6,17% a.a., quando utilizado 
recursos próprios, acrescidos de atualização monetária de acordo com 
a variação da Taxa de Referência (TR). Esses créditos têm seus saldos 
mensurados pelos valores efetivamente reconhecidos pela CEF.
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c. Por faixas de vencimento e nível de risco

 AA  A  B  C  D  E  F  G  H 30.06.2022 31.12.2021
Parcelas 
Vencidas 4.925.752 3.710.344 141.760 86.403 96.931 20.006 22.239 30.401 92.568 9.126.404 8.356.194

Até 30 dias 120.289 157.458 18.438 17.990 4.487 1.783 2.160 1.816 5.576 329.997 265.680
31 a 60 dias 42.839 64.380 10.435 14.258 2.939 1.056 1.405 832 2.853 140.997 249.993
61 a 90 dias 105.336 125.659 9.283 13.976 2.948 1.147 1.516 1.152 3.561 264.578 234.597
91 a 180 dias 358.825 377.418 25.633 6.838 7.402 2.784 3.944 2.922 10.689 796.455 503.578
181 a 360 dias 519.028 484.563 29.389 14.106 10.379 2.994 3.546 3.908 13.027 1.080.940 1.078.537
Acima de 360 
dias 3.779.435 2.500.866 48.582 19.235 68.776 10.242 9.668 19.771 56.862 6.513.437 6.023.809

Parcelas 
Vencidas - 6.084 4.171 8.166 9.174 6.764 11.191 9.151 38.681 93.382 67.818

Até 14 dias - 6.073 999 1.019 927 429 497 467 1.569 11.980 11.479
15 a 30 dias - 11 3.172 1.994 558 276 189 142 404 6.746 4.245
31 a 60 dias - - - 5.153 957 737 672 994 2.673 11.186 8.054
61 a 90 dias - - - - 6.732 871 703 1.049 2.860 12.215 6.955
91 a 180 dias - - - - - 4.451 9.130 6.499 9.713 29.793 17.676
181 a 360 dias - - - - - - - - 21.459 21.459 19.409
Acima de 360 
dias - - - - - - - - 3 3 -

TOTAL EM 
30.06.2022 4.925.752 3.716.428 145.931 94.569 106.105 26.770 33.430 39.552 131.249 9.219.786 -

TOTAL EM 
31.12.2021 4.406.921 3.509.427 131.536 84.734 86.241 19.052 21.392 35.817 128.892 - 8.424.012

d. Por Setores de Atividade

 Setores 
30.06.2022 31.12.2021

Valor % Valor %
 Varejo Pessoas Físicas 8.675.443 94,10 7.990.146 94,85
 Varejo Pessoas Jurídicas 114.281 1,24 123.422 1,47
 Rural - Pessoa Física e 
Jurídica 22.052 0,24 6.022 0,07

 Fomento - Pessoa Física e 
Jurídica 23.217 0,25 13.547 0,16

 Cambio - Pessoa Física e 
Jurídica 56.842 0,62 61.751 0,73

 Imobiliário - Pessoa Física 
e Jurídica 327.951 3,55 229.124 2,72

 Total 9.219.786 100,00 8.424.012 100,00

e. Concentração dos principais devedores

 Relação 
30.06.2022 31.12.2021

 Valor  %  Valor  % 

 Principal devedor 40.252 0,44 38.685 0,46

 10 maiores devedores 91.257 0,99 84.824 1,01

 20 maiores devedores 42.002 0,46 47.197 0,56

 50 maiores devedores 62.038 0,67 53.628 0,64

 100 maiores devedores 87.655 0,95 79.041 0,94

 Demais devedores 8.896.582 96,49 8.120.637 96,40

 Total 9.219.786 100,00 8.424.012 100,00

7.2. Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de 
crédito
As operações de crédito estão classifi cadas em ordem crescente de ris-
co e com base nessa classifi cação constituiu-se provisões para perdas 
esperadas associadas ao risco de crédito a taxas que variam entre 0% 
a 100%, em razão da classifi cação das operações por ordem de risco, 
cuja movimentação é demonstrada a seguir: 

 Contas 30.06.2022 30.06.2021
 Saldo no início do período (196.476) (172.410)
 Provisões constituídas (523.215) (431.643)
 Reversões de provisões 427.818 350.449
 Valores baixados ou compensados com 
créditos 79.126 50.926

 Saldo fi nal do período (212.747) (202.678)

 Outros créditos - Saldo no início do 
período (3.929) (2.386)

 Provisões constituídas (26.198) (10.732)
 Reversões de provisões 25.705 9.950
 Outros créditos - Saldo no fi nal do 
período (4.422) (3.168)

 Saldo fi nal do período (217.169) (205.846)
 Circulante (117.770) (95.155)
 Não Circulante (99.399) (110.691)

7.3. Movimentação da Carteira de Renegociação

 Contas 30.06.2022 30.06.2021
 Saldo no início do período 122.182 98.712 
 Renegociação 47.962 20.621 

 Recebimentos (21.357) (11.616)

 Baixas (3.171) (4.853)

 Saldo fi nal do período 145.616 102.864 
 Prov. p/ perdas esper. assoc. ao risco 
de crédito (52.803) (59.623) 

 Percentual de Provisionamento da 
Carteira de Renegociação 36,26% 57,96%

7.4. Rendas de Operações de Crédito

 Contas 30.06.2022 30.06.2021
 Adiantamento a depositante 106 125
 Empréstimo 912.909 755.584
 Financiamento com interveniência 1.802 583
 Recuperação de crédito baixado como 
prejuízo 18.957 21.617

 Financiamentos rurais 416 70
 Financiamentos e empreendimentos imo-
biliários 11.806 3.388

 Total 945.996 781.367
8. OUTROS CRÉDITOS

 Contas 30.06.2022 31.12.2021
 Carteira de câmbio 56.319 63.668
 Créditos a receber 4.599 690
 Serviços prestados a receber 4.582 645
 Serviços prestados em arranjo de paga-
mento 17 45

 Créditos diversos 464.806 433.001
 Adiantamento e antecipações salariais 15.612 5.138
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 Adiantamento para pagamento 139.097 142.346
 Devedores por depósitos em garantia (a) 94.583 93.193
 Imposto e contribuições a compensar 89.542 85.363
 Pagamentos a ressarcir 1.544 1.532
 Título e crédito a receber sem característi-
ca de concessão   4.750 4.526

 Valores a receber a título de transações de 
pagamento (b) 92.879 78.087

 Devedores diversos – País (c) 26.799 22.816
 Prov. p/ perdas esper. assoc. ao risco 
de crédito (8.054) (6.853)

 Com característica de concessão de Crédito 
(Notas 7.1 e 7.2) (4.422) (3.929)

 Sem característica de concessão de Crédito 
(d) (3.632) (2.924)

 Circulante 517.670 490.506
(a) Os saldos de devedores por depósitos em garantia estão relacio-
nados aos questionamentos judiciais de natureza trabalhista, cível e 
fi scal.
(b) O saldo de valores a receber relativos a transações de pagamento 
totalizam o valor de R$ 92.879 em 30 de junho de 2022 (R$ 78.087 
em 31 de dezembro de 2021) e estão assim distribuídos:

 Contas 30.06.2022 31.12.2021
 BANPARÁ Mastercard 92.528 76.748
 Valores a Faturar 14.628 15.698
 Faturados a Receber 31.956 18.301
 Parcelado Lojista a Agendar Bandeira 45.944 42.749
 Cartão BANPARÁ 351 1.339
 Parcelado sem juros 351 1.339
 Total 92.879 78.087

(c) O montante de devedores diversos totaliza R$ 26.799 em 30 de 
junho de 2022 (R$ 22.816 em 31 de dezembro de 2021), registrado 
principalmente pelos valores correspondentes às parcelas de emprés-
timos consignados, cujas liquidações ocorrem na primeira quinzena do 
mês subsequente, com o repasse dos órgãos consignantes.
(d) O saldo de provisão para perdas esperadas associadas ao risco de 
crédito sem característica de concessão somam o valor de R$ 3.632 
em 30 de junho de 2022 (R$ 2.924 em 31 de dezembro de 2021).

 Contas 30.06.2022 31.12.2021
 Saldo no início do período (2.924) (3.822)
 Provisões constituídas (2.443) (5.032)
 Reversões de provisões 1.735 5.930
 Saldo fi nal do período (3.632) (2.924)

9.  IMOBILIZADO DE USO E INTANGÍVEL
A Administração entende que não há evidências de que esses bens 
estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele 
passível de ser recuperado por uso ou por venda.
O intangível é composto basicamente por softwares, os quais são reg-
istrados ao custo, deduzido da amortização pelo método linear du-
rante a vida útil estimada em 20% ao ano, a partir da data da sua 
disponibilidade para uso e ajustado por redução ao valor recuperável 
(impairment), quando aplicável.

 Imobilizado de Uso Imobilizações 
em cursos

Imóveis 
em uso

Móveis e 
Equip. de Uso

Sistema de 
comunicação

Sist. Proc. Da-
dos e Equipam.

Sistema de 
segurança

Sistema de 
transporte Total

Custo 1.513 57.269 23.577 10.770 106.577 13.722 171 213.599
Depreciação Acumulada - (36.948) (14.187) (5.615) (88.911) (7.008) (171) (152.840)
Líquido 31.12.2021 1.513 20.321 9.390 5.155 17.666 6.714 - 60.759
Aquisições 32 1 91 20 1.045 693 - 1.882
Baixas Custo - (11) - - (10) - - (21)
Baixas 
Depreciação - - - - 10 - - 10

Depreciação - (289) (934) (502) (4.049) (512) - (6.286)
Movimentação Líquida 32 (299) (843) (482) (3.002) 181 - (4.415)
Custo 1.545 57.259 23.668 10.790 107.614 14.415 171 215.462
Depreciação Acumulada - (37.237) (15.121) (6.117) (92.952) (7.520) (171) (159.118)
Líquido 30.06.2022 1.545 20.022 8.547 4.673 14.662 6.895 - 56.344

 Intangível Software Intangível 
em curso Marcas Outros Ativos 

Intangíveis Total

 Custo 165.795 7.196 3.000 17.373 193.364
 Amortização 
Acumulada (70.217) - (1.750) - (71.967)

 Líquido 
31.12.2021 95.578 7.196 1.250 17.373 121.397

 Aquisições 3.356 7.428 - - 10.784
 Baixas Custo (1.599) - - - (1.599)
 Baixas 
Amortização 1.599 - - - 1.599

 Amortização (15.706) - (750) - (16.456)
 Movimentação 
Líquida (12.350) 7.428 (750) - (5.672)

 Custo 167.551 14.624 3.000 17.373 202.548
 Amortização 
Acumulada (84.323) - (2.500) - (86.823)

 Líquido 
30.06.2022 83.228 14.624 500 17.373 115.725

10. DEPÓSITOS E CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
10.1.  Depósitos
a. Composição por tipo de depósito

 Contas 30.06.2022 31.12.2021

 Circulante 10.566.307  7.743.607 

 Depósitos à vista 1.580.628 1.608.265 

 Depósitos do público 335.010 336.794 

 Depósitos de instituições fi nanceiras 402 402 

 Depósitos vinculados 8.811 3.076 

 Depósitos de Governo 1.236.405 1.267.993 

 Depósitos a prazo 7.529.495 4.680.025 

 Depósitos de poupança  1.456.184 1.455.317 

 Não Circulante 2.566.401 2.561.193 

 Depósitos a prazo 2.566.401 2.561.193 

 Total 13.132.708 10.304.800 

Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, os depósitos de 
poupança foram atualizados pela variação da TR e acrescidos de juros 
de 6% ao ano quando a SELIC for maior que 8,5% ao ano, ou por 
70% da SELIC + TR quando a SELIC for menor que 8,5% ao ano; os 
depósitos a prazo são remunerados à taxa do CDI com vencimentos de 
60, 180, 360 e acima de 360 dias. 
O Banco mantém com o Banco Cooperativo do Brasil – BANCOOB, 
Banco do Estado de Sergipe – BANESE, Banco do Estado do Espíri-
to Santo – BANESTES e Banco Cooperativo SICREDI S.A – SICREDI 
um acordo de compensação e liquidação de obrigações, no âmbito do 
Sistema Financeiro Nacional, ao amparo da Resolução CMN nº 3.263, 
de 24 de fevereiro de 2005, e do artigo 30 da Medida Provisória nº 
2.192/70, de 24 de agosto de 2001.
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b. Composição dos depósitos por vencimentos

 Vencimento  À vista  A prazo  Poupança 30.06.2022 31.12.2021
 Sem vencimento 1.580.628 375 1.456.184 3.037.187 3.064.653
 Até 30 dias - 97.316 - 97.316 150.404
 De 31 a 60 dias - 132.190 - 132.190 156.830
 De 61 a 90 dias - 336.055 - 336.055 78.300
 De 91 a 180 dias - 693.321 - 693.321 622.474
 De 181 a 360 dias - 6.270.238 - 6.270.238 3.670.946
 Acima de 360 dias - 2.566.401 - 2.566.401 2.561.193
 Total 1.580.628 10.095.896 1.456.184 13.132.708 10.304.800

c. Composição por segmento de mercado

 Composição  À vista  A prazo  Poupança 30.06.2022 31.12.2021
 Sociedades ligadas 951.396 6.054.646 - 7.006.042 4.872.022
 Pessoas físicas 218.526 1.330.937 1.415.930 2.965.393 2.828.401
 Invest. Institucionais - 2.008 - 2.008 2.226
 Instituição Financeira 402 - - 402 402
 Pessoas jurídicas 120.721 1.454.294 40.254 1.615.269 1.783.911
 Governo municipal 285.367 1.254.011 - 1.539.378 815.682
 Outros 4.216 - - 4.216 2.156
 Total 1.580.628 10.095.896 1.456.184 13.132.708 10.304.800

d. Captação no mercado aberto
Obrigações sobre valores tomados no mercado em curto prazo, las-
treado por títulos da carteira própria e terceiros, composto da seguinte 
forma: 

 Letras Financeiras do 
Tesouro 30.06.2022 31.12.2021

 Recompras a Liquidar - 
Carteira Própria 52.448 102.312

 Total 52.448 102.312
Devido à alta liquidez apresentada pelo Banpará, as operações com-
promissadas sofreram redução, ou seja, não houve a necessidade de 
captação de letras fi nanceiras do tesouro junto ao mercado.
e. Despesas de captação

30.06.2022 30.06.2021
 Depósitos de poupança (47.304) (12.968)
 Depósitos interfi nanceiros - (2.836)
 Depósitos a prazo (452.466) (81.407)
 Depósitos judiciais (15) (29)
 Operações compromissadas–Cartei-
ra própria e Terceiros (4.695) (1.257)

 Letras fi nanceiras (4.285) (1.438)
 Fundo Garantidor de Créditos (FGC) (7.526) (5.822)
 Total (516.291) (105.757)

11.  RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

30.06.2022 31.12.2021
 Obrigações junto a partic. de sist. 
de liquidação 27.716 -

 Arranjo de Pagamento 80.959 72.154
 Total 108.675 72.154

O montante de R$ 108.675 em 30 de junho de 2022 (R$ 72.154 em 31 
de dezembro de 2021) refere-se a obrigações junto a participantes de 
sistemas de liquidação, tais como cheques e outros papéis recebidos 
e recebimentos remetidos e transações de pagamento em operações 
nacionais e internacionais.
12.  EMISSÃO DE TÍTULOS

30.06.2022 31.12.2021
 Circulante 1.451 8.170
 Recursos de Letras Financeiras 1.451 8.170
 Não Circulante 156.540 3.753
 Recursos de Letras Financeiras 156.540 3.753
 Total 157.991 11.923

O montante de R$ 157.991 em 30 de junho de 2022 (R$ 11.923 em 
31 de dezembro de 2021) refere-se a obrigações por letras fi nanceiras 
emitidas pelo Banco.
Em decorrência da estratégia de negócios, o banco voltou a buscar 
captação de recursos fi nanceiros junto a clientes.

13.  OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES

30.06.2022 31.12.2021
 No Exterior 55.629 63.230 
 No país 47.592 38.140 
 Total 103.221 101.370 

O montante de R$ 103.221 em 30 de junho de 2022 (R$ 101.370 em 
31 de dezembro de 2021) refere-se a obrigações por empréstimo e 
repasses no país e no exterior.
No exterior são operações, principalmente, de Captação (Funding) em 
bancos de outros países. A expansão é refl exo do aumento volume 
de operações no que se refere à cambio futuro e captações externas.
No país refere-se a empréstimos provenientes do FUNGETUR e 
obrigações por repasses do BNDES que objetiva o fomento do setor 
turístico.
14.  OUTRAS OBRIGAÇÕES

 Contas 30.06.2022 31.12.2021
 Circulante 200.066 134.601
 Cobrança e arrecadação de tributos 
e assemelhados 29.613 6.897

 Sociais e estatutárias 237 257
 Fiscais e previdenciárias 23.071 26.641
 Obrigações por convênios 12.422 10.120
 Obrigações por prestação de 
serviços 58.467 57.691

 Credores por Recursos a Liberar 31.184 20.485
 Credores diversos – País (a) 44.125 9.725
 Obrigações por Transações de 
Pagamento 440 1.652

 Obrigações por Serviços de Institu-
idores de Arranjo 169 676

 Outras Obrigações 338 457
 Total 200.066 134.601

(a) O montante de credores diversos totaliza R$ 44.125 em 30 de 
junho de 2022 (R$ 9.725 em 31 de dezembro de 2021), registrado 
principalmente pelos saldos de contas transitórias.
As principais provisões constituídas no período que compõem o saldo 
do grupo “Provisões”:

 Contas 30.06.2022 31.12.2021
 Circulante 101.633 115.602
 Provisão com Pessoal 33.942 21.334
 Provisão com PLR 15.407 19.325
 Provisão para outras despesas 
administrativas 37.872 43.164

 Passivo para risco – Trabalhista 9.947 23.192
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 Passivo para risco – Cível 1.730 1.328
 Passivo para risco – Tributária - 5.016
 Passivo para risco – Cessão de 
crédito rural com coobrigação  104 104

 Outros 2.631 2.139
 Não Circulante 46.706 30.600
 Passivo para risco – Trabalhista 21.724 10.788
 Passivo para risco – Cível 17.178 17.167
 Passivo para risco - Tributário  7.804 2.645
 Total 148.339 146.202

15. PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS, TRIBUTÁRIOS E TRA-
BALHISTAS.
O Banpará é parte em processos judiciais de naturezas trabalhistas, 
cíveis e fi scais decorrentes do curso normal de suas atividades. A 
provisão para riscos envolve ações trabalhistas, fi scais, cíveis, cessão 
de crédito rural, com coobrigação e de câmbio, as quais são avaliadas 
e revisadas, tendo como base a opinião de sua assessoria jurídica, 
através da utilização de modelos e critérios que permitam a sua men-
suração, apesar da incerteza inerente ao seu prazo e ao desfecho de 
causa.
Provisões trabalhistas: São ações movidas principalmente por 
ex-empregados, trabalhadores terceirizados e sindicatos, pleiteando 
direitos trabalhistas que entendem devidos, em especial ao pagamen-
to de horas-extras, equiparação salarial, desvios de funções e outros 
direitos trabalhistas. Registra-se a provisão constituída para as ações 
trabalhistas ajuizadas contra o Banco, na ocasião da notifi cação judi-
cial quando o risco de perda é considerado provável. O valor da pro-

visão é apurado de acordo com a estimativa de desembolso efetuada 
com base em subsídios legais recebidos de nossa assessoria jurídica 
no montante de R$ 31.671 em 30 de junho de 2022 (R$ 33.980 em 
31 de dezembro de 2021). 
Existem ainda causas trabalhistas que, de acordo com a sua natureza 
são consideradas como de perda possível, no montante de R$ 6.212 
em 30 de junho de 2022  (R$ 5.901 em 31 de dezembro de 2021), e 
de acordo com as práticas contábeis não são provisionadas.
Provisões cíveis: O Banpará mantêm provisionados valores de ações 
de caráter indenizatório referente a indenização material e/ou mor-
al, acerca da relação advinda da prestação de serviços bancários. 
Os valores classifi cados como de perda provável, são provisionados 
e ajustados mensalmente de acordo com o valor indenizatório pre-
tendido, as provas apresentadas e a avaliação da assessoria jurídica, 
a qual leva em conta a jurisprudência, subsídios fáticos levantados, 
provas produzidas nos autos e as decisões judiciais que vierem a ser 
proferidas na ação. O valor da provisão, em 30 de junho de 2022 é R$ 
18.908 (R$ 18.495 em 31 de dezembro de 2021).
Existem ainda processos cíveis, que de acordo com a sua natureza são 
consideradas como de perda possível, no montante de R$ 87.581 em 
30 de junho de 2022 (R$ 71.679 em 31 de dezembro de 2021) e de 
acordo com as práticas contábeis não são provisionados.
Provisões tributárias: O Banco vem discutindo judicialmente a le-
galidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições, os 
quais estão provisionados, não obstante as boas chances de êxito em 
médios e longos prazos, de acordo com a opinião de assessores jurídi-
cos. O valor total das provisões em 30 de junho de 2022 é R$ 7.804 
(R$ 7.661 em 31 de dezembro de 2021).
Existem ainda causas tributárias que, de acordo com a sua natureza, 
são consideradas como de perda possível, no montante de R$ 21.293 
em 30 de junho de 2022 (R$ 20.219 em 31 de dezembro de 2021), e 
de acordo com as práticas contábeis não são provisionadas.
Movimentação das provisões judiciais

30.06.2022 30.06.2021

 Trabalhista  Cível 
 Fiscais 
e Previ-

denciárias 
 Trabalhista  Cível 

 Fiscais 
e Previ-

denciárias 

 No início do Período 33.980 18.495 7.661 37.763 15.340 7.363

 Atualização monetária 2.224 2.097 400 2.346 1.695 87

 Constituições 3.105 1.083 - 3.086 607 -

 Reversões (2.381) (2.343) (257) (1.601) (463) -

 Pagamentos (5.257) (424) - (2.544) (224) -

 No fi nal do Período 31.671 18.908 7.804 39.050 16.955 7.450

 Dep. Judiciais 18.169 16.210 60.030 21.816 16.869 55.425

Previsão de desembolso para passivos contingentes

Vencimento Trabalhista Cível Tributário Total

Até 1 ano 9.947 1.730 - 11.677

De 1 a 5 anos 6.420 17.121 - 23.541

Acima de 5 anos 15.304 57 7.804 23.165

Total 31.671 18.908 7.804 58.383

O cenário de imprevisibilidade do tempo de duração dos processos, 
bem como a possibilidade de alteração na jurisprudência dos tribunais, 
torna incertos os valores e o cronograma esperado de desembolso.
16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
16.1.  Capital Social
O Capital Social, subscrito e integralizado, está representado em 
9.521.649 ações ordinárias nominativas, escriturais, sem valor nom-
inal, todas de domiciliados no País e com direito a voto. O quadro 
abaixo indica a quantidade de ações detidas pelos acionistas do Banco:

 Acionista 
30.06.2022 30.06.2021

Quantidade % Quantidade %

 Estado do Pará 9.519.433 99,977 9.519.433 99,977

 ICATU Vanguarda CAFBEP PREV MUL FDO INV 755 0,008 755 0,008

 Administradores 205 0,002 193 0,002

 Demais Acionistas 1.256 0,013 1.268 0,013

 Total 9.521.649 100,000 9.521.649 100,000
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Ações em circulação
O quadro abaixo indica a quantidade de ações emitidas pelo Banpará 
em circulação:

Espécie 
e Classe 
de Ação 

 Ações não em 
circulação ¹ 

 Ações em 
circulação² 

 Total de 
Ações 

 % Ações em 
circulação 

 ON 9.519.638 2.011 9.521.649 0,021
(1) compreende ações de titularidade do Estado do Pará e dos 
Administradores do BANPARÁ.
(2) totais de ações emitidas pelo BANPARÁ, excetuadas aquelas 
identifi cadas na opção 1, acima. Em 30 de junho de 2022 as 
ações em circulação totalizavam uma quantidade de 2.011.
16.2.  Dividendos/Juros sobre capital próprio
O Banco adota uma política de remuneração do capital distribuindo 
juros sobre o capital próprio no valor máximo calculado, em confor-
midade com a legislação vigente, os quais são imputados, líquidos de 
Imposto de Renda na Fonte, no cálculo dos dividendos obrigatórios do 
exercício previsto no Estatuto Social do Banpará e artigo 202 da Lei nº 
6.404/76. Por conseguinte, em conformidade com o capítulo VII do Es-
tatuto Social e Política de Distribuição de Dividendos, o Banco distribui 
dividendos obrigatórios ao fi nal do exercício, podendo no intervalo dis-
tribuir dividendos intermediários e/ou intercalares.
Em 27 de abril de 2022, em Assembleia Geral Ordinária, foi aprovada a 
proposta de distribuição de dividendos, referente ao exercício de 2021, 
no montante de R$ 91.689 que após a dedução dos Juros sobre Capital 
Próprio, no valor de R$ 75.709, pagos naquele exercício, resultou num 
saldo remanescente de R$ 15.980 e pelo Conselho de Administração 
foi aprovada a proposta de pagamento dos Juros sobre Capital Próprio 
relativo ao 1º trimestre de 2022 no montante de R$ 24.361, ambos 
tendo seu efetivo pagamento ocorrido em 18 de maio de 2022.
17. GESTÃO DE RISCO
O gerenciamento contínuo e integrado de riscos consiste em identi-
fi car, medir, avaliar, monitorar, controlar e relatar todos os riscos as-
sociados às operações do Banco, por meio da governança corporativa 
e de uma abordagem proativa de monitoramento contínuo dos riscos 
inerentes à estratégia de negócios. 
Os riscos decorrentes das condições macroeconômicas e dos mercados 
em que a Instituição atua são avaliados de forma contínua e integrada, 
por meio de cenários de estresse e do monitoramento dos apetites 
por riscos.
O principal objetivo é assegurar que os indicadores de riscos estejam 
dentro dos limites e métricas quantitativas e qualitativas estabelecidas 
na RAS, que confi guram um elemento fundamental para o cumpri-
mento do planejamento estratégico e orçamentário, de acordo com o 
tamanho e complexidade das operações.
No fechamento de 30 de junho de 2022 o Banco manteve-se o contin-
uo monitoramentos dos limites estabelecidos na Declaração de Apetite 
por Riscos, não sendo necessária a ativação de nenhuma ação mitiga-
dora dos Planos de Contingências.
Risco de Crédito:
O risco de crédito é representado pela possibilidade de ocorrência 
de perdas associadas ao não cumprimento pela contraparte de suas 
obrigações nos termos pactuados, à desvalorização, redução de remu-
nerações e ganhos esperados em instrumento fi nanceiro decorrentes 
da deterioração da qualidade creditícia da contraparte, do interveni-
ente ou do instrumento mitigador, à reestruturação de instrumentos 
fi nanceiros, e aos custos de recuperação de exposições caracterizadas 
como ativos problemáticos.
Para a efetividade do gerenciamento do risco de crédito referente aos 
procedimentos de identifi cação, mensuração, avaliação, monitoramen-
to, reporte, controle e mitigação dos riscos de crédito o Banpará:
• Gerencia o processo de elaboração, revisão e aprovação de políticas 
institucionais de risco de crédito, atendendo às diretrizes regulatórias;
• Elabora modelos de classifi cação de risco de crédito, baseada no con-
ceito dos C’s do crédito visam realizar a avaliação de risco de crédito, 
do cliente e da operação na concessão para subsidiar a deliberação 
das operações, conforme defi nições constantes no manual de alçada 
de crédito;
• Monitora e controla o desempenho das carteiras de crédito, tendo em 
vista os limites aprovados pela Alta Administração;
• Fornece reporte tempestivo das informações e análises sobre o risco 
de crédito à estrutura organizacional responsável por sua gestão na 
instituição, bem como as conclusões e providências adotadas.
• Observa a regulamentação contábil em vigor e implementa mecanis-
mos para que os níveis de provisionamento sejam sufi cientes em face 
das perdas esperadas;
• Avalia previamente o risco de crédito de todas as novas modalidades 
de produtos e serviços, levando em consideração os riscos inerentes, 

o nível de exposição e a proposição de controles e monitoramento;
• Estabelece cenários de estresses para avaliação da resiliência da 
Instituição a choques macroeconômicos adversos, para avaliação pro-
spectiva dos potenciais impactos de eventos e circunstâncias adversas 
na instituição ou em um portfólio específi co;
• Adota boas práticas de mercado relacionadas as ações de natureza 
socioambiental nos negócios e na relação com as partes interessadas, 
também realiza avaliação dos potenciais clientes considerando o risco 
socioambiental.
O saldo total de crédito no mês junho de 2022 atingiu R$ 9.219.785. 
O crescimento apresentado foi de 1,71% em relação ao mês anterior e 
24,92% em relação ao mesmo período de 2021. O crédito direcionado 
para PF representa 97,60% e o crédito direcionado a PJ representa 
2,40%.
O Banco, por nível de risco, concentra 96,34% nos contratos de níveis 
de risco AA – C:

NÍVEL DE 
RISCO

30.06.2022 31.12.2021
Valor % Carteira Valor % Carteira

AA 4.925.752 53,42 4.406.921 52,31
A 3.716.428 40,31 3.509.427 41,66
B 145.931 1,58 131.536 1,56
C 94.569 1,03 84.734 1,01

D - H 337.105 3,66 291.394 3,46
A inadimplência passou a representar 1,51% do crédito total:

1º Sem 
2017

1 Sem 
2018

1 Sem 
2019

1 Sem 
2020

1 Sem 
2021

1Sem 
2022

1,82% 2,12% 2,29% 1,52% 1,48% 1,51
Risco de Mercado:
O risco de mercado é defi nido como a possibilidade de ocorrência de 
perdas resultantes da fl utuação nos valores de mercado de instrumen-
tos detidos pela instituição, conforme Resolução CMN nº 4.557/2017 e 
alterações. Ainda, segundo esta Resolução, o risco de mercado inclui 
a variação das taxas de juros e dos preços de ações, para os instru-
mentos classifi cados na carteira de negociação, bem como o risco da 
variação cambial e dos preços de mercadorias (commodities), para os 
instrumentos classifi cados na carteira de negociação ou na carteira 
bancária. 
Para identifi car e mensurar as posições que expõem a Instituição ao 
risco de mercado é calculado e monitorado diariamente o VaR (Value 
at Risk) paramétrico, por tipo de carteira (bancária e negociação), 
fazendo uso da metodologia EWMA (Exponentially Weighted Moving 
Average), para o horizonte de 1 du, com 95% de confi ança. Segue 
abaixo valor exposto ao risco de mercado na carteira de negociação 
por fator de risco:

 Exposição por Fator de Risco - Carteira de Negociação 

 Fator de Risco 
30.06.2022 30.06.2021

 Valor Exposto  Valor Exposto 
 PRÉ 2.695.983 2.100.995
 USD 16.686 11.959
 Euro 3.202 2.462
 Cupom IPCA - 819
 Ações - 618
 Total 2.715.871 2.116.853

Análise de Sensibilidade:
A análise de sensibilidade é realizada para a carteira de negociação 
e considera o fator taxa de juros (exposições sujeitas à variação de 
taxas de juros prefi xada) e moedas estrangeiras (exposições sujeitas 
variação cambial – USD e EUR). Dessa forma, foram aplicados choques 
nos seguintes cenários: 
• Cenário 1 - os choques para a taxa de juros prefi xada foram deter-
minados a partir da diferença de taxas nos vértices 1 du – 13,15% e 
63 du (1T) – 13,47% da curva de juros futuros de DI1 negociadas na 
B3. Para as moedas estrangeiras (USD e EUR) foram consideradas as 
diferenças nas cotações PTAX (USD – R$ 5,24 e EUR – R$ 5,48) das 
moedas do dia 30/06/2022 e o dólar e euro futuros (63 du) negociados 
na B3 (USD – R$ 5,36 e EUR – R$ 5,65).
• Cenário 2 -  considerando o cenário 1, aplicou-se o percentual de 
25%, ou seja, aumento para taxa pré de 63 du e redução para a cota-
ção das moedas estrangeiras;
• Cenário 3 – considerando o cenário 1, aplicou-se o percentual de 
50%, ou seja, aumento para taxa pré de 63 du e redução para a cota-
ção das moedas estrangeiras.
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 Análise de sensibilidade - Carteira de Negociação 

Cenários

 Fatores de Risco 
 Total da Perda Taxa de 

Juros
Moedas 

USD
Moedas 
EURO

1º Sem 
2022

1º Sem 
2022

1º Sem 
2022

1º Sem 
2022 %PR

1 (30) 389 97 (456) 0,03%
2 (343) (3.498) (627) (4.468) -0,29%
3 (647) (7.766) (1.450) (9.863) -0,63%

  PR: 1.560.271

* Para elaboração da metodologia dos cenários de 1S2022, utilizou-se 
os valores de dólar e euro futuro da B3, desta forma não foi possível 
realizar comparações.
A análise de sensibilidade da carteira de negociação demonstra baixo 
impacto no Patrimônio de Referência - PR, uma vez que a carteira de 
negociação é formada principalmente por operações compromissadas 
de curto prazo (1du) e pela carteira de câmbio, que representa apenas 
0,16% do valor exposto ao risco da carteira total do Banco.
Acompanhamento do IRRBB
O Banpará acompanha o risco de taxa de juros por meio do IRRBB (In-
terest Rate Risk of Banking Book), defi nido como risco, atual ou pro-
spectivo, do impacto de movimentos adversos das taxas de juros no 
capital e nos resultados da instituição fi nanceira para os instrumentos 
classifi cados na carteira bancária. A mensuração do IRRBB é realizada 
por meio das abordagens ΔEVE e ΔNII, conforme circular Bacen nº 
3.876/18 e alterações, que defi ne:
• ΔEVE como a diferença entre o valor presente do somatório dos fl uxos 
de reapreçamento de instrumentos sujeitos ao IRRBB em um cenário-
base e o valor presente do somatório dos fl uxos de reapreçamento, 
desses mesmos instrumentos em um cenário de choque nas taxas de 
juros;
• ΔNII como a diferença entre o resultado de intermediação fi nanceira 
dos instrumentos sujeitos ao IRRBB em um cenário-base e o resultado 
de intermediação fi nanceira desses mesmos instrumentos em um 
cenário de choque nas taxas de juros.

Dessa forma, considerando a metodologia de alocação de capital ad-
otada pelo Banpará para o IRRBB, nota-se um aumento de 3% entre 
jun/21 e jun/22 e para o PR o aumento no período foi de 8%.

Alocação de Capital para o IRRBB

Risco de Liquidez: 
O Banpará, em conformidade com a Resolução CMN n.º 4.557/2017, 
suas alterações e com a Política Institucional de Gerenciamento de 
Risco de Liquidez, utiliza processos que permitem gerenciar de forma 
efetiva e prudente a capacidade de pagamento da Instituição e a ma-
nutenção adequada do estoque de ativos de alta liquidez (HQLA), que 
possam ser prontamente convertidos em espécie quando necessário, 
Assim, são elaborados cenários prospectivos, em situações normais e 
de estresse fi nanceiro moderado e agressivo, como forma de verifi car 
o aumento de exposição ao risco de liquidez. 
Nesse contexto, são realizadas projeções de fl uxo de caixa para o 
período de 90 dias úteis, as quais permitem avaliar possíveis descasa-
mentos entre pagamentos e recebimentos, considerando as diferentes 
moedas e os prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. Para 
isso, é monitorado o índice de Gap médio (IG), que possibilita a obser-
vação do descasamento de entradas e saídas, para 30, 60 e 90 dias, 
diferenciando fl uxos de ativos e passivos e considerando a expectativa 
de rolagem de cada operação.
As posições de liquidez que possam infl uenciar na composição da mar-
gem mínima projetada são reportadas aos Órgãos de Governança, via 
relatórios mensais e tempestivos, com o intuito de identifi car situações 
que possam comprometer o limite mínimo de liquidez do Banco, le-

vando em consideração tanto o Planejamento Estratégico quanto as 
condições de mercado.
Em 30 de junho de 2022, os estoques de ativos de alta liquidez per-
maneceram acima dos limites mínimos estabelecidos na RAS, propor-
cionando tranquilidade para honrar saídas esperadas e inesperadas 
de recursos, tanto em cenário de normalidade como em cenário de 
estresse fi nanceiro. 
Risco Socioambiental:
O risco socioambiental refere-se à possibilidade de ocorrência de per-
das decorrente de danos ambientais.
No Banpará, a estrutura organizacional da gestão de risco socioam-
biental é a Diretoria de Controle, Risco e RI (DICRI) que por meio da 
Gerência da PRSAC e ESG (GEASG), gerencia as diretrizes e ações da 
PRSA, agenda ESG e risco social, ambiental e climático.
E tem como fi nalidade classifi car, avaliar e monitorar o referido risco, 
visando minimizar o risco fi nanceiro, reputacional e de imagem, além 
de incentivar medidas voltadas à identifi cação de riscos climáticos nas 
atividades e operações do Banpará, observando os critérios de rele-
vância e proporcionalidade. Diante disso, fi rmar o compromisso da 
Instituição com a responsabilidade socioambiental na área de atuação, 
colaborando para o crescimento econômico sustentável, a preservação 
do meio ambiente e a promoção de boas práticas na gestão social.
Para mitigar a ocorrência de perdas associadas a este risco, é realizada 
a classifi cação do risco socioambiental, que considera as atividades 
exercidas pelos clientes da carteira de crédito pessoa jurídica utilizan-
do-se de ferramentas de pesquisas externas e formulários preenchido 
pelos tomadores de crédito. 
A metodologia de classifi cação consiste na avaliação combinada dos 
fatores de conformidade e governança socioambiental do cliente. Para 
os quesitos são observados: regularidade das atividades do cliente 
perante a legislação, padrões de gestão e histórico de ocorrências so-
cioambientais (consulta externa).
O modelo utilizado para classifi cação visa atender, principalmente, a 
Resolução CMN nº 4.327/2014, Resolução CMN nº 4.557/2017, Res-
olução CMN nº 4.943/2021, Resolução CMN nº 4.945/2021, Resolução 
CONAMA nº 237/1997, Resolução COEMA nº 162/2021, Normativo 
SARB nº 14/2014, Normas Regulamentadoras 1 (NR 1), 4 (NR 4), 7 
(NR 7), 9 (NR 9) e 18 (NR18).
Quanto a carteira comercial pessoa física, a mitigação do risco centra 
a atenção na prevenção do superendividamento dos clientes, para isso 
o Banco constitui em suas políticas internas níveis máximos de endi-
vidamento de maneira individual, por produto, modalidade de crédito 
e global. Essas métricas estão suportadas nos legados de riscos e de 
crédito implantados na instituição, sendo que a SURIS, entre as suas 
rotinas mensais de acompanhamento global da carteira, se preocupa 
em identifi car os clientes que podem estar em condição de superendi-
vidados, visando dar o reporte para as áreas de crédito do Banco que 
tem ação/competência para regularizar a situação junto aos clientes.
No processo institucional, a área de risco operacional realiza a miti-
gação do risco socioambiental por meio da análise da base de perdas, 
onde são levantadas as perdas decorrentes de processos administrati-
vos e judiciais de que a Instituição seja parte e as perdas que são rela-
cionados a imóveis próprios – BNDU (Bens Não de Uso), adquiridos ou 
retomados pelo Banco. Realiza, ainda, o monitoramento dos fornece-
dores diretos e relevantes no que diz respeito aos aspectos socioam-
bientais nos processos de contratação de fornecedores e prestadores 
de serviços.
O controle e acompanhamento, é realizado por meio monitoramen-
to das validades das classifi cações de risco socioambiental gerado 
na concessão de crédito e por meio do acompanhamento da vigência 
das licenças, autorizações e programas solicitados do cliente, para a 
carteira de crédito pessoa jurídica.
Gerenciamento de Capital:
O Banpará realiza o monitoramento e controle de capital adotan-
do uma postura prospectiva, de forma a antever cenários e anteci-
par a necessidade de capital, em função de possíveis mudanças nas 
condições de mercado e/ou estratégias de negócio, permitindo assim, 
um gerenciamento contínuo de capital, atendendo aos órgãos regula-
dores. Buscando esse objetivo, o gerenciamento de capital mantém 
uma equipe profi ssional com conhecimento, capacidade e experiência 
necessários para trabalhar os elementos abrangidos pela gestão do 
capital tais como: 
• Monitoramento do patrimônio de referência – PR e do montante dos 
Ativos Ponderados pelo Risco – RWA; 
• Os impactos das oscilações das parcelas de RWA no Índice de Basi-
leia e no Plano de Capital; 
• O acompanhamento e compatibilização do Planejamento Estratégico 
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com a sufi ciência de capital do Banco; 
• A realização de simulações que impactem no capital (testes de es-
tresse) para avaliação de novos produtos e/ou alteração de regra de 
negócio; 
• A elaboração e revisão do Plano de Capital do Banpará para o hori-
zonte de 05 anos; e
• Os reportes do processo de gerenciamento de capital aos Órgãos 
de Governança da Instituição, realizados mensalmente ou tempesti-
vamente.

O gerenciamento de capital é um processo que engloba atividades 
conjuntas desenvolvidas pelo Conselho de Administração, Comitê de 
Riscos Estatutário, pela Diretoria de Controle, Risco e Relações com 
Investidores – Dicri, pelo Comitê de Planejamento Estratégico, pelo 
Núcleo de Planejamento Estratégico e Estudos Econômicos - Nuple, 
pela Superintendência de Gestão de Risco Financeiro – Suris, e por 
todas demais unidades envolvidas no processo.
Dentre os documentos que compõem o ambiente de gestão e os pro-
cessos inerentes à estrutura de gerenciamento de capital do Banpará, 
destacam-se:
• Políticas e estratégias que estabeleçam mecanismos e procedimen-
tos destinados a manter o capital compatível com os riscos incorridos 
pelo Banco; 
•Plano de Capital abrangendo o horizonte de cinco anos; 
Pl ano de Contingência de Capital;
• Declaração de Apetite por Riscos – RAS;
• Programa de Teste de Estresse;
• Relatórios gerenciais periódicos (mensais, trimestrais, anuais e tem-
pestivos) sobre a adequação dos níveis do PR aos riscos incorridos e 
das parcelas que compõem os Ativos Ponderados pelo Risco - RWA.
Análise de Resultado de Capital no Exercício
Quando comparado ao período de 31 de dezembro de 2022, verifi -
ca-se o crescimento do PR em 30 de junho de 2022 em 2,83%, em 
virtude de apuração de lucro no período, cerca de R$ 77.639, e tam-
bém pela redução do ajuste prudencial – Ativos Intangíveis em R$ 
5.672, por conseguinte, também tivemos o crescimento da parcela 
RWA em 8,27%, em decorrência do aumento da parcela de exposição 
ao risco de crédito - RWACPAD em R$ 588.230, da parcela do risco de 
mercado RWAMPAD em R$ 27.618 e também da parcela de exposição ao 
risco operacional - RWAOPAD em R$ 64.432. Por fi m, o índice de Basileia 
decresceu em 5,02%, impactado pela variação positiva do RWA em 
proporção maior que a variação positiva do montante da parcela PR.

ÍNDICE DE BASILEIA 30.06.2022 31.12.2021 

 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - PR  1.560.271 1.517.301
    Nível I 1.560.271 1.517.301
      Capital Principal 1.560.271 1.517.301
 Capital Social 1.473.122 1.473.122
 Reservas de Capital, Reavaliação e de Lucro 149.597 165.576
 Contas de Resultado Credoras - -
 Contas de Resultado Devedoras* - -
 Sobras de Lucro - -
 Ajustes Prudenciais* 115.725 121.397
 ATIVOS PONDERADOS PELO RISCO - RWA* 8.904.797 8.224.517
    Exposição ao Risco de Crédito - RWACPAD 8.054.625 7.466.395
    Exposição ao Risco de Crédito - RWAMPAD 57.333 29.715
     Exposição ao Risco de Variação da Taxa de Juros Pre-
fi xadas- RWAJUR1 2.299 1.726
     Exposição ao Risco de Variação da Taxa dos Cupons de 
Moeda Estrangeira - RWAJUR3 - -
     Exposição ao Risco de Variação Cambial - RWACAM 55.034 27.989
     Exposição ao Risco de Variação do Preço de Ações - 
RWAACS - -
    Exposição ao Risco Operacional - RWAOPAD 792.839 728.407
 IRRBB 178.758 177.460
 Valor de Margem Sobre PR 446.509 517.389
 ÍNDICE DE BASILEIA BANPARÁ - IB 17,52% 18,45%

* Os saldos das Contas de Resultado Devedoras e Ajustes Prudenciais 
reduz o valor de PR.
** Os componentes RWAJUR2, RWAJUR4 e RWACOM não são demonstrados 
no quadro, pois o Banco não possui tais exposições.
*** Para o cálculo do valor da margem sobre PR foi considerado o 
saldo do IRRBB e o saldo do ACPConservação
Informações adicionais sobre processos de controle de riscos estão 

no sítio: www.banpara.b.br, na rota: O BANPARA > Relações com In-
vestidores > Governança Corporativa > Gerenciamento de Riscos e 
de Capital.
18. PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PLANO 
DE SAÚDE
18.1.  Plano de suplementação de aposentadoria
O Banco patrocina, em conjunto com seus empregados em atividade, 
planos de benefícios de aposentadoria e pensão para os empregados 
e ex-empregados e respectivos benefi ciários, com o objetivo de com-
plementar e suplementar os benefícios pagos pelo sistema ofi cial da 
previdência social, cuja administração é efetuada atualmente pela Ica-
tu Fundo Multipatrocinado, entidade fechada de previdência privada.
O Plano de Contribuição Defi nida - PREVRENDA, apresentando as se-
guintes características:

CARACTERÍSTICAS PREVRENDA
Modalidade (consoante à Resolução CNPC 
nº 41/2021) Contribuição Defi nida – CD

Situação Ativo/Em funcionamento
Patrocinadoras Banco do Estado do Pará S/A- BANPARÁ
Tipo de Patrocínio Lei complementar 108 e 109/01
Quantidade de Grupo de Custeio 01

Adicionalmente, o Plano de Contribuição Defi nida - PREVRENDA
assegura os seguintes benefícios, segundo os dispositivos regulamen-
tares vigentes:
a) Renda temporária;
b) Benefício por morte e por invalidez do participante ativo;
c) Benefício por morte do participante em gozo de benefício; e
d) Pecúlio por morte e invalidez.
Segue abaixo as últimas informações atualizadas:

30.06.2022 31.12.2021
 Participantes ativos 
 Quantidade 1.458 1.309
 Idade média (anos) 46 46 
 Salário médio (R$) 8.574 9.657
 Participantes assistidos 
 Quantidade 89 86 
 Idade média (anos) 73 72 
 Benefício médio (R$) 1.596 1.743
 Pensionistas 
 Quantidade 47 47 
 Idade média (anos) 55 55 
 Benefício médio  1.223 2.091

Os cálculos atuariais foram desenvolvidos em estrita observância aos 
itens do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 33 R1 que trat-
am de benefícios pós-emprego e, mais especifi camente, de planos de 
contribuição defi nida.
A qualidade de base cadastral utilizada para fi ns das Avaliações Atuar-
iais é fundamental para a obtenção de obrigações atuariais efi cientes 
e não tendenciosas, sendo a análise desta imperiosa para a mitigação 
da volatilidade de resultados.
A base cadastral posicionada em 31 de maio de 2021 observou o lay-
out estabelecido, bem como foi submetida à análise de consistência e 
testes de sufi ciência, conforme critérios técnicos pertinentes, sendo 
considerada adequadas para fi ns de Avaliação Atuarial.
Segundo o Plano Anual de Custeio, o Plano de Contribuição Defi ni-
da - PREVRENDA é fi nanciado por contribuições dos participantes e 
patrocinadoras, sendo que destas é descontado o custeio integral dos 
benefícios de risco (Benefício por Morte e por Invalidez do Participante 
Ativo) geridos no sistema de repartição simples.
As principais premissas atuarias utilizadas (médias anuais):

HIPÓTESES E PREMISSAS

30.06.2022 31.12.2021

Posição dos Dados Mai-21 Nov-21

Elegibilidade  Primeira Idade  Primeira Idade 

Regime Financeiro  Capitalização  Capitalização 

Método de Financiamento  Crédito Unitário Projeta-
do - PUC 

 Crédito Unitário Projeta-
do - PUC 

Composição Familiar

          Ativos Hx (Diferença de Idade: 
3 anos)

Hx (Diferença de Idade: 
3 anos)

          Aposentados Cadastro Individual Cadastro Individual

Crescimento Real de Salários 2,24% 2,24%



diário oficial Nº 35.076   39Sexta-feira, 12 DE AGOSTO DE 2022

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
CNPJ/MF Nº. 04.913.711/0001-08

NIRE 15300000114

Taxa de Rotatividade
 MERCER PREV-RENDA
(Taxa média de 2,74% 

a.a.) 

 MERCER PREV-RENDA
(Taxa média de 2,74% 

a.a.) 

Taxa Real Anual de Juros 5,85% 5,24%

Taxa de Infl ação Projetada* 4,96% 4,96%

Taxa Anual de Juros 11,10% 10,46%

Expectativa de Retorno dos 
Ativos fi nanceiros 11,10% 6,74%

Tábua de Entrada em Invalidez TASA 1927 TASA 1927
Tábua de Mortalidade de 
Inválidos  MI-85 M&F  MI-85 M&F 

Tábua de Mortalidade Geral  RP 2000 M&F Geracional 
AA 

 RP 2000 M&F Geracional 
AA 

Índice de Atualização  INPC  INPC 

*Representa a infl ação projetada conforme informado pela Patrocinadora 

Principais Premissas Atuariais

Crescimento Real de Salários 2,24%

Taxa Real Anual de Juros 5,85%

Tábua de Mortalidade Geral  RP 2000 M&F Geracional AA 

18.2.  Reconhecimento do plano de benefícios
A quantifi cação dos montantes reconhecidos pelo Banco encontra-se 
em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 33 (R1) – 
Benefícios a Empregados, que foi instituído pela Deliberação CVM nº 
695, de 13 de dezembro de 2012, emitida pela Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM, conforme demonstrado a seguir:
O Plano de Contribuição Defi nida - PREVRENDA é fi nanciado por con-
tribuições dos participantes e patrocinadoras, sendo que, destas, é 
descontado o custeio integral dos benefícios de risco (Benefício por 
Morte e por Invalidez do Participante Ativo) geridos no sistema de 
repartição simples.
O Plano de Contribuição Defi nida - PREVRENDA é superavitário e não 
possui Fundo Previdencial de Revisão de Plano, possuindo, no entanto, 
um Fundo Previdencial classifi cado como Outros Defi nidos em Nota 
Técnica, que tem fi nalidade de abater contribuições deste. 
Conclui-se que não existem benefícios econômicos que possam ser 
reconhecidos. Adicionalmente,  o Plano de Contribuição Defi nida - 
PREVRENDA não registra valores em Exigível Contingencial, referente 
a demandas judiciais de participantes contra o ICATU-FMP, não ex-
istindo, portanto, risco legal a ser contabilizado referente ao seu pa-
trocínio.
Outrossim, não foram registradas provisão para perdas esperadas as-
sociadas ao Risco de Crédito dos investimentos no período analisado, 
não havendo risco de crédito referente à contabilização dos ativos fi -
nanceiros do Plano.

 A) - Conciliação dos Ativos do Plano
30.06.2022 31.12.2021

Valor do Ativo Justo no início do período 2.689.486 2.362.366
Receita de Juros dos Ativos 155.010 134.136
Contribuições do Patrocinador 121.584 141.497
Contribuições do Empregado - -
Benefícios Pagos - -
Efeitos da mudança da taxa de câmbio - -
Efeito de combinações e alienações de 
negócios (Alt. Regulamentar) - -

Ganhos/(Perdas) sobre o Ativo Justo (653.375) 51.487
Valor do Ativo Justo no fi nal do período 2.312.705 2.689.486

B) - Conciliação do Valor Presente da Obrigação de Benefício 
Defi nido

30.06.2022 31.12.2021
Valor da Obrigação Atuarial no início do 
período (680.191) (660.062)

Custo de Juros Líquido (36.499) (35.489)
Custo do Serviço Corrente Líquido - -
Custo do Serviço Passado - -
Benefícios Pagos - -
Contribuições Patrocinador - -
Contribuições Assistidos - -
Efeito de combinações e alienações de 
negócios (Alt. Regulamentar) - -

Ganhos/ (Perdas) sobre a Obrigação 
Atuarial 95.622 15.360

- Ganhos/ (Perdas) decorrentes da 
Experiência 61.703 (62.235)

- Ganhos/ (Perdas) decorrentes de 
mudança biométricas - -

- Ganhos/ (Perdas) decorrentes de 
mudança fi nanceira 33.919 77.595

Valor da Obrigação Atuarial no fi nal do 
período (621.069) (680.191)

Com efeito, o Plano auferiu nível de solvência econômica e atuarial no 
montante de R$ 1.692, equivalente a 272,38% do Valor da Obrigação 
Atuarial do Plano. 
Assim sendo, não há, portanto, passivo a ser reconhecido ou aportes 
adicionais a serem vertidos, à luz da CPC 33 (R1), para o 30 de junho 
de 2022.
18.3.  Plano de saúde
O Banco oferece Plano de Saúde a seus funcionários ativos. O Pla-
no Privado de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial é oferecido 
por empresa operadora de mercado na forma da Lei nº 9.656/98 e 
legislação posterior pertinente à matéria, notadamente a Resolução 
Normativa nº 211/2010-ANS, constituindo-se em plano coletivo por 
adesão cuja contratação decorre de processo licitatório na forma da 
Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 13.303/2016.
O custeio do Plano de Assistência à Saúde é arcado pelos empregados, 
conforme tabela abaixo, incidente sobre a remuneração bruta. O Ban-
co somente custeia valores quando os descontos aplicados aos fun-
cionários forem insufi cientes para suportar o valor mensal do contrato.

 Faixa  Remuneração  Desconto 
1  Até R$ 1.793,20 2,50%
2  De R$ 1.793,21 a R$ 2.236,16 3,00%
3  De R$ 2.236,17 a R$ 3.000,24 3,50%
4  A partir de R$ 3.000,25 4,00%

O desconto é realizado independentemente do número de depen-
dentes inscritos.
19. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
As operações realizadas entre partes relacionadas do Banco são 
divulgadas em atendimento à Deliberação CVM n° 642/10 e Resolução 
CMN n° 4.818/20, essas transações são efetuadas em condições 
usuais de mercado, incluindo prazos, taxas de juros e garantias, não 
envolvendo riscos anormais de recebimento. As captações no merca-
do aberto de depósitos a prazo são efetuadas tomando como parâme-
tro as taxas médias praticadas no mercado.
O Banco realiza transações bancárias com as partes relacionadas, tais 
como depósitos em contas correntes (não remunerados), depósitos a 
prazo remunerados, nos mesmos termos e condições praticados com 
seus clientes. Em relação ao acionista controlador estão incluídas as 
transações com os órgãos da Administração Direta do Governo do Es-
tado do Pará, que mantêm operações bancárias com esta Instituição 
Financeira.
Nesse contexto, as transações com partes relacionadas observam tam-
bém as determinações da Lei Complementar nº 105/2001, conhecida 
como Lei do Sigilo Bancário, que determina que as instituições fi nan-
ceiras devam guardar sigilo sobre suas operações ativas e passivas, 
além de serviços prestados. Assim, os saldos de produtos e serviços 
bancários das partes relacionadas são totalizados para divulgação ao 
mercado, nos termos da Lei do Sigilo Bancário.
As transações com partes relacionadas estão demonstradas a seguir:

30.06.2022 31.12.2021
 Estado do Pará 7.006.042 4.872.022
 Depósitos à vista - (Nota Explicativa n°10 c) 951.396 1.185.369
 Depósitos a prazo - (Nota Explicativa n° 10 c) 6.054.646 3.686.653

Anualmente, na Assembleia Geral Ordinária, é fi xado o montante glob-
al anual da remuneração da Diretoria Executiva e dos membros do 
Conselho de Administração, conforme determina o Estatuto Social do 
Banco.
No período as remunerações estão demonstradas a seguir:

Remuneração e Participações dos 
Administradores 30.06.2022 30.06.2021

 Remuneração 1.185 1.169
 Diretoria 746 833
 Conselho de Administração 439 336
 Participação nos Lucros e resul-
tados 128 147

 Administradores 128 147
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O Banco não oferece benefícios pós-emprego ao Pessoal Chave da 
Administração, com exceção daqueles que fazem parte do quadro fun-
cional do Banco.
Outras informações: 
Em conformidade com a Resolução CMN n° 4.818/20, as instituições 
fi nanceiras podem realizar operações de crédito com partes relaciona-
das desde que cumpram os requisitos presentes na legislação vigente.
Em 30 de junho de 2022 o Banco possui o valor de R$ 5.772 (R$ 5.750 
em 31 de dezembro de 2021) em operações de crédito com partes 
relacionadas.
Participação Acionária:
Em 30 de junho de 2022, os membros da Diretoria e do Conselho de 
Administração possuem, em conjunto, uma participação acionária no 
Banpará no total de 205 ações. 
20. SEGUROS
O Banco mantém seguros contra incêndio para o imobilizado e aciden-
tes pessoais coletivo, cuja cobertura em 30 de junho de 2022 e 31 de 
dezembro de 2021 é de R$ 251.588.
21. IMPOSTO DE RENDA, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, ATIVO E 
PASSIVO FISCAL DIFERIDO

Demonstração do cálculo de Imposto de Renda e Contribuição 
Social 

 DESCRIÇÃO 
30.06.2022 30.06.2021

IRPJ CSLL IRPJ CSLL
 Resultado antes da 
tributação e participações 101.058 120.682 159.431 191.880

 Juros s/ Capital Próprio e 
Participações 24.361 24.361 16.030 16.030

 Base de Cálculo  125.419 145.043 175.461 207.910
 Adições (Exclusões) 5.413 (14.338) 22.035 (10.561)
 Base de Cálculo 130.832 130.705 197.496 197.349
 Alíquota Normal (15% e 
20%) 19.625 26.141 29.624 39.470

 Adicional do Imposto de 
Renda (10%) 13.071 - 19.740 -

 IR e CSLL Devidos 32.696 26.141 49.364 39.470
 Programa de Alimentação 
ao Trabalhador (785) - (1.185) -

 Prorrogação da Licença 
Maternidade (345) - (340) -

 IR e CSLL a Pagar 31.566 26.141 47.839 39.470

A Receita Federal do Brasil publicou a Instrução Normativa n.º 1.942, 
de 27 de abril de 2020 (“IN 1942”), que alterou o artigo 30 da In-
strução Normativa n.º 1.700/2017, para regulamentar a cobrança da 
alíquota de 20% da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 
aplicável a bancos de qualquer espécie e agências de fomento, a par-
tir de 1º de março de 2020, por força da Emenda Constitucional nº 
103/2019 de 12/11/2019. Para o período de 07/2021 a 12/2021, 
foi majorada a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
devida pelas pessoas jurídicas do setor fi nanceiro, passando de 20% 
para 25% até 31/12/2021 conforme a Lei nº 14.183/2021, retornando 
à alíquota de 20% a partir de 01/01/2022.
a. Ativos Fiscais Diferidos - Créditos Tributários Ativados
O Banco registra como Ativo Fiscal Diferido de Imposto de Renda e 
Contribuição Social, exclusivamente sobre diferenças temporárias, 
provenientes das despesas de provisões não dedutíveis, conforme art. 
13, inciso I, da Lei n° 9.249/1995. Esses créditos serão realizados 
quando da utilização e/ou reversão das respectivas provisões sobre as 
quais foram constituídos.
O Banco mantém em seus registros um saldo de R$ 173.600, relativo 

às diferenças temporárias de Provisão para Perdas Esperadas Asso-
ciadas ao Risco de Crédito, Provisão para Outros Créditos e Provisões 
Judiciais Trabalhistas, ativadas em 2011 a 2021 sendo o total decor-
rentes da aplicação da alíquota de 25% do IRPJ e a 20% de CSLL até 
2021. 
O procedimento de baixa dos créditos registrados no Ativo Fiscal 
Diferido das Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de 
Crédito será realizado com base nas perdas transferidas para Créditos 
Baixados para Prejuízo, efetivamente deduzidas no cálculo mensal do 
Imposto de Renda e da Contribuição Social.
Para avaliação e utilização dos referidos créditos, são adotados os 
critérios estabelecidos pelas Resoluções CMN nº 4.842/2020 e In-
strução CVM nº 371/2002. Na forma defi nida no estudo técnico, o 
Banco mantém a ativação de seus créditos tributários com probabili-
dade de realização no prazo máximo de 10 (dez) anos.
Movimentação dos créditos tributários
As provisões que serviram de base e os respectivos créditos tributári-
os, com refl exo no resultado, apresentaram a seguinte movimentação 
durante o período fi ndo em 30 de junho de 2022:

 Créditos 
Tributários 

31.12.2021  30.06.2022 

 Saldo  Constituição  Realização  Saldo 
 Diferença 
Temporária - IRPJ 88.268 28.210 (20.065) 96.413

 Diferença T
emporária - CSLL 70.669 22.569 (16.051) 77.187

 Total 158.937 50.779 (36.116) 173.600

Em 30 de junho de 2022, o Banco efetuou a ativação do montante de 
R$ 173.600 (R$ 158.937 em 31 de dezembro de 2021) de Ativos Fis-
cais Diferidos – Diferença Temporária de IRPJ e CSLL, provenientes de 
Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito, Pro-
visões Judiciais Trabalhistas, Provisão para Outros Créditos, Provisão 
de Licença Prêmio, provisão Judiciais Cíveis e Marcação a Mercado, 
sendo que R$ 36.116 foram realizados ao longo do período.

 Créditos Tributários 
31.12.2021  30.06.2022 

Saldo Consti-
tuição

Real-
ização Saldo

 Diferença Temporária - Prov. 
p/ perdas esper. assoc. ao 
risco de crédito 

123.639 42.929 (26.661) 139.907

 Diferença Temporária - 
Trabalhista 15.292 2.398 (3.437) 14.253

 Diferença Temporária - Prov. 
Outros Créditos. 3.131 1.500 (959) 3.672

 Diferença Temporária - Prov. 
Licença Prêmio 7.357 1.449 (1.577) 7.229

 Diferença Temporária - Prov. 
Cíveis 8.322 1.431 (1.245) 8.508

 Diferença Temporária - 
Marcação a Mercado 1.196 1.072 (2.237) 31

 Total 158.937 50.779 (36.116) 173.600

Os ativos fi scais diferidos são analisados periodicamente, tendo como 
parâmetro a apuração de lucro tributável para fi ns de imposto de 
renda e contribuição social, em montante que comporte os valores 
registrados, conforme demonstrado através de Estudo Técnico, na 
forma que estabelecem a CVM e o CMN.
O quadro abaixo apresenta a previsão de realização dos valores 
de ativos fi scais diferidos ativos provenientes de Provisão para Perdas 
Esperadas Associadas ao Risco de Crédito, Provisões Judiciais Tra-
balhistas, Provisão para Outros Créditos, Provisão de Licença Prêmio, 
provisão Judiciais Cíveis e Marcação a Mercado: 

 Projeção de realização 
2022 2023 2024 2025 2026 2027  Total 

 a 2031 

 Crédito Tributário de I.R 8.508 10.004 9.223 9.856 10.059 48.794 96.444

 Crédito Tributário de C. Social 6.807 8.003 7.378 7.885 8.047 39.036 77.156

 Total dos créditos 15.315 18.007 16.601 17.741 18.106 87.830 173.600

 Taxa média de captação a.a. (%) 8,74 10.57 9,30 8,12 7,96 40,88

 Valor presente do crédito tributário 14.084 16.286 15.188 16.409 16.771 62.346 141.084
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b. Ativos fi scais diferidos não registrados
Os créditos tributários não ativados em 30 de junho de 2022 totali-
zavam R$ 4.322 (R$ 9.461 em 31 de dezembro de 2021). Em 30 de 
junho de 2022, o Banco não apresentava estoque de prejuízo fi scal e 
base negativa de contribuição social.

 Contas 
31.12.2021 30.06.2022

Saldo Reversão Constituição Ativação Saldo Ativo Fiscal Diferido

 Provisão para Riscos Fiscais 7.661 (257) 400 - 7.804 3.532

 Provisão para Outros Valores e Bens 1.800 - - - 1.800 810

 Total das Adições Temporárias 9.461 (257) 400 - 9.604 4.342

22. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
22.1.  Outras receitas/despesas operacionais

 Outras receitas operacionais 30.06.2022 30.06.2021
 Recuperação de encargos e despesas 370 343
 Reversão da provisão de outros créditos 
em liquidação 1.735 3.034

 Reversão da provisão férias, 13º salário 
e lic. prêmio 6.600 5.890

 Reversão de provisões passivas 10.662 4.831
 Atualização de valores ativos 8.342 3.884
 Atualização de depósitos judiciais - 1.723
 Variação cambial e diferença de taxas 11.760 5.930
 Outros 504 420
 Total 39.973 26.055

 Outras despesas operacionais 30.06.2022 30.06.2021
 Serviços associados a trasações de pagamento (1.462) (1.342)
 Desc. concedidos em renegociações (527) (262)
 Variação cambial e diferença de taxas (6.627) (2.622)
 Estorno de rendas (128) (1.216)
 Provisões passivas (8.908) (7.820)
 Provisão de outros créditos em liquidação (2.444) (2.497)
 Ações civeis (1.092) (540)
 FCVS - Ajuste Rap/Refi n (103) (335)
 Ajuste de IRPJ e CSLL de exercícios anteriores (1.032) -
 Outros (560) (336)
 Total (22.883) (16.970)

22.2.  Outras receitas e despesas

 Outras receitas e despesas 30.06.2022 30.06.2021
 Insubsistências passivas 965 4.347
 Superveniências ativas 1.548 1.665
 Recuperação de fraudes externas, 
cartões de crédito e eletrônica e 
documental 

26 55

 Outras Receitas 204 228
 Insubsistências ativas (1.616) (6.343)
 Superveniências passivas (141) (4.328)
 Fraudes externas, cartão de crédito, 
eletrônica e documental (1.469) (2.896)

 Outras Despesas (267) (19)
 Total (750) (7.291)

22.3.  Receitas de prestação de serviços

 Receita de Prestação de Serviços 30.06.2022 30.06.2021
 Rendas por serviços de pagamento 4.570 3.196
 Rendas de adm. e transferencia de 
fundos e programas 1.649 1.818

 Rendas de cobrança 723 314
 Rendas de pacotes de serviços - PF 41.849 36.748
 Rendas de serviços diferenciados - PF 740 473
 Rendas de serviços especiais - PF 954 844
 Rendas de convênios  1.423 1.412
 Rendas de comissão de seguros e outros 9.502 5.873
 Rendas de outros serviços  1.567 442
 Total 62.977 51.120

22.4.  Rendas de tarifas bancárias

 Receita de Tarifas Bancárias 30.06.2022 30.06.2021

 Fornecimento de 2ª via de cartão 105 136

 Saque de conta depósito a vista e 
poupança 

1.543 1.901

 Transferência por meio de DOC/TED 1.899 2.273

 Concessão de adiantamento e 
depositante 

231 134

 Anuidade cartão de crédito 7.199 2.834

 Pacote de serviço 5.149 4.327

 Fornecimento de folha de cheque 129 123

 Operações de crédito 202 155

 Manutenção de conta ativa 413 363

 Convênios 4.166 3.521

 Outras Rendas 778 593

  Total  21.814 16.360

22.5.  Despesa de pessoal

 Despesas de Pessoal 30.06.2022 30.06.2021

 Honorários (1.301) (1.253)

 Encargos Sociais (54.011) (52.378)

 Benefícios (41.739) (36.201)

 Proventos (154.344) (138.986)

 Remuneração de Estagiários (1.157) (1.009)

 Treinamento (756) (827)

 Total (253.308) (230.654)

22.6.  Outras despesas administrativas

 Outras Despesas Administrativas 30.06.2022 30.06.2021
 Água e Energia (7.163) (5.964)
 Aluguéis (17.200) (16.041)
 Comunicações (20.141) (21.739)
 Contribuições Filantrópicas (308) (242)
 Manutenção e Conservação de Bens (11.159) (11.693)
 Material (1.246) (1.975)
 Processamento de Dados (60.378) (54.777)
 Promoções e Relações Públicas (2.048) (3.313)
 Propaganda e Publicidade (16.382) (10.895)
 Publicação (31) (72)
 Seguro (171) (306)
 Serviços do Sistema Financeiro (20.548) (19.214)
 Serviços de Terceiros (6.993) (8.940)
 Serviços de Vigilância (33.906) (28.988)
 Serviços Técnicos Especializados (3.209) (1.617)
 Transportes (16.301) (14.227)
 Viagens (207) (84)
 Outras Despesas Administrativas (3.561) (3.477)
 Amortização (16.456) (15.673)
 Depreciação (6.286) (6.109)
 Total (243.694) (225.346)
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22.7.  Despesas tributárias 

 Despesas Tributárias 30.06.2022 30.06.2021
 Outras Despesas Tributárias (1.206) (1.150)
 Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza 
- ISS (4.238) (3.372)

 Contribuição ao COFINS (30.088) (31.580)
 Contribuição ao PIS/PASEP (4.890) (5.132)
 Total (40.422) (41.234)

23. DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
Em atendimento à Resolução BCB nº 02/2020, o Banpará realizou 
análise de sensibilidade sobre as incertezas nas estimativas de ativos 
e passivos cujos valores contábeis possam sofrer alterações signifi ca-
tivas no próximo exercício social. 
A Administração efetuou análise de sensibilidade considerando um 
cenário provável e cenários com reduções de 25% e 50% nas taxas de 
juros esperadas. O cenário provável e de redução nas taxas de juros, 
foi mensurado utilizando-se o CDI acumulado dos últimos 12 meses 
de 8,69% e o IPCA projetado* para 2023 de 4,91%. Seguem abaixo 
os efeitos esperados:

 Operação - CDI Base 
30.06.2022

Cenário 
Provável 
(8,69%)

Cenário Pos-
sível - 

Estresse 25% 
(10,86%)

Cenário Remoto 
- 

Estresse 50% 
(13,04%)

Títulos e Valores 
mobiliários 1.266.923 (110.096) (137.588) (165.207)

 Operação - 
IPCA 

Base 
30.06.2022

Cenário 
Provável 
(4,91%)*

Cenário Pos-
sível - 

Estresse 25% 
(5,96%)

Cenário Remoto 
- Estresse 50% 

(7,16%)

 Provisão para 
Contingências 58.486 (2.872) (3.585) (4.305)

* Referência utilizada pelo relatório de mercado FOCUS em 24/06/2022.
Para provisão para as perdas esperadas associadas ao risco de crédito, 
a análise de sensibilidade busca medir o efeito do aumento da provisão 
para fazer face as perdas em função do incremento percentual de 
150% dos ativos problemáticos. No incremento, a despesa de provisão 
estimada é de R$ 58.486 e o resultado do banco sofrerá impactos 
decorrentes desse aumento, conforme demonstrativo a seguir.

 Cenário Atual  Saldo  Ativo 
Problemático 

 Provisão 
sobre Ativo 

Problemático 

 AA 4.925.752 - -

 A 3.716.428 - -

 B 145.931 - -

 C 94.569 - -

 D 106.105 - -

 E 26.770 9.715 2.915

 F 33.430 14.176 7.088

 G 39.552 27.821 19.474

 H 131.249 87.901 87.901

 Total 9.219.786 139.613 117.378

Aumento 150% Ativo 
Problemático 209.420

  Cenário Estresse   Ativo 
Problemático 

 Provisão 
sobre Ativo 

Problemático 

  Complemento 
De Provisão  

 E 14.573 4.372 1.457

 F 21.264 10.632 3.544

 G 41.731 29.211 9.737

 H 131.852 131.852 43.951

 Total Ativo Problemático 209.420 176.067 58.689

24.  RESULTADOS NÃO RECORRENTES
Segundo a Resolução BCB nº 2/2020, resultados não recorrentes são 
aqueles que não estão ou estão incidentalmente relacionados com as 
atividades típicas da instituição e que não estejam previstos para ocor-
rer com frequência nos exercícios futuros.  O Banco do Estado do Pará, 
em 30 de junho de 2022 e 2021, não possui eventos não recorrentes 
que tenham impactado no resultado.
25.  EVENTOS SUBSEQUENTES
Não houve evento subsequente relevante para as demonstrações con-
tábeis encerradas em 30 de Junho de 2022.

Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações contábeis

Aos Administradores, ao Conselho de Administração 
e aos Acionistas do Banco do Estado do Pará S.A.
Belém- PA
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do Banco do Estado do Pará 
S.A. (”Banco”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de 
junho de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do re-
sultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos 
de caixa para o semestre fi ndo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e fi nanceira do Banco do Estado do Pará S.A. em 30 de 
junho de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de 
caixa para o semestre fi ndo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformi-
dade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações con-
tábeis”. Somos independentes em relação ao Banco, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional 
do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamen-
to profi ssional, foram os mais signifi cativos em nossa auditoria do se-
mestre corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa 
auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação 
de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, 
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito

Principais assuntos
de auditoria
Conforme mencionado nas no-
tas explicativas nºs 2.1h e 7.2, 
para fi ns de mensuração da 
provisão para perdas esperadas 
associadas ao risco de crédito, 
cujo valor total apresentado nas 
demonstrações contábeis é de 
R$217.169 mil, o Banco classi-
fi ca suas operações de crédito e 
outros créditos com característi-
cas de concessão de crédito em 
nove níveis de risco, levando em 
consideração fatores e premissas 
como atraso, situação econômico 
fi nanceira, grau de endividamen-
to, setor de atividade econômica 
e características das garantias, 
e demais fatores e premissas da 
Resolução CMN nº 2.682/1999, 
sendo “AA” o risco mínimo e “H” 
o risco máximo. A classifi cação 
das operações de crédito em ní-
veis de risco envolve premissas 
e julgamentos do Banco basea-
dos em suas metodologias inter-
nas de classifi cação de risco, e a 
provisão para perdas esperadas 
associadas ao risco de crédito 
representa a melhor estimati-
va do Banco quanto às perdas 
da carteira. Devido a relevância 
das operações de crédito e às 
incertezas relacionadas à esti-
mativa da provisão para perdas 
esperadas associadas ao risco de 
crédito, considerando que este é 
um dos principais assuntos para 
a nossa auditoria.

Como auditoria 
endereçou esse assunto
Nós avaliamos o desenho e im-
plementação dos controles inter-
nos relacionados aos processos 
de aprovação, registro, atuali-
zação das operações de crédi-
to, bem como as metodologias 
internas de avaliação dos níveis 
de risco (“ratings”) das opera-
ções que suportam a classifi ca-
ção das operações, as principais 
premissas utilizadas no cálculo 
e a exatidão aritmética da pro-
visão para perdas esperadas as-
sociadas ao risco de crédito. Nós 
também avaliamos, com base 
em amostragem, se o Banco 
atendeu aos requisitos estabe-
lecidos pela Resolução CMN nº 
2.682/1999, relacionados com 
a apuração da provisão para 
perdas esperadas associadas ao 
risco de crédito. Analisamos tam-
bém se as divulgações efetuadas 
nas demonstrações contábeis, 
descritas nas notas explicativas 
nºs 2.1h e 7.2, estão de acor-
do com as regras aplicáveis.
Com base nas evidências obti-
das por meio dos procedimentos 
acima descritos, consideramos 
aceitável a estimativa do Ban-
co para perdas esperadas asso-
ciadas ao risco de crédito, bem 
como as respectivas divulgações 
no contexto das demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto, 
referente ao semestre fi ndo em 
30 de junho de 2022.
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Outros assuntos – Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao semestre fi ndo 
em 30 de junho de 2022, elaborada sob a responsabilidade da admi-
nistração do Banco, e apresentada como informação suplementar em 
relação às práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às institui-
ções fi nanceiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 
foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto 
com a auditoria das demonstrações contábeis do Banco. Para a forma-
ção de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada 
com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme apli-
cável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios 
defi nidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor 
Adicionado. Em nossa opinião, a demonstração do valor adicionado foi 
adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo 
os critérios defi nidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente 
em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações 
contábeis e o relatório do auditor
A administração do Banco é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração.Nossa opinião sobre 
as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração 
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa res-
ponsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidade da administração e da governança 
pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de o Banco continuar operan-
do, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 
liquidar oBancoou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma al-
ternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança do Banco são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstra-
ções contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção re-
levante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a au-
ditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamen-
to profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da audito-
ria. Além disso:
- Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-

monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou repre-
sentações falsas intencionais. 

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a au-
ditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a efi cácia dos controles internos do Banco. 

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoa-
bilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. 

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional do Banco. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modifi cação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nos-
so relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar  o 
Banco  a não mais se manter em continuidade operacional. 

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demons-
trações contábeis representam as correspondentes transações e 
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de audi-
toria planejados e das constatações signifi cativas de auditoria, inclu-
sive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que 
identifi camos durante nossos trabalhos. 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração 
de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo 
os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os 
eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consi-
deravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as 
respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsá-
veis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados 
como mais signifi cativos na auditoria das demonstrações contábeis do 
período corrente e que, dessa maneira, constituem os principais as-
suntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório 
de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulga-
ção pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente 
raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em 
nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação 
podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da 
comunicação para o interesse público.

Belém, 11 de agosto de 2022.

KPMG Auditores Independentes
CRC PA-000742/F
Anderson Luiz de Menezes
Contador CRC MG-070240/O-3

Relatório Semestral Resumido do Comitê
de Auditoria Estatutário 1º Semestre de 2022

1. APRESENTAÇÃO
O Comitê de Auditoria do Banco do Estado do Pará S.A. - Banpará é um 
órgão estatutário e foi instalado pelo Conselho de Administração em 
02 de março de 2018, empossado em 26 de abril de 2018, conforme 
ata disponível no website do Banpará.
O Comitê de Auditoria Estatutário é um órgão de assessoramento vin-
culado ao Conselho de Administração, de caráter permanente, atuan-
do com independência em relação à Diretoria da Companhia, regido 
pela Lei n° 13.303/16, Código Brasileiro de Governança Corporativa, 
Estatuto Social do Banpará e seu Regimento Interno.
2. COMPETÊNCIA
O Comitê tem a competência de avaliar a efetividade dos Auditores 
Independentes, da Auditoria Interna, dos Controles Internos, Com-
pliance e da Gestão de Riscos, inclusive quanto à verifi cação do cum-
primento de dispositivos legais e normativos aplicáveis ao Banpará, 
além de regulamentos e códigos internos, bem como avaliar o cum-
primento, pela administração da Instituição, das recomendações feitas 
pelos Auditores Independentes e Auditoria Interna e recomendar à 
Diretoria do Banco, correção ou aprimoramento de políticas, práticas 
e procedimentos identifi cados no âmbito de suas atribuições. Compete 
também ao Comitê zelar pela integridade e qualidade das demonstra-
ções contábeis da Instituição.
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Ao longo do 1º semestre de 2022 o Comitê reuniu-se 07 (sete) vezes, 
em sessões ordinárias até o dia 30 de junho de 2022, contemplan-
do 17 (dezessete) pautas e 01 (uma) reunião extraordinária, com 01 
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(uma) pauta, totalizando 08 reuniões entre ordinárias e extraordiná-
rias e 18 (dezoito) pautas, conforme tabela abaixo:

Reuniões Quantidade Nº de Pautas

Ordinárias 07 17

Extraordinárias 01 01

Totais 08 18

 Nesse período, participou a Diretoria de Controle, Risco e RI, Au-
ditoria Independente - KPMG, Auditoria Interna, Núcleo de Relações 
com Investidores, Superintendência de Contabilidade, Orçamento e 
Controladoria, Diretoria Administrativa, Núcleo Jurídico, Gerência de 
Benefícios, Diretoria de Tecnologia, Superintendência de Gestão de 
Risco Operacional, Socioambiental e Climático, Núcleo de Segurança 
da Informação e de Prevenção e Combate à Fraude Eletrônica, Área de 
Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e a 
Superintendência de Governança de TI. Cabe destacar, que no primei-
ro semestre o Comitê teve uma reunião com o Conselho de Adminis-
tração, onde apresentou o plano de trabalho, bem como as principais 
preocupações, conforme registrado em atas, disponíveis no website 
do Banpará. O gráfi co abaixo demonstra, em termos percentuais, os 
principais temas e áreas discutidas nas reuniões e trabalhos do Comitê 
durante o exercício do 1º semestre de 2022.

Principais temas desenvolvidos

Dentre as áreas que interagiram com o Comitê de Auditoria, vale des-
tacar algumas áreas/atividades:
3.1 Auditoria Interna: O Comitê apreciou o Relatório Anual de Audi-
toria Interna – RAINT 2021, bem como acompanhou a Revisão do MNP 
de Auditoria Interna e o reporte dos relatórios de Acompanhamento do 
PAINT e Follow-Up referentes ao 1ª Trimestre de 2022. O Comitê tam-
bém acompanhou o status dos planos de ação e discutiu a abordagem 
dos trabalhos da Auditoria Interna de avaliação e assessoria e realizou 
a revisão do Manual e das Normas e Procedimentos de Auditoria In-
terna, além de apreciar os relatórios individuais dos principais traba-
lhos. Além disso, o Comitê de Auditoria realizou o acompanhamento 
do Projeto de Qualifi cação “Quality Assessment” da Auditoria Interna.
3.2 Tecnologia da Informação (TI): Foi apresentado pela Diretoria 
de Tecnologia, Diretoria de Controle, Risco e RI e a Superintendência 
de Gestão de Risco Operacional, Socioambiental e Climático, o plano 
de mudança da área de Sistema da Informação, oriundo de aponta-
mento de órgão regulador, bem como o acompanhamento das ativida-
des a serem realizadas e o status dos planos de ação em andamento. 
O Comitê recomendou ponderação nos riscos envolvidos da nova vin-
culação da área.
3.3 Contabilidade, Orçamento e Controladoria: Os membros do 
Comitê receberam previamente as informações contábeis do Banco do 
Estado do Pará S.A referentes ao 1º semestre, fi ndo em 30 de junho 
de 2022, que compreendem o balanço patrimonial e as respectivas 
demonstrações do resultado, resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o período de 6 meses 
fi ndo em 30 de junho de 2022, incluindo as notas explicativas.
3.4 Auditoria Independente: O Comitê se reuniu com a Auditoria 
Independente, KPMG, onde apreciou e discutiu as demonstrações con-
tábeis, fi ndadas em 30 de junho de 2022, que segundo a KPMG foram 
mantidos os critérios de apuração de materialidade. Os procedimentos 
de auditoria foram efetuados de acordo com o planejado, com acesso 
a todas as pessoas e informações necessárias para a realização dos 
trabalhos de auditoria e até junho de 2022 não foram identifi cadas 
variações signifi cativas que pudessem comprometer a qualidade das 
Demonstrações Contábeis. A auditoria semestral foi realizada de acor-
do com as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis as institui-
ções autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil e não houve 
necessidade de alteração relevante no escopo do trabalho de auditoria 
em comparação com o 1º semestre de 2021.
3.5 Cálculo Atuarial: O Comitê de Auditoria reuniu-se com a Supe-

rintendência de Contabilidade, Orçamento e Controladoria e com a 
Gerência de Benefícios para receber informações e compreender as 
ações relativas ao Cálculo Atuarial do Banpará, bem como procedeu a 
análise do Relatório Atuarial e recebeu relatório técnico dos cálculos. 
Além disso, o Comitê realizou o acompanhamento dos apontamentos 
da Auditoria Interna referentes ao Cálculos Atuariais e os Planos de 
Ações para saná-los desenvolvidos pela Gerência de Benefícios.
3.6 Ouvidoria: O Comitê de Auditoria procedeu análise do Relatório 
Semestral da Ouvidoria referente ao 2º Semestre de 2021, recomen-
dando a divulgação das propostas de melhorias e o acatamento das 
áreas.
3.7 Recomendações: No primeiro semestre de 2022, o Coaud reali-
zou 12 (doze) recomendações relacionadas a: Auditoria das Demons-
trações Contábeis, Ouvidoria, Relatório da Administração, Relatório 
Anual da Auditoria Interna, Relatórios de Acompanhamento do PAINT 
e Follow-Up, Planos de Ação de PLD-FT e Relatório de Acompanhamen-
to dos Planos de Ação de PLD-FT, Projeto de Qualifi cação da Auditoria 
Interna, Tecnologia e Segurança da Informação e Cálculos Atuariais.
Das 12 recomendações realizadas durante as reuniões do Coaud para 
sanar possíveis problemas e falhas percebidos pelo Comitê, 08 reco-
mendações foram concluídas, 03 estão pendentes e 01 está em aten-
dimento. Observa-se que as recomendações do Coaud em sua maioria 
são aprimoramentos que não demandam prazo muito longo de execu-
ção e são de caráter contínuo.

Recomendações

As três recomendações que estão em pendentes e uma que está em 
atendimento necessitam de um período mais extenso para conclusão, 
como exemplo, levar as propostas de melhorias da Ouvidoria as áreas 
competentes do Banco e realizar o relatório de cumprimento das pro-
postas, atividade de responsabilidade da Ouvidoria do Banpará.
As referidas recomendações podem ser acessadas no detalhe no rela-
tório completo do Comitê de Auditoria, referente ao primeiro semestre 
de 2022.
3.8. Análise de Documentos: Foram realizadas pelo Coaud, a análi-
se dos seguintes documentos:
Regimento Interno do Comitê de Auditoria
Relatório de Ouvidoria
Relatório da Administração
Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINT/2021
Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação (FUP) – Follow-
-up – 2021
Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação PLD-FT
Relatório de Acompanhamento do Plano Anual de Auditoria Interno 
– 1º Trimestre/2022
Relatório Atuarial – 1º Semestre/2022
3.9 Documentos Elaborados: Calendário Anual de Reuniões do Co-
mitê e Plano Anual de Trabalho.
3.10 Documentos Recebidos: Foram recebidos pelo Comitê de Au-
ditoria para conhecimento, os seguintes documentos:
Balancete Mensal
Sumário Executivo de Prevenção e Combate à Fraude
Relatório Gerencial de TIRelatório da Área de LGPD
Relatório de Partes Relacionadas
Relatório de Gestão de PLD
4. CONCLUSÕES
O Comitê não teve conhecimento de ocorrência de evento, denúncia, 
descumprimento de norma, ausência de controles, ato ou omissão 
por parte da Administração ou fraude que, por suas relevâncias, não 
garantissem a fi dedignidade de suas demonstrações contábeis, bem 
como não se verifi cou fato ou evidências relevantes que pudessem 
comprometer a efetividade ou a independência das Auditorias Interna 
e Independente.
Com base nas atividades desenvolvidas e informações recebidas, dian-
te do que foi exposto, e respeitando as limitações naturais decorren-
tes do escopo de sua atuação, o Comitê de Auditoria entende que as 
demonstrações contábeis de 30 de junho de 2022 do Banco do Estado 
do Pará foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis ado-



diário oficial Nº 35.076   45Sexta-feira, 12 DE AGOSTO DE 2022

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
CNPJ/MF Nº. 04.913.711/0001-08

NIRE 15300000114

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA

Em conformidade com o Artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 
de dezembro de 2009, declaramos que revisamos as Demonstrações 
Financeiras do período fi ndo em 30 de junho de 2022 do Banco do Es-
tado do Pará S.A. – Banpará e, baseado nas discussões subsequentes, 
concordamos que tais Demonstrações refl etem adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, as posições patrimoniais e fi nanceiras 
correspondentes aos períodos apresentados.

Belém (PA), 08 de agosto de 2022.
Diretoria Colegiada

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE O RELATÓRIO 
DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Em conformidade com o Artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 
de dezembro de 2009, declaramos que, baseado em nosso conheci-
mento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões 
subsequentes sobre os resultados de auditoria, concordamos com as 
opiniões expressas no relatório da KPMG Auditores Independentes so-
bre as Demonstrações Financeiras relativas ao período fi ndo em 30 
de junho de 2022 do Banco do Estado do Pará S.A. – Banpará, não 
havendo qualquer discordância.

Belém (PA), 11 de agosto de 2022.
Diretoria Colegiada

OPINIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

O Comitê não teve conhecimento de ocorrência de evento, denúncia, 
descumprimento de norma, ausência de controles, ato ou omissão por 
parte da Administração ou fraude que, por suas relevâncias, não ga-
rantissem a fi dedignidade de suas demonstrações fi nanceiras, bem 
como não se verifi cou fato ou evidências relevantes que pudessem 
comprometer a efetividade ou a independência das Auditorias Interna 
e Independente.Com base nas atividades desenvolvidas e informações 
recebidas, diante do que foi exposto, e respeitando as limitações natu-
rais decorrentes do escopo de sua atuação, o Comitê de Auditoria 
entende que as demonstrações fi nanceiras de 30 de junho de 2022 do 
Banco do Estado do Pará foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil (BCB) e pela Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM).Somando-se fatos importantes, tais como: as 
reuniões periódicas com a Contabilidade, Controles internos e com-
pliance, com a Auditoria Interna, e com a Auditoria Independente e 
demais áreas do Banpará, possibilitam ao Comitê de Auditoria Es-
tatutário concluir que as demonstrações fi nanceiras estão livres de 
distorções relevantes.Nesse sentido, o Comitê de Auditoria Estatutária 
conclui que as demonstrações fi nanceiras para o 2º trimestre e 1º se-
mestre encerrado em 30 de junho de 2022 são adequadas e recomen-
da a aprovação pelo Conselho de Administração do Banpará.

Belém (PA), 11 de agosto de 2022.
Comitê de Auditoria Estatutário

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Banco do Estado do Pará S.A. – Banpará, no uso 
de suas atribuições, que lhes são conferidas pelo artigo n.º 163 da 
Lei n.º 6.404/76, tendo examinado as Demonstrações Financeiras do 
período fi ndo em 30 de junho de 2022, acompanhadas do Relatório 
dos Auditores Independentes e do Relatório da Administração e da 
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Aláudio de Oliveira Mello Júnior
Presidente
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Membro

Brian Bechara Ferreira da Silva
Membro
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Tereza Delta dos Santos Serrão
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Ruth Pimentel Méllo
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Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo
Diretora

Jorge Wilson Campos e Silva Antunes
Diretor

João Bernardo Pereira Lima
Diretor

Paulo Roberto Arévalo Barros Filho
Diretor

Conselho Fiscal

Raimundo Benedito Pinheiro
Presidente

José Maria Tavares Teixeira
Membro

Comitê de Auditoria Estatutário

Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro
Coordenadora

Antônio Edson Maciel dos Santos
Membro
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opinião do Comitê de Auditoria Estatutário, constataram que o critério 
das normas contábeis observado na elaboração das citadas demon-
strações, confi rma a posição fi nanceira e o resultado das operações do 
Banco e que as mesmas refl etem, com clareza, as atividades desen-
volvidas pela Instituição no período. Deste modo, se manifestam fa-
voráveis à sua aprovação.

Belém (PA), 11 de agosto de 2022.
Conselho Fiscal

DECLARAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A., no 
uso de suas atribuições conferidas pelo inciso V do art. 142 da Lei n.º 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, examinou as Demonstrações Fi-
nanceiras do período fi ndo em 30 de junho de 2022, acompanhadas do 
relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes, 
KPMG – Auditores Independentes, da opinião do Comitê de Auditoria 
Estatutário e do Parecer do Conselho Fiscal e, com base na análise 
efetuada, aprovou, por unanimidade, os documentos, por refl etirem 
adequadamente a situação econômico fi nanceira da Instituição.

Belém (PA), 11 de agosto de 2022.
Conselho de Administração

tadas no Brasil aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil (BCB) e pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). Nesse sentido, o Comitê de Auditoria Estatutária conclui que 
as demonstrações contábeis para o 1º semestre encerrado em 30 de 
junho de 2022 são adequadas e recomenda a aprovação pelo 
Conselho de Administração do Banpará.

Belém - PA, 11 de agosto de 2022.
TEREZA DELTA DOS SANTOS SERRÃO DE CASTRO

Coordenadora do Comitê de Auditoria e membro do Conselho de 
Administração 

ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
Membro do Comitê de Auditoria

SÉRGIO ROBERTO RIBEIRO MACIEL
Membro do Comitê de Auditoria

Protocolo: 839662
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r E S o l V E: revogar os efeitos da PorTaria Nº 116 de 03/06/2022, 
publicada no doE Nº 34.996 de 06/06/2022, que designou os servidores, 
rENaTa TEiXEira dE carValHo SilVa, Matrícula Nº 3328473/3, E 
MUrilo GoNÇalVES MACHADO, Matrícula Nº 57197857/1,  para fiscalizar 
o referido contrato. designar, o servidor HoMEro aNTÔNio foNSEca 
doS SaNToS,  Matrícula Nº 55208579/1, para acompanhar, controlar e 
fiscalizar a execução do contrato Nº 51/2022, bem como o atesto dos 
documentos de despesas, quando comprovada a fiel e correta execução do 
objeto contratado,para fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando 
todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÂo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 838890
Portaria Nº 221 de 09 aGosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual 
nº 870, de 04 de outubro de 2013, em seu art. 3º que dispõe sobre o valor 
global do contrato quando excede a r$ 100.000, obrigatoriamente terão 
como fiscal servidor efetivo, empregado permanente ou comissão por estes 
composta, mediante as cláusulas do Termo de contrato Nº 063/2022(rV 
iMola T. e loG. lTda), nos autos do Processo N° 2021/538253.
r E S o l V E: designar a comissão Especial de fiscalização do contrato 
nº 063/2022 com os seguintes servidores lotados na dEaf/SESPa: aN-
drÉ MENdoNÇa caNicEiro, Matrícula nº 57190386/1, farmacêutico e 
aNildo SoUSa, ag. administrativo, matrícula nº 54191839/1 e os ser-
vidores lotados na central Estadual de imunobiológicos/cEi/SESPa: la-
riSSE MariNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES, Enfermeira, Matrícula 
Nº 5898235/1, faBricio WaNZElEr do carMo, Enfermeiro, Matrícula 
Nº 55209275/1 e cEcilia SoUSa PaNToJa, farmacêutica, Matrícula Nº 
54188892/1, para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato acima, bem 
como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e 
correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito 
da SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÂo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.
*republicado por haver incorreções na Publicação do doe de 10/08/2022.

Protocolo: 839520
Portaria N° 697 de 11 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2022/677472.
r E S o l V E:
cEdEr, ao HoSPiTal oPHir loYola, o servidor iVoNildo SEaBra lEdo, 
matrícula nº 57194317/1, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado no 
cENTro dE SaÚdE - PEdrEira, pelo período de 04 (quatro) anos, com 
ônus para o órgão de destino.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 11.08.2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 839524
Portaria N° 0689 de 10 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
doe n° 28.508/18.07.1997,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/694645.
r E S o l V E:
cESSar, a contar de 01/07/2022, os efeitos da PorTaria Nº 0728 de 
24/08/2021, publicada no doE nº 34.681 de 26/08/2021, que autorizou o 
afastamento da servidora raQUEl TErUMi iTo, matrícula nº 5832160/2, 
para exercer aTiVidadE claSSiSTa Na aSSociaÇÃo doS PEriToS 
oficiaiS do Pará (aSPoP), exercendo o cargo de diretor Social cultural.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 10.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 839660

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 005/sesPa/2021
Processo: 2022/533884
objeto: o presente instrumento tem por objeto a transformação de leitos 
clínicos adultos em 10 (dez) leitos clínicos Pediátricos e 10 (dez) leitos 
UTi Pediátricos, no Hospital regional Público dr. abelardo Santos, pelo 
prazo de até 60 (sessenta) dias, considerando a disponibilização de leitos 
na central Estadual de regulação.
Para a execução do objeto deste termo aditivo, a transformação em 10 lei-
tos Clínicos Pediátricos será sem impacto  financeiros. Entretanto, a trans-
formação em 10 leitos UTi Pediátrico será considerado o valor de diária do 
leito por r$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 692 de 10 de aGosto de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publica-
do no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 07/91 e 
077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 2022/991642.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 08.08.2022, o contrato administrativo da servido-
ra iZaBEl diENNE MacEdo corrEa, matrícula nº 57174885/2, cargo de 
farMacÊUTico, lotada na diretória Técnica.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 10.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Portaria N° 694 de 10 de aGosto de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 
1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege 
as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1016612.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 19.08.2022, o contrato administrativo da servi-
dora adriEllE PriScila SoUZa lira, matrícula nº 5955129/2, cargo de 
ENfErMEiro, lotada no departamento de auditoria em Saúde.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 10.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Portaria N° 695 de 11 de aGosto de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 
07/91 e 077/11.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 04.08.2022, o contrato administrativo do servidor 
lUiS daVi PErEira, matrícula nº 5895432/4, cargo de MoToriSTa, lotado 
na divisão de Vigilância à Saúde.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 11.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 839210
Portaria Nº 226 de 11 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 doE nº 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 a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870 de 04 de outubro 
de 2013 a cláusula oitava do contrato nº 009/2017(TicKET SolUÇÕES 
HdfGT S/a) e os autos do Processo n° 2022/1018203;
r E S o l V E: revogar a designação da ex servidora SUSaN BarroS doS 
SaNToS oliVEira, nomeada através da PorTaria Nº 14 de 17/01/2022, 
publicada no doE de 18/01/2022, devido a mesma não ter mais vínculo 
funcional com a SESPa.
designar em substituição o servidor fEliPE da SilVa rodriGUES 
MoNTEiro, agente administrativo, matrícula nº 5959755/3, para 
compor a comissão de fiscalização juntamente com JEfErSoN NErY 
MoNTEiro TorrES - matricula nº 5955735/1 - chefe de Transporte e 
ValMir coElHo TaVarES JÚNior - matricula nº 54190533/1 – agente de 
Mecânica, nomeados pela PorTaria Nº 14 de 17/01/2022, publicada no 
DOE de 18/01/2022 e assim acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato 
009/2017, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando 
comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins 
de pagamento, no âmbito da SESPa, adotando todos os procedimentos 
necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 839212
Portaria Nº 224 de 10 aGosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execu-
ção de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso 
iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; os termos do decreto Estadual nº 
870, de 04 de outubro de 2013, mediante a cláusula oitava do contra-
to Nº 051/2022(construtora cruzeiro do Sul), nos autos do Processo N° 
2022/736550.
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Valor Total: o valor total deste termo aditivo e de r$ 1. 080.000,00 (um 
milhão e oitenta mil reais), cujo o repasse mensal será referenciado pela 
disponibilização de leitos UTi pediátricos no Sistema da central Estadual 
de regulação.
data de assinatura: 10/08/2022
dotação orçamentária: 8877 Elemento de despesa: 335085;
fonte de recurso: 0103/0149/0101/0303/0349/0301;
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: 839187

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 013/sesPa/2022.
Processo: 2022/636293.
oBJETo: Pagamento de 04 (quatro) inscrições de servidores da SESPa no 
cUrSo EXEcUÇÃo orÇaMENTária, fiNaNcEira E coNTáBil dE forMa 
iNTEGrada Na adMiNiSTraÇÃo PÚBlica, que será realizado no período 
de 20 a 23 de setembro de 2022.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
cNPJ: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: coNSUlTrE coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda
cNPJ: 36.003.671/0001-53
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 25, ii, c/c art. 13, Vi, da lei federal nº 8.666/93.
Valor: r$ 14.044,80 (quatorze mil e quarenta e quatro reais, e oitenta centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8887 / 8338.
ElEMENTo dE dESPESa: 339039.
foNTE: 0103.
Belém (Pa), 09 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 013/2022.

Nesta data, raTifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 013/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 09 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 839188
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 020/sesPa/2022
Processo Nº: 2022/838714.
oBJETo: pagamento de 05 (cinco) inscrições de servidores da SESPa no 
cUrSo – E-Social Na adMiiSTraÇÃo PÚBlica EM coNforMidadE coM 
o MaNUal SiMPlificado S-10/2021 E aSPEcToS EM GfiP/SEfiP 8.4, 
que será realizado no período de 17 a 19 de agosto de 2022, no formato 
presencial em São Paulo/SP.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: coNSUlTrE coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda.
cNPJ Nº: 36.003.671/0001-53.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi fEdEral Nº 8.666/93, arT. 25, iNciSo ii.
Valor: r$ 12.707,00 (doze mil setecentos e sete reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8887 / 8338.
ElEMENTo dE dESPESa: 339039.
foNTE: 0103.
Belém (Pá), 10 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 020/2022.
Nesta data, raTifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 020/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pá), 10 de agosto de 2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 839171

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 08/2021
daTa dE aSSiNaTUra: 09/08/2022
ViGÊNcia: 30/08/2022 a 25/02/2023
JUSTificaTiVa: decorre da permissibilidade prevista na cláusula Segun-
da do convênio n° 08/2021, bem como no decreto Estadual nº 733, de 
13/05/2013, e lei federal nº 8.666, de 21/06/93.
oBJETo: Prorrogação de vigência por 180 (cento e oitenta) dias.
ParTÍciPES:
Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Tucumã
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde 
Pública/SESPa

Protocolo: 839249

FÉrias
.

Portaria N° 983 de 11 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 2022/1016721;

rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 15.08.2022, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora loUYSE carla SilVa cardoSo, 
identidade funcional nº 5948098/1, ocupante do cargo de cHEfE dE cEN-
Tro dE SaÚdE, lotada no departamento de desenvolvimento da rede 
assistencial, 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. 11.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 839344

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 981 de 11 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 2022/997208;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 04.08.2022, o 
período de gozo das férias do servidor BENEdiTo MarÇal GUiMarÃES, 
identidade funcional nº 5157838/1, ocupante do cargo de daTiloGrafo, 
lotado no Gabinete do Secretário, 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. 11.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 839328

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 986 de 11 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora lUiSa HElE-
Na dE aNdradE MaScarENHaS, identidade funcional 5958027/1, ocu-
pante do cargo de ENfErMEiro, lotada na diretoria Técnica, no período de 
01 de abril de 2022 a 30 de abril de 2022, referente ao período aquisitivo 
de 04 de janeiro de 2021 a 03 de janeiro de 2022, concedidas através 
da Portaria coletiva nº 269/15.03.2022, publicada no doE nº. 34.894 de 
16.03.2022.
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 11.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 839380

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria/GaB Nº 722, de 08 agosto 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará, considerando a Manifes-
tação nº 1.329/2021 da consultoria Jurídica da Secretaria de Estado de 
Saúde Pública do Pará (coNJUr/SESPa) e o teor do Processo administrati-
vo nº 2021/700545, resolve:
 art. 1º adVErTir a empresa loTTUS coMÉrcio dE aliMENToS E BE-
BidaS, inscrita no cNPJ sob o nº 34.018.264/0001-94, pela inexecução 
contratual a ata de registro de Preço nº 002/2021.
 art. 2º aplica-se MUlTa dE r$ 2.762,76 (dois mil, setecentos e sessenta e dois 
reais e setenta e seis centavos) 10% (dEZ Por cENTo) sobre o valor total do 
objeto contratado, nos termos da cláusula segunda, § 3º da arP nº 002/2021.
 3º. as penalidades aplicadas devem ser registradas no Sistema de cadas-
tramento Unificado de Fornecedores (SICAF).
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE. GaBiNETE do SEcrETário 
dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica- rÔMUlo rodoValHo GoMES- Secretá-
rio de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 839292
Portaria Nº 988 de 11 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 Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que dispõe o 
Parágrafo único do art. 91 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994, alterada 
pela lei n° 9.348, de 18 de novembro de 2021 e ainda a apresentação do 
registro civil de Nascimento 066852 01 55 2022 1 00300 113 031994668.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor aNToNio carloS Gaia aSSUNcao, id. funcio-
nal nº 5906430/1, ocupante do cargo de agente administrativo, lotado no 
Hospital regional - Tucuruí, 20 (vinte) dias de licença à Paternidade, no 
período de 01 de agosto de 2022 a 20 de agosto de 2022.
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ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 01 de agosto de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 11.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 839459
Portaria Nº 982 de 11 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/1002239.
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor WaldEMir rocHa fErrEira filHo, 
ocupante do cargo de Técnico de agente administrativo, id. funcional nº 
54191456/1, lo tado no centro de Saúde - icoaraci/atenção Psicossocial, 
a contar de 30/07/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do 
falecimento de seu genitor.
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 11.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 984 de 11 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/972498.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora aNa Maria GoNÇalVES do NaSci-
MENTo, ocupante do cargo de Nutricionista, id. funcional nº 5148235/1, 
lo tada no departamento de auditoria em Saúde, a contar de 28/07/2022, 
por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu genitor.
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 11.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 985 de 11 de aGosto de 2022 - dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/1011767.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora oNEidE do Socorro carloS da 
SilVa, ocupante do cargo de Técnico Patologia clinica, id. funcional nº 
57195056/1, lo tada no laboratório central, a contar de 01/08/2022, por 
um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de sua genitora.
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 11.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 987 de 11 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/1021185.
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor aUGUSTo cESar coNcEiÇÃo 
dE liMa, ocupante do cargo de agente de Portaria, id. funcional nº 
5154405/1, lo tada no laboratório central, a contar de 29/07/2022, por 
um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de sua filha.
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 11.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 839434

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

coNtrato
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saúde Pública

escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
contrato n°: 053/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso Técnico de Enferma-
gem, Unidade 05 – Noções de Biossegurança no Trabalho (10h) e Unidade 
06 – imunologia Básica (20h), no município de Belém, turma i, no período 
de 01 a 05/08/2022. Totalizando 30 horas-aula.
Valor Total: r$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais)
data da assinatura: 27/07/2022
Vigência: 27/07 a 25/08/2022

credenciamento: 005/2019
orçamento: NE nº 00187/2022
Programa de Trabalho  Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000  - 33903600 -  0349002772  -  federal
contratado: alexandra Keila Pantoja de oliveira - cPf. Nº 775.823.142-04
Endereço: rua Nossa Senhora de fatima nº 756 apt 02 – Bairro: Maram-
baia – Belém - Pa
cEP: 66615-140
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 839590
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”

contrato n°: 047/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso Técnico em Saúde Bu-
cal, Módulo ii, área Temática ii: a Saúde Bucal no contexto do SUS, no 
município de Belém, turma i, no período de 25 a 28/07/2022 – 20h teoria 
e 10h pratica. Totalizando 30 horas-aula.
Valor Total: r$ 1.800,00 (Mil oitocentos reais)
data da assinatura: 21/07/2022
Vigência: 21/07 a 19/08/2022
orçamento: NE nº 00184/2022
Programa de Trabalho  Natureza da despesa fonte do recurso  origem do 
recurso
10128150789240000  - 33903600 -  0349002772  -  federal
contratado: Marlucia oliveira luz - cPf. Nº 609.646.932-91
Endereço: rod. Mario covas Nº 200 Torre Jasmim 808 – Bairro: coqueiro 
– ananindeua - Pa
cEP: 67115-000
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 839574
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”

contrato n°: 046/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso Técnico em Saúde Bu-
cal, Módulo ii, área Temática ii: a Saúde Bucal no contexto do SUS, no 
município de Belém, turma i, no período de 19 a 22/07/2022 – 20h teoria 
e 10h pratica. Totalizando 30 horas-aula.
Valor Total: r$ 1.800,00 (Mil oitocentos reais)
data da assinatura: 18/07/2022
Vigência: 18/07 a 16/08/2022
orçamento: NE nº 00183/2022
Programa de Trabalho  Natureza da despesa fonte do recurso  origem do 
recurso
10128150789240000  - 33903600 -  0349002772  - federal
contratado: Mayra rolla Siqueira - cPf. Nº 684.352.312-91
Endereço: rod. Mario covas Nº 200 cond. Neo fiori, Girassol T-04 – Bairro: 
coqueiro – ananindeua - Pa
cEP: 67115-000
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 839582
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”

contrato n°: 045/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso Básico de formação em 
língua Brasileira de Sinais – liBraS, Unidades 1, 2, 3, 4 e 5, no município 
de Belém, turma i e ii, no período de 01 a 05/08/2022 (Turma i 08h às 
12h - 20h e Turma ii 14h às 18h - 20h). Totalizando 40 horas-aula.
Valor Total: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
data da assinatura: 19/07/2022
Vigência: 19/07 a 17/08/2022
orçamento: NE nº 00191/2022
Programa de Trabalho  Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000  - 33903600 -  0349002041  - federal
contratado: Marcelo Naif Bahia ferreira Mathias - cPf. Nº 601.595.962-20
Endereço: Passagem Santo antonio casa 90B – Bairro: Bengui – Belém - Pa
cEP: 66640-355
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 839587

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

No d.o.e. nº 35.074 de 10 de aGosto de 2022, que publicou o  aVi-
so de LicitaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 24/LaceN/2022.
oNde se LÊ:
data da abertura:  02/09/2022
Leia-se:
data da abertura:  05/09/2022
a PrEGoEira.

Protocolo: 839366
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coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Nº do coNTraTo: 21/lacEN/2022
ModalidadE dE liciTaÇÃo: PrEGÃo ElETrÔNico 08/lacEN/2022
coNTraTada: loUSada E oliVEira lTda
cNPJ: 06.830.363/0001-30
oBJETo: aquisição de Meio de cultura pronto - para atender as necessi-
dades deste lacEN-Pa quanto ao preparo de meios de cultura e reativos.
Programa de trabalho: 10.305.1507-8302
fonte de recurso: 0149001878
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008302c
ViGÊNcia: 05/08/2022 à 05/08/2023.
Valor: r$ 500.661,59 (quinhentos mil e seiscentos e sessenta e um reais 
e cinquenta e nove centavos).
data da assinatura:  05/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alBErTo SiMÕES JorGE JUNior

Protocolo: 839365
eXtrato de coNtrato
Nº do coNTraTo: 22/lacEN/2022
ModalidadE dE liciTaÇÃo: PrEGÃo ElETrÔNico 06/lacEN/2022
coNTraTada: HEXiS ciENTifica lTda
cNPJ: 53.276.010/0001-10
oBJETo: aquisição de insumos, para análises físico-químicas de amostras 
de água para consumo humano em atendimento as necessidades do la-
cEN – Pa e ainda para atender aos laboratórios descentralizados de Provas 
Básicas de água, atendendo assim as demandas municipais, regionais e 
estaduais do Programa ViGiáGUa.
ViGÊNcia: 08/08/2022 à 08/08/2023.
Valor: r$ 46.500,00 (Quarenta e seis mil e quinhentos reais).
Programa de trabalho: 10.305.1507-8882
fonte de recurso: 0149002221
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008882c
data da assinatura:  08/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alBErTo SiMÕES JorGE JUNior

Protocolo: 839367

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

o LaBoratÓrio ceNtraL do estado do ParÁ, através da Prego-
eira, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
conforme abaixo:
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 14/lacEN/2022 – Proc.172957/2022
oBJETo: contratação de SErViÇo dE liMPEZa E TraTaMENTo dE áGUa E 
rESErVaTÓrio com manutenções (corretiva e preventiva), higienização, 
desinfecção, impermeabilização, monitoramento, instalações, sanitizações 
dos poços artesianos, cisternas, caixas d’agua, casa de bomba, central de 
água ultra purificada, purificadores, bebedouros, filtros centrais do sistema 
de retenção de ferro , Estação de Tratamento de água (ETa) do laboratório 
central do Estado do Pará.
daTa da aBErTUra: 08/09/2022
Horário: 10:00 h. (horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 926007
ENTrEGaS do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital no sítio: www.com-
prasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.be (mural de licitações).
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: SiMoNE SErrao rodriGUES – Pregoei-
ra-lacEN-Pa

Protocolo: 839484

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N°. 28 de 11 de aGosto de 2022
a diretora do 4º centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições que 
lhe foram conferidas através da PorTaria Nº 2.521- cGc de 13 de março 
de 2019, publicada no doE nº 33.824 de 14/03/2019.
rESolVE:
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei n° 5.810 / 24.01.1994, a 
servidora VEra lÚcia alVES doS SaNToS, matrícula nº 108081-1, En-
fermeira, do 4° centro regional de Saúde, lotado no c. S de Peixe-Boi, 60
(sessenta) dias de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 17/09/1996 
a 16/09/1999, no período de 03/10/2022 a 01/12/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaTrÍcia dE fáTiMa liMa da SilVa
dirETora do 4° crS - caPaNEMa

Protocolo: 839437
Portaria N°. 29 de 11 de aGosto de 2022
a diretora do 4º centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições que 
lhe foram conferidas através da PorTaria Nº 2.521- cGc de 13 de março 
de 2019, publicada no doE nº 33.824 de 14/03/2019.

rESolVE:
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei n° 5.810 / 24.01.1994, a 
servidora VEra lÚcia alVES doS SaNToS, matrícula nº 108081-1, En-
fermeira, do 4° centro regional de Saúde, lotado no c. S de Peixe-Boi, 60
(sessenta) dias de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 17/09/1999 
a 16/09/2002, no período de 02/12/2022 a 30/01/2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaTrÍcia dE fáTiMa liMa da SilVa
dirETora do 4° crS - caPaNEMa

Protocolo: 839440
Portaria N°. 30 de 11 de aGosto de 2022
a diretora do 4º centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições que 
lhe foram conferidas através da PorTaria Nº 2.521- cGc de 13 de março 
de 2019, publicada no doE nº 33.824 de 14/03/2019.
rESolVE:
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei n° 5.810 / 24.01.1994, a 
servidora BENEdiTa SoUSa da SilVa, matrícula nº 5141800-1, auxiliar 
de informática, do 4° centro regional de Saúde, lotado no c. S de Quati-
puru, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 
02/07/2008 a 01/07/2011, no período de 03/10/2022 a 01/12/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaTrÍcia dE fáTiMa liMa da SilVa
dirETora do 4° crS - caPaNEMa

Protocolo: 839441
Portaria N°. 31 de 11 de aGosto de 2022
a diretora do 4º centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições que 
lhe foram conferidas através da PorTaria Nº 2.521- cGc de 13 de março 
de 2019, publicada no doE nº 33.824 de 14/03/2019.
rESolVE:
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei n° 5.810 / 24.01.1994, a 
servidora BENEdiTa SoUSa da SilVa, matrícula nº 5141800-1, auxiliar de
informática, do 4° centro regional de Saúde, lotado no c. S de Quatipu-
ru, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 
02/07/2011 a 01/07/2014, no período de 02/12/2022 a 30/01/2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaTrÍcia dE fáTiMa liMa da SilVa
dirETora do 4° crS - caPaNEMa

Protocolo: 839444

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  6ª REGIONAL

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 003/2022
objetivo: Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de em ar 
condicionado de janela de 700 a 12000 btus, centrais de ar split de 7000 
a 12000 btus, freezers e câmaras frias sem fornecimento de peças, para 
atender ao 6º centro regional de Saúde.
fundamentação legal: art. 6º, inc. ii da lei federal Nº 8.666/1993; ei fe-
deral Nº 9.645/1998 e decreto Governo federal Nº 9.415/2018.
Período: 02/08/2022 a 31/12/2022.
Valor: r$ 17.500,00 (dezessete Mil e Quinhentos reais)
contratado: MMd PiNHEro NETo coM. dE MÓVEiS EirElli EPP
End. Tv. da Matriz, 245
cNPJ: 611.714.332-04
data da assinatura: 02/08/2022.
ordenador de despea: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa

Protocolo: 839267

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 076 de 11 de aGosto de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
designar o servidor laUdiNaldo GoNÇalVES NUNES, cargo: agente ad-
ministrativo, Matrícula: 54191385-1, para responder pelo chefe da divisão 
de organização, controle e avaliação do 7º centro regional de Saúde, no 
período de 16/08/2022 a 26/08/2022, por motivo de viagem do titular, 
sem ônus para a administração pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 839238
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diÁria
.

Portaria N° 357 de 10 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 02/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0720917010 / aMarildo da foNSEca MacEdo / 127.916.012-87
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo do PSE E rEaliZar iMPlaNTa-
ÇÃo do ProGraMa Pai ParcEiro No MUNicÍPio dE SoUrE.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 358 de 10 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 02/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5943378 / iaNE raQUEl BaraTa GUiMaraES / 015.268.512-02
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo do PSE E rEaliZar iMPlaNTa-
ÇÃo do ProGraMa Pai ParcEiro NoS MUNicÍPioS dE SoUrE.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 359 de 10 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 02/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59089453 / raQUEl dE JESUS MoraES GoMES / 370.149.192-53
oBJETiVo: coordENar EQUiPE rEGioNal QUE rEaliZará MoNiTora-
MENTo do PSE E iMPlaNTaÇÃo do ProGraMa Pai ParcEiro No
MUNicÍPio dE SoUrE
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 839213

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria Nº 217 de 11 de agosto de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo:  Participar do congresso de excelência em licitações e contratações públicas.
MUNiciPio: MaraBá/ GoiaNia/Goiás
PEriodo: 23 a 27/08/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa

alex Santos da Silva agente administrativo 57209582/2

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 839379

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

oUtras MatÉrias
.

resolução cir araguaia Nº 011 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 o Grupo condutor do Planejamento regional integrado 
da região 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

anexo da resolução cir araguaia Nº 011 de 05 de agosto de 2022
GrUPo coNdUtor do PLaNeJaMeNto iNteGrado da reGiÃo 
araGUaia

iNstitUiÇÃo NoMe setor
12º crS/SESPa Jucirema de Souza Gomes direção
12º crS/SESPa Pedro luiz Gomes Núcleo de Planejamento
12º crS/SESPa ássima dos remédios Núcleo de Planejamento
12º crS/SESPa domingas alves de Sousa Núcleo de Planejamento
12º crS/SESPa divino de Sousa Espíndula divisão de Vigilância em Saúde
12º crS/SESPa Nayara cristina ramos divisão de Vigilância em Saúde
12º crS/SESPa José antônio frança Nunes divisão de Vigilância em Saúde
12º crS/SESPa Nalva Gomes de Souza Silva divisão Técnica
12º crS/SESPa Eliane da Silva corrêa divisão Técnica

12º crS/SESPa Emílio fernando de carvalho Moraes 
Netto divisão Técnica

12º crS/SESPa Nicolly Mattias ferreira divisão de organização, controle e avaliação
12º crS/SESPa Whatina leite de Souza divisão de organização, controle e avaliação
12º crS/SESPa anneth da Silva Matos divisão administrativa financeira
SMS Pau d’arco cleidson ferreira chaves Gestão

SMS conceição do araguaia adriane aguiar atenção Primária
SMS/Santa Maria das Barreiras Mário lacerda assessoria Técnica

SMS/água azul do Norte José Wanderley Barbosa Milhomem Gestão
SMS/Santana do araguaia ramon camargo coordenação de PlaNEJaMENTo

SMS/Pau d’arco regilânia dos Santos cardoso assessoria Técnica
conselho de Secretarias Muni-

cipais de Saúde (coSEMS) daiana ferreira Sobrinho apoiadora da região araguaia

conselho Estadual de Saúde Heldon alves da Silva conselheiro regional

Protocolo: 839348

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 597/2022 – 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 2021/981580 de 03/09/2021.
coNSidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais do servi-
dor EdiValdo daMaScENo dE MoraES, auxiliar operacional (Motorista), 
matricula n° 3256995/1, lotado na divisão de Serviços Gerais - dSG, refe-
rente ao 8º triênio (01/04/2013 a 31/03/2016).
rESolVE:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, ao servidor EdiValdo 
daMaScENo dE MoraES, auxiliar operacional (Motorista), matricula n° 
3256995/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser go-
zada no período de 16/08/2022 a 14/09/2022.
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: 839200
Portaria Nº 598/2022 – 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 2022/280050 de 09/03/2022.
coSidEraNdo que foi apurado nos assentamentos funcionais da servido-
ra EMaNUEllE cHriSTiNa loBaTo aNdradE, Nutricionista, matricula n° 
55586594/3, lotada na divisão de  Nutrição e dietética, referente ao 3º 
triênio de 14/06/2012 a 13/06/2015. (30 dias)
rESolVE:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora EMaNUEllE 
cHriSTiNa loBaTo aNdradE, Nutricionista, matricula n° 55586594/3, 
pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no perí-
odo de 01 a 30/11/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 11 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol
ciente:

Protocolo: 839430
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Portaria Nº 600/2022 – 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 2018/532770 de 28/10/2018.
coSidEraNdo que foi apurado nos assentamentos funcionais da servidora 
Maria iZaBEl da coNcEiÇao BoTElHo, auxiliar operacional, matricula 
n° 3260666/1, lotada na divisão de  Nutrição e dietética, referente ao 11º 
triênio de 16/05/2015 a 15/05/2018. (30 dias)
rESolVE:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora Maria iZaBEl 
da coNcEiÇao BoTElHo, auxiliar operacional, matricula n° 3260666/1, 
pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no perí-
odo de 03/10/2022 a 02/11/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 11 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol
ciente:

Protocolo: 839425

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata de Publicação do 3º terMo aditiVo do coNtrato adMi-
NISTRATIVO N.º 049/2019 - HOL, publicada no Diário Oficial do 
estado nº 35.020 de 24/06/2022 – Protocolo: 809126
onde se lê:
3º TErMo adiTiVo do coNTraTo adMiNiSTraTiVo N.º 008/2019 - Hol
Leia-se:
3º TErMo adiTiVo do coNTraTo adMiNiSTraTiVo N.º 049/2019 - Hol
ordenador responsável: iVETE GadElHa VaZ
Belém, 11 de agosto de 2022.

Protocolo: 839315
Fica retiFicado Na Portaria Nº391 de 20/05/2022,PUBLica-
da Nº doe 35016 de 22/06/2022, QUe coNcede FÉrias coLeti-
Vas da serVidora MeKdecY de JesUs NasciMeNto Ferreira 
Mat 5957774/1, o seGUiNte PerÍodo de FÉrias.
oNde se LÊ: 01/01/2021a 31/12/2021  12/08/2022 a 10/09/2022
Leia-se :  01/01/2021 a 31/12/2021  22/08/2022 a 20/09/2022

Protocolo: 839654

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 056/2022-HoL
data assinatura: 10/08/2022
Processo nº: 2022/903266
Justificativa: ACRESCER no limite de 25%, Fornecimento do medicamento 
quimioterápico BrENTUXiMaBE VEdoTiNa, discriminados no anexo i, com 
fulcro no artigo 65, caput, i, “b” e § 1º da lei nº 8.666/93.
Vigência: até o término da sua vigência em 19/04/2023
Valor Total do aditivo: r$ 729.852,00 (setecentos e vinte e nove mil oito-
centos e cinquenta e dois reais)
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103/0269
contratado: ProfarMa SPEcialTY S.a.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 839428

FÉrias
.

Portaria Nº527/2022- 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.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 74, da lei nº 5,810/94, férias regu-
lamentares aos servidores deste Órgão, no período determinado conforme 
abaixo relacionados de outubro 2022.

Matricula Nome aquisitivo GoZo

5943049/1 adalBErTo faBricio TEiXEira rEZENdE 04/07/2021 a 
03/07/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

5913584/3 afoNSo JoSE NaSciMENTo dE liMa JUNior 01/08/2021 a 
31/07/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5939683/1 aGNaldo aNdradE da SilVa 05/02/2021 a 
04/02/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5158605/1 alacY MoUra da coNcEiÇÃo 02/07/2021 a 
01/07/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

55586254/2 aNa BarBara BraNcHES fiGUEira 27/02/2020 a 
26/08/2020

31/10/2022 a 
19/11/2022

5681987/1 aNa claUdia oliVEira dE oliVEira 02/05/2020 a 
01/05/2021

10/10/2022 a 
08/11/2022

5612594/4 aNa claUdia fUrTado dE carValHo 11/08/2021 a 
10/08/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

57195576/1 aNa lilia SarMENTo dE SoUZa 03/03/2020 a 
02/03/2021

10/10/2022 a 
08/11/2022

5905667/3 aNa Maria doS SaNToS carValHo 01/08/2021 a 
31/07/2022

15/10/2022 a 
13/11/2022

5090032/2 aNa Maria SoUZa dE SoUZa 01/01/2021 a 
31/12/2021

06/10/2022 a 
04/11/2022

57229941/1 aNa MicHEllE SaMPaio MarTiNS 24/11/2021 a 
23/05/2022

17/10/2022 a 
05/11/2022

5942717/1 aNdErSoN JorGE SilVa araUJo PaiXao 02/07/2021 a 
01/07/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5908748/1 aNGEla corrEa da SilVa 03/10/2020 a 
02/10/2021

10/10/2022 a 
08/11/2022

5908812/1 aNGEla Maria SoUZa Garcia 03/10/2021 a 
02/10/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5915695/1 aNToNia Maria SalES NEVES 26/08/2021 a 
25/08/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

5891603/2 aNToNia SilVa coSTa ViaNa 01/09/2021 a 
31/08/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

5956150/1 ariEllE liMa doS SaNToS 01/08/2021 a 
31/07/2022

17/10/2022 a 
15/11/2022

57200570/1 arilSoN PiMENTEl VilHENa 01/08/2021 a 
31/07/2022

04/10/2022 a 
02/11/2022

5956548/1 arliSSoN MacEdo rodriGUES 01/08/2020 a 
31/07/2021

15/10/2022 a 
13/11/2022

5915741/1 arTEMiS aViS PiNHEiro 29/08/2021 a 
28/08/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

3256987/1 arTHUr cElio riBEiro rEiS 01/04/2021 a 
31/03/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5956064/1 BrUNa caNTao MorEira araUJo 01/08/2021 a 
31/07/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

54191838/3 BrUNo coSTa coElHo 01/08/2021 a 
31/07/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5905812/1 caio liMa dE SoUSa 01/07/2021 a 
30/06/2022

15/10/2022 a 
13/11/2022

5909571/1 caMila fErNaNda aNTUNES caSTaNHo caValEiro dE 
MacEdo

02/12/2020 a 
01/12/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

5935801/2 carla adriaNa MoNTEiro SilVa 01/08/2021 a 
31/07/2022

31/10/2022 a 
29/11/2022

59005727/3 carla alESSaNdr a SaNToS fraNco 04/07/2020 a 
03/07/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

5855233/2 carla PaTricia fiEl doS SaNToS 25/08/2021 a 
24/08/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

5834210/1 carMEM dolorES carliNHoS ViaNNa MorEira  01/06/2020 a 
31/05/2021

11/10/2022 a 
09/11/2022

5906751/1 caroliNE dE liMa roSa 07/08/2020 a 
06/08/2021

14/10/2022 a 
12/11/2022

5903259/1 caSSia loBo liMa 03/12/2020 a 
02/12/2021

15/10/2022 a 
13/11/2022

55589864/1 cHriSTiaNNE dE NaZarE da SilVa NaSciMENTo 02/07/2021 a 
01/07/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5767571/2 claUdETE PiNTo liMa 01/04/2021 a 
31/03/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5908361/1 criSTiaNNE dE oliVEira arraiS SaraiVa 02/10/2021 a 
01/10/2022

13/10/2022 a 
11/11/2022

5393469/3 dENiSE do Socorro Baia dE caSTro 25/02/2021 a 
24/02/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

57207737/2 EdElSo doS SaNToS TEiXEira 02/08/2021 a 
01/08/2022

05/10/2022 a 
03/11/2022

5851114/3 EdiNEia rodriGUES doS SaNToS 02/05/2021 a 
01/05/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

5890713/1 EliaNa dE NaZarE BarBoSa E SilVa 01/08/2021 a 
31/07/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5957781/1 EliaNE criSTiNa PalHETa SaNTiaGo 01/01/2021 a 
31/12/2021

08/10/2022 a 
06/11/2022

57195570/1 EliaNE MoNTEiro dE alMEida 03/03/2021 a 
02/03/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5928979/1 EliENE SaNToS da SilVa 01/09/2021 a 
31/08/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

5865999/2 EliZaBETE raNGEl da lUZ PErEira 03/10/2021 a 
02/10/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

5762340/2 ElMa MaToS doS SaNToS raMoS 29/08/2021 a 
28/08/2022

05/10/2022 a 
03/11/2022

55589955/3 EriKa diENiSE SilVa dE SoUZa 01/08/2021 a 
31/07/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

5815290/1 EUlalia do Socorro MarTiNS 03/01/2021 a 
02/01/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

3258335/1 EUliNa NaZarETH NaVarro liMa 11/09/2021 a 
10/09/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

57195215/1 EYrE SaMEa BarroS dE SoUZa 03/03/2021 a 
02/03/2022

17/10/2022 a 
15/11/2022
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54181295/2 faBricio MESQUiTa TUJi 01/09/2021 a 
31/08/2021

20/10/2022 a 
08/11/2022

5906617/1 fEliPE PaMPloNa da cUNHa da coSTa 06/08/2021 a 
05/08/2022

17/10/2022 a 
15/11/2022

57198505/1 fErNaNda TriNdadE dE araUJo 01/06/2021 a 
31/05/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5956196/1 fraNciENE alVES PErEira liMa 01/08/2021 a 
31/07/2022

14/10/2022 a 
12/11/2022

5931365/1 fraNciNEi SalGado da SilVa 06/01/2021 a 
05/01/2022

15/10/2022 a 
13/11/2022

54193428/3 GilBErTo PiNHEiro NUNES da SilVa 05/08/2021 a 
04/08/2022

20/10/2022 a 
18/11/2022

5053420/1 HEldEr da foNSEca BiTar 16/09/2021 a 
15/09/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

57210848/2 iSaBEla BErGH PErEira MaXaMBira MarTiNS 29/06/2021 a 
28/06/2022

31/10/2022 a 
29/11/2022

57195780/2 iVaNi MENdES dE SoUZa 10/07/2021 a 
09/07/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

5942699/1 iVoNETE dE araUJo dEUS dE carValHo 02/07/2021 a 
01/07/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

57188815/1 JacirlEa diaS do NaSciMENTo 02/07/2021 a 
01/07/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

5635748/1 JaNETH do Socorro Maia SilVa 28/03/2021 a 
27/03/2022

15/10/2022 a 
13/11/2022

5855004/2 JEaNE Maria da SilVa riBEiro 07/11/2020 a 
06/11/2021

01/10/2022 a 
30/09/2022

57195772/1 JEaN roBErT coSTa rEZENdE 01/04/2021 a 
31/03/2022

15/09/2022 a 
14/10/2022

55590150/1 Joao dE SoUZa GoNÇalVES 02/07/2020 a 
01/07/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

57223204/1 JoNiValdo MENdES dE aZEVEdo 04/01/2022 a 
03/07/2022

17/10/2022 a 
05/11/2022

55588796/2 JoSE aUGUSTo dE lEMoS MoNTEiro 01/07/2021 a 
31/12/2021

13/10/2022 a 
01/11/2022

57209241/2 JoSE fraNciSco BarBoSa da cUNHa 02/08/2021 a 
01/08/2022

08/10/2022 a 
06/11/2022

5636353 JoSENildE da GraÇa coSTa rodriGUES 28/03/2021 a 
27/03/2022

13/10/2022 a 
11/11/2022

5942707/1 JoSiaNE dE carValHo PiNHEiro 02/07/2021 a 
01/07/2022

12/10/2022 a 
10/11/2022

5894618/2 JoSiaNE oliVEira doS SaNToS 02/07/2021 a 
01/07/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5957806/1 JoYaNE MESQUiTa GoiS aNdradE 01/01/2021 a 
31/12/2021

10/10/2022 a 
08/11/2022

5894582/1 JUÇara oliVEira dE JESUS 03/10/2020 a 
02/10/2021

07/10/2022 a 
05/11/2022

5558891/3  JUcEliNE MaUra BorGES corrEa dE SoUZa 01/07/2020 a 
30/06/2021

13/10/2022 a 
11/11/2022

5951713/1 JUlia MorEira MoNTEiro BEZErra 01/11/2020 a 
31/10/2021

10/10/2022 a 
08/11/2022

5485193/1 Karla racHEl NUNES aBadESSa 01/07/2021 a 
30/06/2022

17/10/2022 a 
15/11/2022

5908795/1 KaTia SilENE rodriGUES doS SaNToS 03/10/2021 a 
02/10/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5905355/1 KElEN rEGiNa coSTa fErrEira SaNToS 14/05/2021 a 
13/05/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5902799/1 KEllY criSTiNa NUNES WaNZElEr 27/09/2021 a 
26/09/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5635691/1 KlEBEr cUNHa doS SaNToS 28/03/2021 a 
27/03/2022

05/10/2022 a 
03/11/2022

55589978/2 lEaNdra VaScoNcEloS SoarES 05/07/2021 a 
04/07/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

57230516/1 lENiSE MarTiNS PErEira daMaScENo 01/07/2021 a 
30/06/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

57223296/2 lEoNardo do Socorro fariaS MENdoNca 10/07/2021 a 
09/07/2022

02/10/2022 a 
31/10/2022

57209535/2 lUciaNa BaTiSTa MoNTEiro 01/02/2022 a 
31/07/2022

31/10/2022 a 
19/11/2022

5941639/2 lUcYaNa BarBoSa cardoSo lEao 04/07/2021 a 
03/07/2022

17/10/2022 a 
15/11/2022

5903316/1 lUiZ coSTa JUNior 04/12/2020 a 
03/12/2021

14/10/2022 a 
12/11/2022

55585844/1 lUiZ NaZarENo fraNÇa dE MoUra 25/05/2021 a 
24/05/2022

17/10/2022 a 
15/11/2022

57174496/2 MarcElo aKira KoBaYaSHi SaKiYaMa 09/01/2021 a 
08/07/2021

03/10/2022 a 
22/10/2022

8001527/1 MarcElo da SilVa araUJo 01/04/2021 a 
31/03/2022

15/10/2022 a 
13/11/2022

5942712/1 Marcia criSTiNa da SilVa SaNToS 02/07/2020 a 
01/07/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

57230501/1 Marcia NoVaiS dE alMEida 01/07/2021 a 
30/06/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5904642/1 MarcoS dE SoUZa loPES frEirE filHo 01/04/2021 a 
31/03/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

5954878/1 Maria cEcilia GUiMaraES da SilVEira 01/04/2021 a 
31/03/2022

17/10/2022 a 
15/11/2022

5903374/1 Maria coNcEicao fErrEira faVacHo SilVa 03/12/2020 a 
02/12/2021

15/10/2022 a 
13/11/2022

5939879/1 Maria da coNcEicao doS SaNToS fErrEira 05/02/2021 a 
04/02/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5436940/1 Maria dE faTiMa SaNToS fErrEira 15/04/2021 a 
14/04/2022

06/10/2022 a 
04/11/2022

5916378/1 Maria dE NaZarE aMaral GoNcalVES 12/09/2021 a 
11/09/2022

01/10/2022 a 
30/10/2022

5737702/1 Maria dE NaZarE riBEiro dE SoUZa 01/07/2021 a 
30/06/2022

12/10/2022 a 
10/11/2022

5636558/1 Maria dircE MEirElES coElHo 28/03/2021 a 
27/03/2022

08/10/2022 a 
06/11/2022

3260950/1 Maria do PErPETUo Socorro cardoSo PiNTo 01/02/2021 a 
31/01/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

54181313/1 Maria do Socorro do NaSciMENTo coSTa 01/09/2021 a 
31/08/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

5737818/1 Maria iracEMa aSSUNÇÃo liMa 01/07/2021 a 
30/06/2022

11/10/2022 a 
09/11/2022

5636337/1 Maria JariNa liMa BaTiSTa 28/03/2021 a 
27/03/2022

14/10/2022 a 
12/11/2022

57197843/1 Maria JoaNa MarTiNS corrEa 01/06/2021 a 
31/05/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

57197841/1 Maria lUciNEia fErrEira lEMoS 01/06/2021 a 
31/05/2022

15/10/2022 a 
13/11/2022

32577576/1 Maria MadalENa riBEiro diNiZ 01/08/2021 a 
31/07/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5471109/2 Maria NiVEa frEiTaS oliVEira 01/10/2021 a 
30/09/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5637830/2 Maria TElMa araUJo 01/10/2021 a 
30/09/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5956098/1 Maria VaNildE doS SaNToS 01/08/2021 a 
31/07/2022

14/10/2022 a 
12/11/2022

5152178/1 MarilENE dE MaGalHÃES PiNTo 02/07/2021 a 
01/07/2022

14/10/2022 a 
12/11/2022

5943125/1 MarilU WaKiMoTo foNSEca 04/07/2021 a 
03/07/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5635594/2 MariZilda MiraNda do carValHo 10/07/2021 a 
09/07/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

57195249/1 MicHEllE criSTiNa doS SaNToS aZEVEdo 03/03/2021 a 
02/03/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

59396647/4 MiGUEl GoNZaGa alMEida 01/04/2021 a 
31/03/2022

02/10/2022 a 
31/10/2022

54182392/1 MoNica criSTiNa MoraES SoSiNHo TorrES 01/01/2021 a 
31/12/2021

13/10/2022 a 
11/11/2022

5910190/1 MoNiQUE riBEiro cEZar 07/01/2021 a 
06/01/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5931358/1 MUrillo frEirE loBaTo 02/01/2021 a 
01/01/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5894643/2 NaTacHa SaMara GoNcalVES dE aMoriM 03/04/2022 a 
02/10/2022

18/10/2022 a 
06/11/2022

5901933/1 NaTali fErrEira da SilVa coSTa 24/08/2021 a 
23/08/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

5905163/1 NaYara frEiTaS dE SoUZa 15/03/2020 a 
14/03/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

57229934/1 NElio roBErTo da coSTa 01/06/2021 a 
31/05/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

57229796/1 NEZilda dE faTiMa MoNTEiro MarGalHo 01/06/2021 a 
31/05/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

57197674/1 NoEllE MarTiNS MoraES 01/06/2021 a 
31/05/2022

02/10/2022 a 
31/10/2022

5942715/1 oNicE do Socorro fiGUEirEdo MarTiNS 02/07/2021 a 
01/07/2022

05/10/2022 a 
03/11/2022

5898216/2 oZiaNNE BarBoSa dE oliVEira MorEira 10/05/2021 a 
09/05/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

73504099/1 PaTricia iSaBEl BaHia MENdES frEirE 04/07/2021 a 
03/07/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

57195836/2 PaTricia rEGia carValHo VaScoNcEloS TaVarES 29/08/2020 a 
28/08/2021

14/10/2022 a 
12/11/2022

51855551/2 PaUla GUiMaraES SoUSa SilVa 27/09/2021 a 
26/09/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022
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5964130/2 PriScila SaNToS da coNcEiÇÃo 01/04/2022 a 
30/09/2022

20/10/2022 a 
08/11/2022

5888956/2 PriScilla do Socorro GUiMaraES lEal 01/07/2021 a 
30/06/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

55590229/1 QUENE NUBia rodriGUES 02/07/2021 a 
01/07/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

3259005/1 raiMUNda dircE acácio GoMES 01/07/2021 a 
31/12/2021

13/10/2022 a 
01/11/2022

5942698/1 raNdSoN MacHado da SilVa 02/07/2021 a 
01/07/2022

11/10/2022 a 
09/11/2022

5139058/1 raQUEl cardoSo da SilVa aNdradE 02/07/2020 a 
01/07/2021

05/10/2022 a 
03/11/2022

5959276/1 rEJaNE dE caSSia raMoS GoNÇalVES 01/10/2021 a 
30/09/2022

17/10/2022 a 
15/11/2022

5956078/1 rENaTa PaUla MENdES 01/02/2022 a 
31/07/2022

31/10/2022 a 
19/11/2022

5908682/1 rENaTo MillESoN coSTa do ESPiriTo SaNTo 18/09/2021 a 
17/09/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5612993/3 roSaNGEla do Socorro caNTUaria da SilVa 
fErrEira

17/10/2021 a 
16/10/2022

18/10/2022 a 
16/11/2022

5895832/1 roSaNGEla do Socorro SilVEira fErrao 03/11/2019 a 
02/11/2020

13/10/2022 a 
01/11/2022

5636019/1 roSaNGEla riBEiro criSÓSToMo 28/03/2021 a 
27/03/2022

15/10/2022 a 
13/11/2022

57230509/1 roSENa SoUZa UcHoa 01/07/2021 a 
30/06/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5908893/1 roSilEidE aViZ dE aViZ 15/10/2021 a 
14/10/2022

17/10/2022 a 
15/11/2022

5933601/2 roSilENE dE faTiMa NaSciMENTo carValHo 02/07/2021 a 
01/07/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

5893397/2 SaNdra HElENa MorEira coNcEicao 01/09/2021 a 
31/08/2022

07/10/2022 a 
05/11/2022

57195657/2 SaNdra MaToS doS SaNToS 10/07/2021 a 
09/07/2022

15/10/2022 a 
13/11/2022

55589892/1 SilVia PaNToJa doS SaNToS 02/07/2021 a 
01/07/2022

11/10/2022 a 
09/11/2022

57227281/1 SiMoNE do Socorro MoraES PaiXao araÚJo 03/11/2021 a 
02/05/2022

11/10/2022 a 
30/10/2022

5813719/1 SoNia rEGiNa doS SaNToS oliVEira 01/10/2021 a 
30/09/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

57229798/1 TaNia Marilia da SilVa caSTro 01/06/2021 a 
31/05/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5813727/1 TaTiaNa dE PiNHo aYala 01/10/2021 a 
30/09/2022

15/10/2022 a 
13/11/2022

5908648/1 TErEZa criSTiNa dE aZEVEdo coSTa 20/09/2021 a 
19/09/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5893529/2 THalYNE aNYEllE da SilVa TorK 03/10/2021 a 
02/10/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

8400933/1 ValEria PErEira BraZ HoMci 04/07/2021 a 
03/07/2022

31/10/2022 a 
29/11/2022

5948970/1 VaNESSa lEiTao raPoZo dE caSTro 15/03/2021 a 
14/03/2022

13/10/2022 a 
11/11/2022

57231589/2 VaNJa do Socorro TaVarES BarBoSa 12/09/2021 a 
11/09/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5890710/1 VicTor riKEr loBaTo 24/07/2020 a 
23/07/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

5915766/1 WaldiNEa coSTa dE oliVEira 28/08/2021 a 
27/08/2022

14/10/2022 a 
12/11/2022

57224461/1 WElliNGToN SilVa do NaSciMENTo 11/02/2022 a 
10/08/2022

10/10/2022 a 
29/10/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola
Em, 18  de julho de 2022
ivete Gadelha Vaz
diretora Geral do Hol

Protocolo: 839552

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 601/2022 – 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 2022/105296 de 
27/01/2022.
rESolVE:
i- autorizar o afastamento do (a) servidor (a) dalMira MoNTEiro PoNTES 
SiMor, ocupante do cargo de assistente Social, matrícula nº 5104378/2, 
a contar de 18/01 a 25/01/2022, por um período de 08 (oito) dias, decor-

rente do falecimento de dalMo dE aNdradE PoNTES (Pai) sem prejuízo 
de sua remuneração.
ii - Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 18/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Em, 05 de agosto 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 839421
Portaria Nº 599/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no doE 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a licença nojo no período de 18 a 25/01/2022 do falecimen-
to de seu (Pai), da servidora dalMira MoNTEiro PoNTES SiMor, assistente 
Social, matrícula nº 5104378/2, chefe da divisão de Serviço Social.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/105296 de 27/01/2022.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora raQUEl da SilVa aMoriM, assistente Social, ma-
trícula nº 5908794/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol para 
responder pela Chefia da Divisão de Serviço Social.
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: 839411

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 788/2022-caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará,
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2022/1004063.
r E S o l V E
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da constitui-
ção do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade 
a servidora STEPHaNiE dE WiNdSoN NaVarro crUZ, id. funcional nº 
5959912/1, Servidora em regime de contrato Temporário, Médica, no pe-
ríodo de 05/07/2022 a 31/12/2022;
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 05 de julho de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 09 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 839442

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 787/2022 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, 
e as deliberações contidas nos autos do processo 2022/997325;
r E S o l V E:
coNcEdEr, licença Prêmio para o(a) servidor(a) MarcoS BElicHa al-
VES, id. funcional nº 5171245/3, ocupante do cargo de Médico com es-
pecialidade, iotado(a) na Gerência de clínica cirúrgica - Gcir, no período 
de 01/08/2022 a 29/09/2022 (60 dias), referente ao triênio 07/08/2019 
a 06/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 09 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 839447

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 051/2022-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 a data que será realizada a licitação em referência, no 
dia 29/08/2022 às 09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço Global.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de Gestão documental, preservação 
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e acesso a documentos, 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, 10 de agosto de 2022.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/cPl/fScMP

Protocolo: 838669
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 052/2022-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 770/2022-GP/fScMP, torna 
público a data que será realizada a licitação em referência, no dia  
30/08/2022 às 09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço Por item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto a “aQUiSiÇÃo MaTErial 
TÉcNico HoSPiTalar – aGUlHaS, SEriNGaS, caTETErES E EQUiPoS”
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 
compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 11 de agosto de 2022.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/cPl/fScMP

Protocolo: 839218
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 053/2022-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 01/09/2022 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço Global.
oBJETo:a presente licitação tem como objeto a contratação de serviços 
especializados em treinamento para a formação da Brigada de incên-
dio, 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 a partir do dia 18/08/2022 nos sites: www.compras.
gov.br ou pelo Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 11 de agosto de 2022.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/cPl/fScMP

Protocolo: 839571

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01492
Valor: r$38.896,00
data: 08/08/2022
objeto: MaTErial dE coNSUMo- fUroSEMida EEScoPolaMiNa BUTilBroMETo
PaE nº 2022/994348 - dispensa de licitação nº 080/2022/fScMP
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0269006841; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: NaTaN coMÉrcio lTda - EPP cNPJ/Mf: 02.771.547/0001-16
ENdErEÇo: rua da Piçarreira nº 1915, centro, Marituba/Pa, cEP: 67.201-
145 TElEfoNE: (91) 3256-1414
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 839413
a GFs coMÉrcio e serViÇos Ltda
assUNto: deFesa eM Processo adMiNistratiVo reFereNte 
ao coNtrato Nº 003/2022/FscMP.
Prezados Senhores,
a fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP, Entidade 
da administração indireta do Estado do Pará, sito à rua oliveira Belo, n.º
395, bairro do Umarizal, Belém/Pa, neste ato representada por sua Pro-
curadoria fundacional, nos termos da PorTaria Nº 691/2022-GaBP/fS-
cMPa, de 15 de Julho de 2022 publicada no doE de 20/07/2022, vem, 
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, para NoTificá-loS a 
apresentar dEfESa no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da publicação 
desta, em função de inexecução contratual.
Belém, 22 de Julho de 2022.
Vítor de lima fonseca
assessor Jurídico da fScMPa

Protocolo: 839422
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa:2022Ne01488
Valor: r$5.775,00
data: 08/08/2022
objeto: MaTErial dE coNSUMo - fUroSEMida E EScoPolaMiNaBUTil-
BroMETo, PaE nº 2022/994413 - dispensa de licitação nº 080/2022/fScMP
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0103000000; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: M M loBaTo coMErcio E rEPrESENTacoES lTda,
cNPJ/Mf: 05.109.384/0001-07 ENdErEÇo: rod. augusto Montenegro, KM 23 nº 
1331, agulha/icoaraci, Belém/Pa, cEP:66.811-000 TElEfoNE: (91) 2272-700
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 839416

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01491
Valor: r$28.218,00
data: 19/07/2022
objeto: MaTErial TÉcNico - fioS dE SUTUra
PaE nº 2022/905687 - dispensa de licitação nº 075/2022/fScMP
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0269008053; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: E. r. TriNdadE, cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: rua São francisco nº 1104, Bairro: Juazeiro, Santa izabel do 
Pará-Pa, cep: 68.790-000; TElEfoNE: (91) 8814-4784
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 839418
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa:2022Ne01492
Valor: r$427,00
data: 08/08/2022
objeto: MaTErial EXTraPadrÃo - fUdrocorTiSoNa acETaTo 0,1 MG - 
fraSco coM100 UNidadES,
PaE nº 2022/829455 - dispensa de licitação nº 081/2022/fScMP
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0669006842; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda,
cNPJ/Mf: 21.581.445/0001-82 ENdErEÇo: Estrada do curuçambá nº 50, Bairro 
curuçambá, ananindeua/Pa, cEP:67.146-263, TElEfoNE: (94) 9147-3268
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 839420

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 902/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
11 de agosto de 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Memorando nº 002/2022-cafiN, PaE nº 2022/1016981, re-
ferente a substituição de assinatura da diretoria de administraçao e finanças;
rESolVE:
i -  dESiGNar a servidora rosana Santos Brandão, coordenadora admi-
nistrativa e financeira, matrícula nº 2019531/1, à realizar assinaturas para 
fins de movimentações bancárias, em substituição a servidora Taissa Vieira 
amador, diretora de administração e finanças, no período de 10 de agosto 
de 2022 a 24 de agosto de 2022.
ii -  dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará – HEMoPa, 11 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 839261
tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidores.

Portaria N° 877/2022 aJUr/GaPre/HeMoPa, 
de 08 de aGosto de 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais:
i – considerando:
- conforme permissãoda legislação eleitoral, mostra-se possível a nomea-
ção dos candidados aprovados em concurso público homologado até o dia 
anterior ao ínicio do prazo de vedação, isto é, nos três meses que antece-
dem o pleito eleitoral, até a posse dos eleitos (lei nº 9.504/1997, art. 73, 
inciso V), o que ocorreu no caso em exame.
- desde modo, deve-se proceder ao distrado dos servidores temporários 
que serão substituídos pelos efetivos/concursados, conforme Tac celebra-
do com o Ministério Público do Estado do Pará.
ii – resolve proceder ao distrato dos contratos dos servidores temporários abaixo:
Nome: amanda Barroso de Sarges
cargo: Técnico em Enfermagem
data de Saída – a contar de: 01/08/2022.
Nome: daize de Souza Botelho
cargo: Técnico em Enfermagem
data de Saída – a contar de: 01/08/2022.
Nome: Edna luzia ferreira
cargo: Técnico em Enfermagem
data de Saída – a contar de: 01/08/2022.
Nome: Jane claudia da costa Gonçalves
cargo: Técnico em Enfermagem
data de Saída – a contar de: 01/08/2022.
Nome: luana da cruz antunes
cargo: Técnico em Enfermagem
data de Saída – a contar de: 01/08/2022.
Nome: leocleide da Silva correia
cargo: Técnico em Enfermagem
data de Saída – a contar de: 01/08/2022.
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Nome: Marcia ferreira Pinto
cargo: Técnico em Enfermagem
data de Saída – a contar de: 01/08/2022.
Nome: Viviane Pinto de almeida
cargo: Técnico em Enfermagem
data de Saída – a contar de: 01/08/2022.
iii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 08 de agosto de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 839259
Portaria Nº 891/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 10 de agosto de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/994737;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo   a coNtar

Geice Kelly costa Soares Garcia 5967183/1 Técnico de Enfer-
magem GEcod 01/08/2022

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 10 de agosto de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 839163
Portaria Nº 892/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 10 de agosto de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/994452;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo   a coNtar

Janaina da Silva oliveira 5966852/1 Técnico de Enfer-
magem GEcod 01/08/2022

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 10 de agosto de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 839370
Portaria Nº 893/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 10 de agosto de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;

considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/994603;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo   a coNtar

Gilmara da costa Gonçalves reis 57224501/2 Técnico de Enfer-
magem GEcod 01/08/2022

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 10 de agosto de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 839372
Portaria Nº 894/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 10 de agosto de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/995371;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo   a coNtar

Bianca da Silva regis 5924556/2 Técnico de Enfer-
magem GEcod 01/08/2022

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 10 de agosto de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 839373

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 868/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
08 de agosto de 2022.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 92566
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) odileide Gordo da Silva, ma-
tricula n° 57190740/2, cargo de assistente Social, lotada (o) na (o), Ge-
rência de captação de doadores, desta fundação centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 05 a 26 de julho de 2022, 
laudo Nº 92566.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 08 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 839311
Portaria Nº 869/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de agosto de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 92562
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Katia cilene rocha Martins, 
matricula n° 54184723/3, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada (o) na 
(o), Gerência de distribuição de Produtos Hemoterápicos, desta fundação 
centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 24 
de maio a 22 de junho de 2022, laudo Nº 92562.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 08 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 839314
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Portaria Nº 884/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
09 de agosto de 2022.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 92564.
rESolVE,
i – conceder licença assistência (o) servidor (a) Josyanne cristine de lima 
ratis, matricula n° 5144299/3, cargo de agente administrativo, lotada (o) 
na (o), coordenação de Hemoterapia, desta fundação centro de Hemote-
rapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 01 a 30 de julho de 
2022, laudo Nº 92564.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 09 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 839318
Portaria Nº 885/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

09 de agosto de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 92561
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Edileuza do Socorro de lima 
e Sousa, matricula n° 57204717/1, cargo de agente de artes Práticas, 
lotada (o) na (o), coordenação do Hemocentro regional de castanhal, 
desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, 
a contar de 28 de abril a 15 de maio de 2022, laudo Nº 92561.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 09 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 839324

aViso de LicitaÇÃo
.

toMada de PreÇo Nº 01/2022 – HeMoPa
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, nesta 
oportunidade representada pela comissão Permanente de licitação, 
designada pela PorTaria Nº 352/2022-aJUr/GaPrE/HEMoPa, de 
28/03/2022, vem, tornar público  que realizará licitação na Modalidade 
ToMada dE PrEÇo, pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para a EXEcU-
ÇÃo da rEforMa do HEMocENTro rEGioNal dE MaraBá, SaNTarÉM 
E NUclEo dE HEMoTEraPia dE alTaMira, da fUNdaÇÃo cENTro dE 
HEMoTEraPia E HEMaToloGia do ESTado do Pará - SoB rEGiME dE 
EXEcUÇÃo iNdirETa E EMPrEiTada Por PrEÇo GloBal.
Edital disponível no Mural de licitações do Portal www.compraspara.pa.gov.br.
a Visita Técnica deverá ser agendada pelo telefone 91-3110-6513 na Ge-
rência de infraestrutura.
SESSÃo PÚBlica: 31/08/2022 (quarta- feira)
Hora: 10h00min Horas. (Horário local)
local: Travessa Padre Eutíquio, nº 2109. Bairro Batista campos. cEP: 
66033-000
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782890000
fonte de recurso: 0103000000 e 0301000000
Natureza de despesa: 449039
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra

Protocolo: 839399

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 896/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JoSÉ MilToN do NaSciMENTo NETo Gerente/HENal 5953436
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129782930000  269  3390330 6500,00
observação: Nº do Processo: 2022/993606 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 839231
Nº da portaria: 903/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JaiME adaM NETo Gerente de custos/GEiNE 5938470
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/960593 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 839336
Nº da portaria: 905/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
cElSo MUrilo PalHa da crUZ op. de computador/GETiN 58926501
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030  4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/980121 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 839343

Nº da portaria: 904/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
rENaTa SoUSa fErrEira  ass. Técnica/SENUT 59097572
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 2350,00
observação: Nº do Processo: 2022/881118  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 839338

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 897 de 11 de agosto  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 920157/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de rEaliZar MaNUTENÇÕES PrEVENTiVaS E corrETiVaS dE 
EQUiPaMENToS No HEMoNUclEo dE rEdENÇÃo/Pa E No HEMocENTro 
rEGioMNal dE MaraBá/Pa no período de 21 a 31/08/2022.
JoSÉ rUi SaMPaio SaNTaNa, cPf: 585212242-49, Téc. Manut./GEMaN, 
MaT.: 59494461, 10,5 diaras.e JorGE TEodoro SErrÃo doS SaNToS, 
cPf: 082564702-91, Téc. refrig./GEMaN, Mar.; 10,5 diarias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  11 de  agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 839369

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria Nº 454, de 10 de aGosto de 2022.
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
considerando os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 2022/297510.
rESolVE:
rEMoVEr, em comum acordo, o(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), lo-
tado(a) no(a) Serviço de Unidade de Terapia intensiva - UTi para o(a) 
diretoria assistencial/Nir.

MatrÍcULa NoMe carGo
54186653/2 PaTricia BarBoSa dE carValHo MÉdico

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

Protocolo: 839233
Portaria Nº 441, de 10 de aGosto de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo 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: 2022/840634 (anexo: 2022/849069)
rESolVE:
coNcEdEr a(o) servidor(a) Marcia MiraNda caMElo, matrícula nº. 
54187829/1, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, lotado(a) no 
Serviço de Unidade de Terapia intensiva - UTi, licença para Tratar de interes-
se Particular, no período 08/08/2022 a 06/08/2024, sem ônus para o Estado.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 839235
Portaria Nº 452, de 09 de aGosto de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governa-
mental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 de 31/01/2022.
rESolVE:
CESSAR a Gratificação de Tempo Integral a(o) servidor(a) abaixo relacio-
nado(a), com percentual fixado em 60% (sessenta por cento) incidente 
sobre o vencimento do cargo.

MatricULa NoMe carGo a coNtar de
725846/ 1 EdiValdo MorEira carNEiro aGENTE dE PorTaria 20/06/2022

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

Protocolo: 839236
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Portaria Nº 460, de 11 de aGosto de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
PaE: 2022/1003410
rESolVE:
CONCEDER Gratificação de Tempo Integral do servidor abaixo relacionado, 
com percentual fixado em 60% (sessenta por cento), incidente sobre o 
vencimento do cargo.

MatricULa NoMe carGo a coNtar de
5538750/4 aNa lUcia da SilVa dE oliVEira aUXiliar adMiNiSTraTiVo 15/08/2022

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

Protocolo: 839535
Portaria Nº 455, de 11 de aGosto de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governa-
mental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 de 31/01/2022.
PaE: 2022/1008771
rESolVE:
CONCEDER Gratificação de Tempo Integral do servidor abaixo relacionado, 
com percentual fixado em 60% (sessenta por cento), incidente sobre o 
vencimento do cargo.

MatricULa NoMe carGo a coNtar de
5828171/4 rEGiaNE dE faTiMa SoUZa da coSTa aUXiliar adMiNiSTraTiVo 15/08/2022

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

Protocolo: 839527

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 109/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de Medicamentos de Uso 
Geral – Multidoses e comprimidos, para atender a necessidade de 12 
(doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, cen-
tro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fHcGV).
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 02/09/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 839457

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 75/2022
Valor Total Estimado: 760.500,00
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
ProcESSaMENTo dE roUPa HoSPiTalar, sem fornecimento de enxoval, 
nas dependências da coNTraTada, por um período de 90 (noventa) dias, 
na modalidade econômica com as seguintes etapas: coleta, Seleção (se-
paração do enxoval por nível de sujidade), Processamento, centrifugação, 
Secagem, calandragem das roupas lisas, dobragem e empacotamento de 
lençóis, toalhas e capas de maca e cadeira. o processo envolve a roupa 
desde sua utilização até o seu retorno em ideais condições de reuso, sob 
situações higiênico-sanitárias adequadas, para atender as necessidades das uni-
dades de internação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fPEHcGV) e centro de Hemodiálise doutor Monteiro leite (cHMl).
Data da Ratificação: 09/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022.
funcional Programática 10.302.1507.8288
Natureza da despesa 339039
fonte de recursos 0103 e ou 0269
Plano interno - Pi 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: UiraPUrU laVaNdEria HoSPiTalar E HoTElaria lTda
Endereço: rodoVia Br-316, 2170 a, SaNTa roSa - BENEVidES - Pará
Telefone: (91) 99112-1921
E-mail: uirapurulavanderia@gmail.com
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 839450
dispensa nº 74/2022
Valor r$ 640.517,33 (SEiScENToS E QUarENTa Mil, QUiNHENToS E dE-
ZESSETE rEaiS E TriNTa E TrÊS cENTaVoS)
objeto: contratação de empresa especializada para a execução de serviços 
contínuos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas 
de climatização e de refrigeração, operantes no imóvel sede da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV) e no cen-

tro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl), constituídos pelas assistências 
técnicas, com cessão de mão de obra qualificada em regime de dedica-
ção exclusiva, nas modalidades elétrica e mecânica, aos equipamentos de 
climatização(chillers, fan coils, fancoletes, Splits, cassetes, acJs) e aos 
equipamentos de refrigeração (Câmaras Frigoríficas, Geladeiras, Freezers, 
Bebedouros), juntamente com suas instalações elétricas/mecânica/hidráu-
lica, incluindo os procedimentos de monitoramento e controle interno da 
qualidade do ar condicionado em ambientes e, também, da água potável 
refrigerante da caG, mediante o fornecimento de insumos materiais e exe-
cução de serviços técnicos especiais.
Data de Ratificação: 11/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.122.1297.8338
Natureza da despesa: 339037
fonte do recurso: 0269,0103
origem do recurso: Estadual
contratado
Nome: MS VaScoNcElloS coNSTrUÇÕES ltda.
Endereço: Tv. lomas Valentinas, conjunto flamengo nº 94, bairro: Marco
Belém-Pa
Telefone: (91) 3228-0445 / (91) 988261207
E-mail: ms-vasconcellos@hotmail.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 839387

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 160/2022/FPeHcGV
ata de registro de Preços Nº 160/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 65/2022/fPEHcGV, Processo nº 2021/12988, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 13/07/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Órteses, Próteses e Materiais Especiais 
(oPMEs) utilizados nos procedimentos de cateterismo congênito, em re-
gime de antecipação, para atender a necessidade de 12 (doze) meses no 
Serviço de Hemodinâmica da fundação Pública Estadual Hospital de clíni-
cas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa: BoYNToN iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 92.629.658/0001-85, inscri-
ção Estadual nº 096/2056731, com sede na av. carlos Gomes, 141/1101 
- auxiliadora, Porto alegre/rS, cEP: 90.480-003.

iteM descriÇÃo Marca/
FaBricaNte

Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

21 Prótese de nitinol de 
oclusão vascular e sistema 

de liberação

cEra/
lifETEcH SciENTific 

(SHENZHEN)
30 UNd r$ 10.990,00 r$ 329.700,00

23 Prótese de nitinol para ciV 
e sistema de liberação

cEra/
lifETEcH SciENTific 

(SHENZHEN)
60 UNd r$ 30.000,00 r$ 1.800.000,00

Valor ToTal: r$ 2.129.700,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 2.129.700,00 (dois milhões, 
cento e vinte nove mil e setecentos reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 839254
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 161/2022/FPeHcGV
ata de registro de Preços Nº 161/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 65/2022/fPEHcGV, Processo nº 2021/12988, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 13/07/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Órteses, Próteses e Materiais Especiais 
(oPMEs) utilizados nos procedimentos de cateterismo congênito, em re-
gime de antecipação, para atender a necessidade de 12 (doze) meses no 
Serviço de Hemodinâmica da fundação Pública Estadual Hospital de clíni-
cas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa: BioSaUdE ProdUToS HoSPiTalarES lTda., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 02.668.300/0001-79, ins-
crição Estadual nº 152012915, com sede na Travessa dom romualdo de 
Seixas, n° 429 - Umarizal, Belém/Pa, cEP: 66.050-110, neste ato repre-
sentada pelo Sra danielle Nascimento da Silva, portador do rG nº 2995065 
e do cPf/Mf nº 661.306.542-00.

iteM descriÇÃo Marca/
FaBricaNte

Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

22 Prótese de nitinol para cia e sistema 
de liberação

arT MEdica/
arT MEdica 30 UNd r$ 

19.900,00 r$ 597.000,00

24
Prótese de nitinol para fechamento 

de forame oval e sistema de 
liberação

arT MEdica/
arT MEdica 10 UNd r$ 

25.000,00 r$ 250.000,00

25 Prótese de nitinol para Pca e siste-
ma de liberação

arT MEdica/
arT MEdica 60 UNd r$ 

16.000,00 r$ 960.000,00

Valor ToTal: r$ 1.807.000,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 1.807.000,00 (Um milhão, oito-
centos e sete mil reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 839263
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HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 362 de 11 de aGosto de 2022
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome do Servidor (a): ivoneide lopes da Silva
Matricula: 5892313/1
cargo: agente de Portaria
Triênio referente: 10/08/2014 a 09/08/2017
Período: 03/10/2022 a 01/11/2022
Portaria Nº 361 de 11 de aGosto de 2022
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome do Servidor (a): adelson Pereira araújo
Matricula: 5166730/1
cargo: aGENTE dE PorTaria
Triênio referente: 02/01/1997 a 01/01/2000
Período: 21/09/2022 a 20/10/2022

Protocolo: 839508

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 334 de 01 de aGosto de 2022
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo, MaT. 57197013-3, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 23 À 24/07/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 342 de 08 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal MaradEi – clÍNica doS acidENTadoS Na 
cidadE dE BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM /Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo, MaT. 57197013-3, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 3.5 diária
PErÍodo: dE 17 À 20/07/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 343 de 08 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SaNTa MÔNica EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo, MaT. 57197013-3, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 13/07/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 344 de 08 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal MaradEi – clÍNica doS acidENTadoS Na 
cidadE dE BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM /Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo, MaT. 57197013-3, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 3.5 diária
PErÍodo: dE 25 À 28/07/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 349 de 10 de aGosto de 2022
oBJETiVo: BUScar PrESTador dE SErViÇoS, MÉdico ESPEcialiSTa 
EM UTi No HrPa, BUScar BolSaS dE SaNGUE No HEMoPa do HrPa. 
PoSTEriorMENTE coNdUZir PaciENTE ao HrPa Na cidadE dE rEdENÇÃo – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
Nº 2.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 29 À 30/07/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 350 de 10 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, ENfErMEiro
Nº 2.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 01 À 02/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 839503

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 042 /11.08.2022 – coNceder
NoME: SÔNia Maria NUNES
MaTrÍcUla: 108561/1
carGo: aGENTE dE SaÚdE
loTaÇÃo: HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS
TriÊNio: 06/07/2002 a 05/07/2005
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: 839345

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

errata
.

errata do eXtrato de coNVÊNio
errata de publicada no doe. 35.029 de 30/06/2022 – 
convênio nº 192/2022.
data de assinatura: 30/06/2022  Prazo: 90 (noventa) dias
inic. de Vig.: 30/06/2022  T. Vig.: 27/09/2022
Leia-se: data de assinatura: 30/06/2022  Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias.
inic. de Vig.: 30/06/2022  T. Vig.: 28/11/2022
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES

Protocolo: 839490

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 007/2020 Processo nº: 2019/478232
Nº. do Termo: 2º  data de assinatura: 29/03/2022
o presente Termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao convênio nº 
007/2020 é em decorrência da solicitação da Prefeitura Municipal de San-
tana do araguaia através do ofício nº 032/2022 datado em 07 de Março de 
2022, em virtude das dificuldades geradas pela pandemia da COVID-19, 
tais como problemas na aquisição de insumos e contratação de mão de 
obra especializada. cabe frizar também que o período chuvoso teve início 
na região e não foi possível dar continuidade às obras de forma normal e 
contínua sem que não houvesse o comprometimento da qualidade e se-
gurança da mesma. a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei 
nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item i, alínea “j”, passando 
consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte inte-
grante deste instrumento.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
inic. de Vig.: 01/04/2022 T. Vig.: 27/09/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTaNa do araGUaia
cNPJ nº: 05.832.977/0001-99.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 839517
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 030/2021 Processo nº 2021/230706
Nº. do Termo: 2º  data de assinatura: 08/08/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 030/2021 é decorrente da solicitação da Prefeitura Municipal de 
Xinguara através do ofício n º 048/202 2/PMX/GaB/GMc datado em 06 
de julho de 2022 (seq.135), tendo em vista que a obra está em plena 
execução pela empresa vencedora do certame sendo necessário o aditivo 
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para o cumprimento do plano de trabalho. a prorrogação de prazo encontra 
fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item 5.1, 
alínea “h” e “j”, passando consequentemente os documentos supra refe-
renciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 112 (cento e doze) dias inic. de Vig.: 27/08/2022 T. Vig.: 16/12/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE XiNGUara - cNPJ nº: 04.144.150/0001-20.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 839521
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 073/2021 Processo nº 2021/560722
Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 10/08/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 073/2021 é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENTE. a 
prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como 
na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “h”, passando consequentemente os do-
cumentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias inic. de Vig.: 11/08/2022 T. Vig.: 08/12/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTarEM NoVo 
cNPJ nº: 05.149.182/0001-80.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 839498

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

coNtrato 019/2022-cPH
Valor do contrato: r$ 215.000,00
oBJETo: o presente contrato tem como objeto prestação da elaboração 
do projeto executivo civil e naval de construção do Terminal Hidroviário 
de Passageiros de cametá (Vila carapajó), Estado do Pará, conforme es-
pecificações constantes do Edital de Licitação e seus Anexos, do Termo de 
Referência, Especificações Técnicas e Proposta de Preços apresentada pela 
coNTraTada.
data de assinatura: 08/08/2022.
Vigência: 10/08/2022 a 06/02/2023.
funcional Programática: 26.784.1486.7575
fonte/Natureza: 0101/449051
cNPJ: 27.135.996/0001-07 - ocEaNorTE coNSTrUÇÕES lTda
Endereço: Rua Municipalidade, nº 985, Ed. Mirai Office, sala 1518 Bairro: 
Umarizal, cEP: 66.050-350, Município de Belém, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 839150

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 04
contrato 009/2021-cPH
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto a ProrroGaÇÃo do 
prazo de vigência do contrato nº 009/2021 - cPH, que versa sobre a exe-
cução de obras e serviços de engenharia para a reforma do Terminal Hidro-
viário de Passageiros e cargas do Município de Maracanã, Vila de algodoal, 
Estado do Pará.
Vigência: 09/08/2022 a 06/11/2022
data de assinatura: 05/08/2022
Programa de trabalho: 26.784.1486.7575
fonte/Natureza: 0130/449051
cNPJ: 27.135.996/0001-07 - ocEaNorTE coNSTrUÇÕES lTda.
Endereço: Rua Municipalidade, nº 985, Edifício Mirai Office, sala 1518, 
Bairro: Umarizal, cEP: 66.050-350, Município de Belém, Estado do Pará.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 839255
termo aditivo: 01
contrato: 019/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO DE 
PraZo do contrato de nº 019/2021-cPH, que versa sobre a contratação de 
pessoa jurídica especializada na prestação de Serviços de Telefonia Móvel 
Pessoal (SMP) para atender as necessidades da companhia de Portos de 
Hidrovias do Estado do Pará, incluindo um sistema informatizado de geren-
ciamento on-line que permita a visualização e gerenciamento de todas as 
linhas móveis contratadas e faturas do Plano corporativo, além da cessão, 
em regime de comodato, de aparelhos telefônicos móveis, assim como a 
transmissão de dados e acesso à internet, incluindo todo o suporte técnico 
e o fornecimento de sistema de Business intelligence (Bi).
Valor: o preço global para a prestação de serviços do referido contrato per-
manecerá inalterado para o período de vigência desde termo aditivo, sendo 
de r$ 12.744,96 (doze mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa 
e seis centavos) a serem pagos em parcelas mensais de r$ 1.062,08 (hum 
mil e sessenta e dois reais e oito centavos).
data de assinatura: 11/07/2022
Vigência: 15/07/2022 a 14/07/2023.
funcional Programática:

Unidade orçamentária: 86201
Programa de Trabalho: 26.122.1297.8338
fonte/Natureza: 0101/339039
cNPJ: 40.432.544/0001-47 - claro S.a.
Endereço: rua Henri dunant, nº 780, Torre a e Torre B, Bairro: Santo ama-
ro, cEP: 04.709-110, São Paulo-SP.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 839230

diÁria
.

Portaria Nº. 173/2022-GP de 11 de aGosto de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial 
do Estado n° 33.598;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para São João da Ponta no dia 12/08/2022 a serviço da companhia de 
Portos e Hidrovias do Estado do Pará.

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁria
Wellington Botelho lopes adm. financeiro de Porto i 5912476 609.174.742-87 1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 11 de agosto de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 839488

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo Nº da autorização: 
048/2022. Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – TraNSKallEdY TraNSPorTE lTda-ME. objeto: a 
empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a Titulo Precá-
rio o serviço da liNHa iNTErMUNiciPal caPaNEMa – SÃo MiGUEl do 
GUaMá, TiPo iNTErUrBaNa cÓdiGo 4431, do Serviço convencional de 
Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros. Vigência: 12 (doze) 
meses contados da data de sua assinatura. fundamento legal: decreto 
Estadual N° 3.864 de 30 de dezembro de 1999, e o artigo 71, inciso i, da 
resolução arcoN/Pa nº 001/2000, de 12 de janeiro de 2000, que disci-
plina a operação do Serviço convencional de Transporte rodoviário inter-
municipal de Passageiros do Estado do Pará. Valor da tarifa máxima: r$ 
19,41 (Dezenove reais e quarenta e um centavos) com base no coeficiente 
tarifário em vigor, nos termos da legislação pertinente. foro: Belém-Pa 
data da assinatura: 13/06/2022. Euripedes reis da cruz filho diretor(a) 
Geral - arcoN-Pa.

Protocolo: 839401

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 250 de 09 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
considerando a importância do exercício do Poder disciplinar, como garan-
tia da ordem administrativa,
considerando que a administração Pública possui na sindicância e no Processo 
disciplinar os instrumentos legítimos para apuração de irregularidades no ser-
viço público, de acordo com a lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994
r E S o l V E:
art. 1º - iNSTaUrar Processo de Sindicância na forma do art. 204 da lei 
5.810/94, para apurar os fatos constantes no processo nº 2020/772227;
art. 2º - dESiGNar os servidores riTa dE cáSSia dUarTE fraNco, ma-
trícula funcional nº 24260/1, ocupante do cargo de assistente administra-
tivo, fraNciSco coSME do NaSciMENTo filHo, matrícula funcional nº 
21601/1, ocupante do cargo de agente de Portaria e dElMar MiraNda dE 
QUEiroZ, matrícula funcional nº 11053/1 ocupante do cargo de assistente 
administrativo, para sob a presidência do primeiro, apurarem os fatos, com 
prorrogação, a ser concluído, no prazo de 60 (sessenta dias) de acordo 
com o art 208 da lei 5.810/94
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 839272
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Portaria N° 251 de 10 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
considerando o disposto na lei federal nº 10.520/2002 e lei Estadu-
al nº 6.474/2002, decreto estadual nº 2069/2006, decreto federal nº 
5450/2005 e demais normativas legais aplicáveis à espécie;
considerando o processo nº 2022/1009785;
r E S o l V E:
rEcoNdUZir, os servidores roBErTa TorGa, matrícula nº 5951907/1 
e HarlaN loBaTo PUGa, matrícula nº 5942721/2, para atuarem como 
Pregoeiros desta Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e 
da Pesca – SEdaP, designados que foram pela Portaria 254 de 05/08/2021, 
publicada no Diário Oficial de Estado – DOE nº 34.669 de 13/08/2021;
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 839270
Portaria Nº 255 de 11 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/168625;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar o servidor oZiaS GUEdES dE aQUiNo, ocupante do 
cargo de Extensionista rural i, matrícula nº. 3177530-1, como GESTor do 
Termo de Fomento nº. 01/2022, firmado entre esta Secretaria e o POLO DE 
ProTEÇÃo da BiodiVErSidadE E USo SUSTENTáVEiS doS rEcUrSoS Na-
TUraiS - PoloProBio, tomando todas as providências necessárias para con-
trole e fiscalização da fiel execução do objetivo do referido Termo de Fomento;
Art. 2º - São atribuições do GESTOR: Acompanhar e fiscalizar a execução da 
parceria; informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos de indícios 
de irregularidades na gestão dos recursos; Emitir Parecer Técnico conclusivo 
de análise da prestação de contas final; disponibilizar materiais e equipa-
mentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.
art. 3º. fica garantido ao fiscal do Termo de fomento amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Termo de Fomento sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 839469
Portaria Nº 256 de 11 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/168625;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
coNSidEraNdo o Termo de fomento nº 001/2022;
rESolVE:
art. 1° dESiGNar os servidores HEloiSa HElENa BaTiSTa dE fiGUEi-
rEdo, ocupante do cargo de Engenheira agrônoma, matrícula 23639-1, 
MarlENE EVaNGEliSTa ViEira, ocupante do cargo de Técnica em Gestão 
de agropecuária, matrícula 5961456-1 e iTalo MarloNE GoMES E SaM-
Paio ocupante do cargo de Técnico em Gestão de agropecuária, matrícula 
5961457/1, como integrantes da comissão de monitoramento e avaliação do 
cumprimento dos projetos de parceria voluntária celebrados pela SEdaP.
art. 2° Salvo designação em contrário, os servidores listados no art. 1º 
são responsáveis pelas atividades de monitoramento e avaliação do cum-
primento do Termo de fomento nº 001/2022 celebrado pela SEdaP com o 
Polo de Proteção da Biodiversidade e Uso Sustentáveis do recursos Natu-
rais - PoloProBio.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 839473

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 252 de 11 de aGosto de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas;
considerando o processo 2022/1021188;
rESolVE:
ProrroGar licença saúde ao servidor WEYNEr NaSciMENTo PiNTo, mat. 
22780/ 1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de agropecuária, no 
período de 02/06/2022 a 28/11/2022, conforme laudo médico nº 92883.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 839288

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1º termo aditivo ao convênio N° 28/2021 - sedaP
oBJETo: autorizar as alterações do Plano de Trabalho propostas pelo coN-
VENENTE e prorrogação do prazo de execução e vigência do convênio.
da alTEraÇÃo do PlaNo dE TraBalHo: Pelo presente instrumento 
fica autorizado ao Município convenente a alteração do plano de traba-
lho, alterando a contrapartida de natureza não financeira no valor de R$ 
147.195,00 (cento e Quarenta e Sete Mil, cento e Noventa e cinco reais), 

para contrapartida de natureza financeira.
da ProrroGaÇÃo do PraZo dE EXEcUÇÃo E ViGÊNcia: prazo de execução 
e vigência do convênio nº 28/2021, a contar do dia 01/09/2022 à 31/03/2023.
convenente: MUNiciPio dE caMETá, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 
05.105.283/0001-50,
Endereço: Praça deodoro da fonseca, nº 01, centro , cEP: 68.400-000, no 
Município de cametá, Estado do Pará.
data de assinatura: 11/08/2022
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 839453

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 727/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: ariolando Jorge lima Belfort. carGo: Engenheiro agrôno-
mo. MaTrÍcUla: 832103. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Tomé açu/Pa. 
oBJETiVo: Participar do XI Seminário de Sistemas Agroflorestais de Tomé 
açu. PErÍodo: 17 a 20/08/2022. Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 728/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Sérgio Guedes Pereira. carGo: Engenheiro agrônomo. 
MaTrÍcUla: 21237/2. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Tomé açu/Pa. oB-
JETIVO: Participar do XI Seminário de Sistemas Agroflorestais de Tomé 
açu. PErÍodo: 17 a 20/08/2022. Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 729/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Edmilson de Souza campos. carGo: Engenheiro agrôno-
mo. MaTrÍcUla: 19097/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Tomé açu/Pa. 
OBJETIVO: Participar do XI Seminário de Sistemas Agroflorestais de Tomé 
açu. PErÍodo: 17 a 20/08/2022. Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP

Protocolo: 839556
Portaria de diÁrias Nº 715/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: carlos Jorge Martins Braz. carGo: agente de atividades 
agropecuárias.  MaTrÍcUla: 13170/1 oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  
Santa Maria do Pará e São Miguel do Guamá/Pa. oBJETiVo: Particpar de 
reunião com Sindicato de Produtores rurais, , reunião com a EMaTEr e 
Secretaria de agricultura, fazer visita ao Projeto de Hidroponia e, entrega 
de insumos (sementes de hortaliças e T. Mamona 30 kits)nos referidos mu-
nicipios respectivamnte. PErÍodo: 16 a 19/08/2022. Nº dE diáriaS: 3 ½ 
(três e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 716/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: antônio Jorge Quinderé ferreira. carGo: Engenheiro 
agrônomo.  MaTrÍcUla: 23230/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  Santa 
Maria do Pará e São Miguel do Guamá/Pa. oBJETiVo: Particpar de reunião 
com Sindicato de Produtores rurais, , reunião com a EMaTEr e Secretaria 
de agricultura, fazer visita ao Projeto de Hidroponia e, entrega de insumos 
sementes de (sementes de hortaliças e T. Mamona 30 kits)nos referidos 
municipios respectivamnte. PErÍodo: 16 a 19/08/2022. Nº dE diáriaS:  
3 ½ (três e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – di-
retor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 733/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário:Evaldo carneiro das chagas. carGo: Motorista MaTrÍ-
cUla: 22314. oriGEM:Belém/Pa dESTiNo:  Santa Maria do Pará e São 
Miguel do Guamá/Pa. oBJETiVo: conduzir servidores que irão Particpar 
de reunião com Sindicato de Produtores rurais, reunião com a EMaTEr e 
Secretaria de agricultura, fazer visita ao Projeto de Hidroponia e, entrega 
de insumos (sementes de hortaliças e T. Mamona 30 kits) nos referidos 
municipios respectivamnte. PErÍodo: 16 a 19/08/2022. Nº dE diáriaS:  
3 ½ (três e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – di-
retor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 839550

FÉrias
.

Portaria N° 253 de 11 de aGosto de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas;
rESolVE:
iNclUir na PorTaria N° 245 de 04/08/2022, publicada no doE. N° 
35.069, de 05/08/2022, o nome da servidora, BloiSE SoUSa da SilVa 
SoarES Matrícula nº. 5948641/ 2, ocupante do cargo de Gerente, para 
utilização em gozo de férias, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022 (30 
dias), referentes ao período aquisitivo 2021/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro
 

Protocolo: 839289
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oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 132/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE UrUará.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UMa) Pá carrEGadEira cHaSSi: XUG0300VJNPB03165
daTa dE aSSiNaTUra: 11/08/2022
ViGÊNcia: 11/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 839605

.

.

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

050502184/2022 clEiToN criSTiaNo 
BoUrScHEidT

faZENda Vila 
NoVa 2 23,1442 Ha doM EliSEU 1589/2022

050502185/2022 clEiToN criSTiaNo 
BoUrScHEidT

faZENda Vila 
NoVa 3 52,2806 Ha doM EliSEU 1622/2022

050602265/2022 cariN fErNaNda 
STrENZKE dE SoUZa

faZENda MoNTE 
HorEBE 134,9295 Ha doM EliSEU 1645/2022

050502178/2022 Nilo BoUrScHEidT faZENda SaNTa 
Maria iii 95,6189 Ha doM EliSEU 1642/2022

Belém (Pa), 11.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramo
Presidente

Protocolo: 839281
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

111301240/2019 JoSÉ loUrENÇo 
TaVarES faZENda Boa SorTE 274,8653 Ha MaraBá 1624/2022

Belém (Pa), 11.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramo
Presidente

Protocolo: 839544
Portaria N° 1482 de 11 de aGosto de 2022
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei Estadual nº 4.584/1975.
considerando o artigo 110 do decreto Estadual n°. 1.190/2020 que de-
termina a intimação do beneficiário do título e/ou para que, no prazo de 
15 (quinze) dias, apresente defesa sobre o descumprimento das cláusulas 
resolutivas ou das demais causas de cancelamento do título.
considerando que nos autos do processo n°. 2010/211525, originário do con-
trato de concessão de Uso n°. 00015, expedido em 28/12/2010, em favor de 
irla Maria oliVEira da SilVa, para uma área de 1.432,5039 ha, foi suge-
rida a instauração de procedimento de cancelamento do mesmo.
resolve:
art. 1°. intimar a senhora irla Maria oliVEira da SilVa, para que, querendo, 
no prazo de 15 dias, apresente manifestação e/ou defesa sobre o cancelamento 
do contrato de concessão de Uso n°. 00015, expedido em 28/12/2010.
art. 2°. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 839540
Portaria Nº 1483/2022 11 de aGosto de 2022
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei Estadual nº 4.584/1975.
considerando o artigo 110 do decreto Estadual n°. 1.190/2020 que de-
termina a intimação do beneficiário do título e/ou para que, no prazo de 
15 (quinze) dias, apresente defesa sobre o descumprimento das cláusulas 
resolutivas ou das demais causas de cancelamento do título.
considerando que nos autos do processo n°. 2010/211713, originário do 
contrato de concessão de Uso n°. 00010, expedido em 28/12/2010, em 
favor de liliaN SiQUEira BiSPo, para uma área de 1.384,7633ha, foi 
sugerida a instauração de procedimento de cancelamento do mesmo.

resolve:
art. 1°. intimar a senhora liliaN SiQUEira BiSPo, para que, querendo, no 
prazo de 15 dias, apresente manifestação e/ou defesa sobre o cancelamento 
do contrato de concessão de Uso n°. 00010, expedido em 28/12/2010.
art. 2° Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 839557
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2022/518701 WEliSoN ViEira 
doS SaNToS

faZENda aNo 
NoVo 1498,3241Ha alMEiriM 1479/2022

ESTa PorTaria TorNa SEM EfEiTo a PorTaria Nº 1335 dE 01 dE aGoSTo 
dE 2022, PUBlicada No doE Nº 35.064 dE 02 dE aGoSTo dE 2022
Belém(Pa), 11/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

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

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2018/42420 HaUlliGToM liSBoa 
BarBoSa SaNToS

faZENda TriaN-
GUlo 98,1124Ha BarcarENa 1480/2022

Belém(Pa), 11/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos - Presidente

Protocolo: 839561
Portaria Nº 1484/2022 de 11 de aGosto de 2022
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei Estadual nº 4.584/1975.
considerando o artigo 110 do decreto Estadual n°. 1.190/2020 que de-
termina a intimação do beneficiário do título e/ou para que, no prazo de 
15 (quinze) dias, apresente defesa sobre o descumprimento das cláusulas 
resolutivas ou das demais causas de cancelamento do título.
considerando que nos autos do processo n°. 2010/211689, originário do con-
trato de concessão de Uso n°. 00013, expedido em 28/12/2010, em favor de 
MaNoEl raiMUNdo da iGrEJa NETo, para uma área de 1.471,3437 ha, foi 
sugerida a instauração de procedimento de cancelamento do mesmo.
resolve:
art. 1°. intimar o senhor MaNoEl raiMUNdo da iGrEJa NETo, para que, que-
rendo, no prazo de 15 dias, apresente manifestação e/ou defesa sobre o cance-
lamento do contrato de concessão de Uso n°. 00013, expedido em 28/12/2010.
art. 2° Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 839569
Portaria N° 1470 de 11 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da Política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de estremar o Patrimônio Público 
do Particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre ter-
ras devolutas localizadas no Município de Viseu, abrangendo uma área de 
1.457,9722 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/1021924.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 1.457,9722 (um mil, qua-
trocentos e cinquenta e sete hectares, noventa se sete ares e vinte e dois 
centiares), denominada GlEBa SÃo JoSÉ do GUrUPi, localizada no Mu-
nicípio Viseu, com limites, confrontações e demais especificações técnicas 
constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes 
termos: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice fT3-M-5292 de 
coordenadas N 9.836.941,04m e E 353.966,76m;  deste, segue confron-
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tando com adonias Santana da Silva, com o seguinte azimute e distân-
cia 193°54’04” e 114,59 m até o vértice fT3-M-5293 de coordenadas N 
9.836.829,81m e E 353.939,23m; 161°30’58” e 4.853,28 m até o vértice 
fT3-M-5291 de coordenadas N 9.832.226,90m e E 355.477,91m; deste, 
segue confrontando com Jose rodrigues Neto, com o seguinte azimute 
e distância 232°53’13” e 1.747,20 m até o vértice Ea0-M-1081 de co-
ordenadas N 9.831.172,65m e E 354.084,62m deste, segue confrontan-
do com Manoel arquimedes da Silva, com o seguinte azimute e distância  
232°28’53” e 1.143,02 m até o vértice fT3-M-5290 de coordenadas N 
9.830.476,54m e E 353.178,03m; deste, segue confrontando com Nildo 
Gonçalves dos Santos, com o seguinte azimute e distância 329°16’22” e 
1.626,43 m até o vértice fT3-M-5734 de coordenadas N 9.831.874,63m 
e E 352.347,00m; 72°25’45” e 103,68 m até o vértice fT3-M-5733 de 
coordenadas N 9.831.905,93m e E 352.445,85m; 336°15’13” e 592,19 
m até o vértice fT3-M-5732 de coordenadas N 9.832.447,98m e E 
352.207,38m; 28°02’20” e 47,33 m até o vértice fT3-M-5731 de coorde-
nadas N 9.832.489,76m e E 352.229,63m;  333°56’30” e 269,89 m até o 
vértice fT3-M-5729 de coordenadas N 9.832.732,21m e E 352.111,07m;  
deste, segue confrontando com fazenda rohtak, com o seguinte azimute 
e distância  28°54’57” e 255,45 m até o vértice fT3-M-5728 de coordena-
das N 9.832.955,81m e E 352.234,59m; deste, segue confrontando com 
ramal Sem denominação, com o seguinte azimute e distância 25°32’33” 
e 12,98 m até o vértice fT3-M-5727 de coordenadas N 9.832.967,52m 
e E 352.240,18m; deste, segue confrontando com fazenda rohtak, com 
o seguinte azimute e distância 29°40’28” e 201,71 m até o vértice fT-
3-M-5726 de coordenadas N 9.833.142,78m e E 352.340,04m; 10°01’45” 
e 482,13 m até o vértice fT3-M-5725a de coordenadas N 9.833.617,53m e 
E 352.424,01m; 284°11’27” e 888,20 m até o vértice fT3-M-5724 de coor-
denadas N 9.833.835,28m e E 351.562,91m; 357°38’24” e 1.390,60 m até 
o vértice fT3-M-5723 de coordenadas N 9.835.224,70m e E 351.505,64m;  
deste, segue confrontando com Paulo cesar, com o seguinte azimute e 
distância 104°32’26” e 1.032,28 m até o vértice dEG-M-0278 de coorde-
nadas N 9.834.965,53m e E 352.504,86m; 6°04’37” e 1.926,04 m até o 
vértice fT3-M-5294 de coordenadas N 9.836.880,75m e E 352.708,76m; 
deste, segue confrontando com adonias Santana da Silva, com o seguinte 
azimute e distância  87°15’22” e 1.259,45 m até o vértice fT3-M-5292, 
ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir fT3-M-5280 de coordenadas N9835629.887m 
e E348973.323m, e encontram-se representadas no Sistema UTM, refe-
renciadas ao Meridiano central nº -45°00’, fuso 23, tendo como datum 
o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção U T M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de Viseu.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 839391
Portaria N° 1478 de 11 de aGosto de 2022
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei Estadual nº 4.584/1975.
considerando o artigo 110 do decreto Estadual n°. 1.190/2020 que de-
termina a intimação do beneficiário do título e/ou para que, no prazo de 
15 (quinze) dias, apresente defesa sobre o descumprimento das cláusulas 
resolutivas ou das demais causas de cancelamento do título.
considerando que nos autos do processo n°. 2010/211445, originário do 
contrato de concessão de Uso n°. 00014, expedido em 28/12/2010, em favor 
de JaQUEliNE coNcEiÇÃo MaciEl, para uma área de 1.427,2716 ha, foi 
sugerida a instauração de procedimento de cancelamento do mesmo.
resolve:
art. 1°. intimar a senhora JaQUEliNE coNcEiÇÃo MaciEl, para que, querendo, 
no prazo de 15 dias, apresente manifestação e/ou defesa sobre o cancelamento 
do contrato de concessão de Uso n°. 00014, expedido em 28/12/2010.
art. 2° Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 839485
Portaria N° 1477 de 11 de aGosto de 2022
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei Estadual nº 4.584/1975.
considerando o artigo 110 do decreto Estadual n°. 1.190/2020 que de-
termina a intimação do beneficiário do título e/ou para que, no prazo de 
15 (quinze) dias, apresente defesa sobre o descumprimento das cláusulas 
resolutivas ou das demais causas de cancelamento do título.
considerando que nos autos do processo n°. 2010/211605, originário do 
contrato de concessão de Uso n°. 00019, expedido em 28/12/2010, em 
favor de ESMEralda SoUZa SiQUEira, para uma área de 1.445,0499 ha, 
foi sugerida a instauração de procedimento de cancelamento do mesmo.
resolve:
art. 1°. intimar a senhora ESMEralda SoUZa SiQUEira, para que, querendo, 
no prazo de 15 dias, apresente manifestação e/ou defesa sobre o cancelamento 
do contrato de concessão de Uso n°. 00019, expedido em 28/12/2010.
art. 2° Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 839482

Portaria N° 1476 de 11 de aGosto de 2022
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei Estadual nº 4.584/1975.
considerando o artigo 110 do decreto Estadual n°. 1.190/2020, que de-
termina a intimação do beneficiário do título e/ou para que, no prazo de 
15 (quinze) dias, apresente defesa sobre o descumprimento das cláusulas 
resolutivas ou das demais causas de cancelamento do título.
considerando que nos autos do processo n°. 2010/211675, originário do 
contrato de concessão de Uso n°. 00012, expedido em 28/12/2010, em favor de 
GilVaNdro riBEiro NUNES dE carValHo, para uma área de 1.352,6151ha, 
foi sugerida a instauração de procedimento de cancelamento do mesmo.
resolve:
art. 1°. intimar o senhor GilVaNdro riBEiro NUNES dE carValHo, para 
que, querendo, no prazo de 15 dias, apresente manifestação e/ou defesa 
sobre o cancelamento do contrato de concessão de Uso n°. 00012, expe-
dido em 28/12/2010.
art. 2° Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 839481
Portaria N° 1481 de 11 de aGosto de 2022
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei Estadual nº 4.584/1975.
considerando o artigo 110 do decreto Estadual n°. 1.190/2020 que de-
termina a intimação do beneficiário do título e/ou para que, no prazo de 
15 (quinze) dias, apresente defesa sobre o descumprimento das cláusulas 
resolutivas ou das demais causas de cancelamento do título.
considerando que nos autos do processo n°. 2010/211704, originário do 
contrato de concessão de Uso n°. 00011, expedido em 28/12/2010, em 
favor de aNToNio carloS BiSPo, para uma área de 1.293,4781ha, foi 
sugerida a instauração de procedimento de cancelamento do mesmo.
resolve:
art. 1°. intimar o senhor aNToNio carloS BiSPo, para que, querendo, no 
prazo de 15 dias, apresente manifestação e/ou defesa sobre o cancelamen-
to do contrato de concessão de Uso n°. 00011, expedido em 28/12/2010.
art. 2° Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 839500

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1468/22 de 10/08/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:Paragominas,rondon do Pará e Goianésia/Pa.
Periodo: 16/08 a 03/09/2022(18,5) diárias
Servidores:
-5719-5919/1-Hugo leonardo Silva Pereira-assist.Tec./dEaf
-3166-791/1-Jorge da Silva Santos-Engenheiro
-2042-363/1-João Borges Prestes-Motorista
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
Portaria Nº 1469/22 de 10/08/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:anapu/Pa.
Periodo: 16/08 a 05/09/2022(20,5) diárias
Servidores:
-5960-262/1-Yngrid Henrique Tavares rodrigues Santana-Ger.op.Móvel
-8084-5201/1-Jorge do carmo dos Santos farias-assist.Tec./dEaf
-5719-3369/1-ricardo Hamilton Macedo de albuquerque Junior-Motorista
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 839579

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo
o iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa - autarquia Estadual 
criada pela Lei Estadual 4.584/75, publicada no Diário Oficial do Estado 
de 15.11.1975, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5º, 
alínea “g” da lei nº 4.584/1975, vem por meio desta, NoTificar o(s) in-
teressado(s) abaixo relacionados, a  comparecerem à sede do iTErPa, sito 
à rodovia augusto Montenegro, km 09 s/n – Bairro Parque Guajará, de se-
gunda a sexta-feira, Secretaria do dJ, no horário de 09:00 as 14:00 horas, 
no prazo de  30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do presente 
Edital, para tratar de assunto relacionado ao(s) seu(s) processo(s) e rece-
ber as instruções cabíveis, conforme o § 4º, art. 8º da instrução Normativa 
do iTErPa nº 02/2007. após o decurso do prazo assinalado, caso não haja 
manifestação das parte, os autos serão arquivados definitivamente.
 

Proc. Nº iNteressado assUNto MUNicÍPio

2018/70254 JoÃo dE dEUS alVES da SilVa rEGUlariZaÇÃo fUNdiária 
oNEroSa

Eldorado doS 
caraJáS

2008/559740 orlaNdo cordEiro riBEiro rEGUlariZaÇÃo fUNdiária 
oNEroSa ParaUaPEBaS

2009/169538 MaNoEl cHaGaS da SilVa rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo 
oNEroSa iGaraPÉ-aÇÚ

2016/520025 EMilio da coSTa E SilVa rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo 
oNEroSa iGaraPÉ-Miri
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2008/559740 SEBaSTiÃo PErEira da crUZ rEGUlariZaÇÃo fUNdiária 
oNEroSa SÃo fÉliX do XiNGU

2022/570315 clodoMi alENcar dE oliVEira rEGUlariZaÇÃo fUNdiária 
oNEroSa

coNcEiÇÃo do ara-
GUaia

Em, 11/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa

Protocolo: 839247

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº4988/2022 - 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 laudo Pericial nº 92366, emitido pela SEPlad/dSo.
r E S o l V E:
dESiGNar o(a) servidor(a) JoSE SEVEriNo doS SaNToS SilVa, matrí-
cula n° 24996/1, fiscal Estadual agropecuário/Eng. agrônomo, para res-
ponder pela GER de Inspeção e Classificação Vegetal/ GICV, durante a 
ausência do(a) titular Maria JoSE lENa TriNdadE corrEa, matricula 
54186915/1, GEP-daS 011.4, no período de 30/05/2022 a 28/06/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 839651

.

.

errata
.

errata da Portaria 3641/2022, publicada dia 14/06/2022
onde se lê: destino: Bannach, canaã dos carajás, floresta do araguaia, 
Sapucaia, Xinguara.
Leia-se: destino: Bannach, canaã dos carajás, floresta do araguaia, rio 
Maria, Sapucaia e Xinguara.
ordenador: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 839192

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5021/2022: BENEfici-
ário: aNa Maria aVElar fraZao;Matrícula: 54192696;função:20agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
física, para atender as necessidades da dirEToria adMiNiSTraTiVa fi-
NaNcEira.Elemento de despesa/ Valor: 339036/47 / r$ 2.800,00;Prazo 
de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia):15.orde-
nador de despesas: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 839454

.

.

diÁria
.

Portaria: 5008/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização em propriedade rural que apresenta incon-
formidade com o Sistema de integração agropecuária SiaPEc3 nos mu-
nicípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TErra 
alTa/Pa destino: alTaMira, aNaPU, NoVo rEParTiMENTo, SÃo fÉliX 
do XiNGU/Pa Servidor: 57223249/ daNiEl NUNES E SilVa / (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 7,5 diáriaS / 03/08/2022 a 10/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839203
Portaria: 5009/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do uso de agrotóxicos em propriedades ru-
rais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaUaPE-
BaS/Pa destino: Eldorado doS caraJáS/Pa Servidor: 5922600/ EdE-
NilToN NoNaTo lEiTE / (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS 
/ 16/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839195
Portaria: 5005/2022 
objetivo: ação educativa continuada no municipio.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: cUrraliNHo/Pa destino: SÃo SEBaS-
TiÃo da Boa ViSTa/Pa Servidor: 5939070/ arNaldo PaNToJa doS SaN-
ToS filHo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 25/07/2022 
a 26/07/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839196
Portaria: 5006/2022 
objetivo: realizar atividades de busca aos inadimplentes no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa des-
tino: MaraBá/Pa Servidor: 54189684/ EdiNETE fErNaNdES SaMPaio 
(aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 08/08/2022 a 12/08/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839197

Portaria: 5010/2022 
objetivo: dar apoio nas ações educativas e reuniões técnicas visando a 
prevenção da entrada da praga Moniliophthora roreri, nas regiões pro-
dutoras de cacau no Estado do Pará nos municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: faro, JUrUTi, 
oriXiMiNá/Pa Servidor: 55586713/ GlaUcElEia aMoriM da coSTa (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 9,5 diáriaS / 16/08/2022 a 25/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839198
Portaria: 5007/2022 
objetivo: realizar atividades de busca aos inadimplentes no município. 
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa desti-
no: MaraBá/Pa Servidor: 54186801/ SErGio lUiS aMaral (MÉdico VE-
TEriNário) / 4,5 diáriaS / 08/08/2022 a 12/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839199
Portaria: 5000/2022 
objetivo: conduzir servidores, com o objetivo de realizar vistorias em es-
tabelecimentos artesanais e participar da palestra no evento i Seminário 
do dia de campo de apicultura e meliponiculturanos nos municípios.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: iPi-
XUNa do Pará, ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 57232250/ WilliaM cÉSar 
SoarES loBaTo (MoToriSTa) / 4,5 diáriaS / 14/08/2022 a 18/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839168
Portaria: 5001/2022 
objetivo: conduzir os servidores com o objetivo de realizar atendimento 
ao foco de aiE nos municípios de castanhal, São domingos do capim e 
no distrito de Mosqueiro.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: MoSQUEiro, caSTaNHal, SÃo doMiNGoS 
do caPiM/Pa Servidor: 54187223/ oVidio GoMES Bricio NETo / (Mo-
ToriSTa) / 2,5 diáriaS / 09/08/2022 a 11/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839169
Portaria: 5002/2022 
objetivo: realizar vistoria em estabelecimentos artesanais e palestra no 
evento i Seminário e dia de campo de apicultura e meliponicultora da re-
gião Nordeste paraense nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: iPiXUNa do Pará, ParaGoMi-
NaS/Pa Servidor: 54196692/ SUMaYa EMilia MarTiNS PaUliNo / (MÉdi-
co VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 14/08/2022 a 18/08/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839172
Portaria: 5003/2022 
objetivo: realizar atendimento a foco de aiE, com previsão de colheita de 
amostras, nos municípios de castanhal, São domingos do capim e no dis-
trito de Mosqueiro.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BElÉM/Pa destino: MoSQUEiro, caSTaNHal, SÃo doMiNGoS do ca-
PiM/Pa Servidor: 51855529/ roBErTo BaTiSTa dE fiGUEirEdo (MÉdico 
VETEriNário) / 1,5 diária / 09/08/2022, 10/08/2022 e 11/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839178
Portaria: 5004/2022 
objetivo: realizar vistoria em estabelecimentos artesanais e palestra no 
evento i Seminário e dia de campo de apicultura e meliponicultora da re-
gião Nordeste paraense nos municípios. fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: iPiXUNa do Pará, ParaGoMi-
NaS/Pa Servidor: 51855510/ aNa PaTricia MariNHo MElo / (MÉdico 
VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 14/08/2022 a 18/08/2022.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839185
Portaria: 4999/2022 
objetivo: reunir com servidores das UlSa’s sobre o cadastrado de pro-
priedade e emissão de documentos de trânsito.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: iriTUia, SaNTa Ma-
ria do Pará, SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 57189744/ raiMUN-
do alESSaNdro da SilVa cUNHa / (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 
diáriaS / 22/08/2022 a 24/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 839166
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias referente a Papeleta nº 
50218/2022, Portaria Nº 4670/2022 de 28/08/2022
Portaria: 5011/2022 
objetivo: dar apoio em atividades para emissão de Guia de Trânsito Vege-
tal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa des-
tino: cacHoEira do arari, SalVaTErra/Pa Servidor: 55588427/ Jo-
SiVaN TENorio BarBoSa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2 diáriaS 
/ 06/08/2022 a 07/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839297
Portaria: 5012/2022 
Objetivo: Vistoria técnica para verificação das condições higiênico-sani-
tárias e construções civis de estabelecimentos processadores de deriva-
dos da Mandioca e polpa de frutas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: alENQUEr, BElTErra, cUrUá, 
MoNTE alEGrE, SaNTarÉM/Pa Servidor: 3175758/ NElSoN dE oliVEira 
lEiTE (GErENTE) / 10,5 diáriaS / 16/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839299
Portaria: 5015/2022 
objetivo: fiscalizar evento agropecuário que irá se realizar no Parque 
agropecuário rio Preto (leilão), emissão de GTa (saída de eventos) no 
município de cruzeiro do Sul. Há necessidade de pernoite, uma vez que o 
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evento se estende por mais de um dia. fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: crUZEiro do SUl/Pa Ser-
vidor: 54186801/ SErGio lUiS aMaral (MÉdico VETEriNário) / 3,5 
diáriaS / 29/07/2022 a 01/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839317
Portaria: 5014/2022 
objetivo: Vistoria técnica em estabelecimentos processadores de deriva-
dos da Mandioca e Polpa de fruta.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: alENQUEr, BElTErra, cUrUá, 
MoNTE alEGrE, SaNTarÉM/Pa Servidor: 0024996/JoSE SEVEriNo doS 
SaNToS SilVa (ENGENHEiro aGroNoMo) / 10,5 diáriaS / 16/08/2022 
a 26/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl. 

Protocolo: 839305
Portaria: 5018/2022 
objetivo: realizar ações de cadastramento com retiradas de coordenadas in 
loco nas comunidades da caiP, oriENTE, carraPaTiNHo E MaNdacarÚ, 
para finalização do cadastro e inserção das mesmas no sistema no muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaGoMi-
NaS/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 54181050/ arliNEa Maria 
MoTa rodriGUES (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 23/08/2022 a 
26/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839414
Portaria: 5020/2022 
objetivo: reunir com produtores de dendeicultuta.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: acará, TailÂNdia/
Pa Servidor: 54185730/ lUcioNila PaNToJa PiMENTEl (dirETora) / 2,5 
diáriaS / 11/08/2022 a 13/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839431
Portaria: 5019/2022 
objetivo: realizar cadastramento de produtores rurais de área de assen-
tamento rural no município de Bannach. Para atendimento de solicitações 
de cadastro agropecuário em localidades distantes da sede do município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BaNNacH/Pa des-
tino: BaNNacH/Pa Servidor: 6403191/ PaUlo cÉSar PErEira oliVEi-
ra (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 16/08/2022 a 
16/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839424
Portaria: 5013/2022 
objetivo: realizar inspeção em 16 propriedades produtoras de cacau.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caMETá/Pa destino: 
BaiÃo/Pa Servidor: 54197075/ lUZiNaN da cUNHa TocaNTiNS (aGENTE 
fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839334
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias referente a Papeleta nº 50197/2022, 
Portaria Nº 4072/2022 de 28/08/2022
Portaria: 5017/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização para emissão de Guia de Trânsito Vegetal 
paras transporte de abacaxi e açaí.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: cacHoEira do arari/Pa destino: SalVaTErra/Pa 
Servidor: 5846960/ lUiZ carloS SoarES MoUra (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 2 diáriaS / 06/08/2022 a 07/08/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839335
Portaria: 5016/2022 
objetivo: fiscalizar evento agropecuário que irá se realizar no Parque 
agropecuário rio Preto (leilão), emissão de GTa (saída de eventos) no 
município. Há necessidade de pernoite, uma vez que o evento se estende 
por mais de um dia.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
MaraBá/Pa destino: crUZEiro do SUl/Pa Servidor: 54189684/ EdiNETE 
fErNaNdES SaMPaio (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 29/07/2022 
a 01/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839329

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0460/2022 – 11.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o empregado Ed-
SoN aNToNio BarBoZa (Titular)- Matricula nº 5917004/1 e o empregado 
daNiEl MaUro lEal caMPoS (Suplente)-Matrícula nº 54182270/2, para, 
na qualidade de fiscais do contrato, acompanhar a execução do contrato 
nº 026/2022, celebrado entre a EMaTEr-Pará e EMPrESa ff dE alENcar 
EirElli, constitui objeto do presente contrato a contratação de Empresa 
Especializada no fornecimento de alimentos de uso comum (café moído 
250gr. e açúcar refinado 1kg), conforme especificações relacionadas no 
item 14 desde Termo de referencia para atender as necessidades desta 
Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará-E-
MaTEr/Pa, em todas as unidades administrativas, Escritórios regionais 
de altamira, capanema, conceição do araguaia, Marabá, Marajó, Médio 

amazonas, Santarém, Tapajós, Tocantins, e UdB, visando das sustentação 
em suas atividades finalísticas e rotineiras considerando o planejamento 
do ProaTEr e outros projetos e convênio em vigência, de acordo com as 
normas e diretrizes. PaE (2022/433670).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE
Portaria Nº 0461/2022 – 11.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o empregado Ed-
SoN aNToNio BarBoZa (Titular)- Matricula nº 5917004/1 e o empregado 
daNiEl MaUro lEal caMPoS (Suplente)-Matrícula nº 54182270/2, para, 
na qualidade de fiscais do contrato, acompanhar a execução do contrato 
nº 027/2022, celebrado entre a EMaTEr-Pará e EMPrESa S da c.SaN-
ToS coMÉrcio E SErViÇoS lTda, constitui objeto do presente contra-
to a contratação de Empresa Especializada no fornecimento de alimentos 
de uso comum (café moído 250gr. e açúcar refinado 1kg), para atender 
as necessidades desta Empresa de assistência Técnica e Extensão rural 
do Estado do Pará-EMaTEr/Pa, em todas as unidades administrativas, 
identificadas como  Escritório Regional de Castanhal, Ilhas, São Miguel do 
Guamá e Escritório central, visando das sustentação em suas atividades 
finalísticas e rotineiras considerando o planejamento do PROATER e outros 
projetos e convênio em vigência, de acordo com as normas e diretrizes. 
PaE (2022/433685).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Protocolo: 839513

.

.

coNtrato
.

coNtrato: nº: 029/2022
data de assinatura: 11/08/2022
Vigência: 11/08/2022 a 10/08/2023
objeto: contratação de Empresa Especializada no fornecimento de 10 
(dez) motocicletas 0km, ano modelo 2022/2022, para atender as necessi-
dades da Emater-Pa nos escritórios central, regionais e locais.
dotação orçamentária:
Programa: 1491 – agricultura, Pecuária, Pesca e aquicultura,
aÇÃo: P.i : 2070008712-E – forTalEciMENTo daS UNidadES dE aTEr
foNTE: 0301 – Tesouro do Estado
Elemento de despesa: 449052 – EQUiPaMENToS E MaTErial PErMaNENTE
Valor Global: r$ 325.000,00 (Trezentos e vinte e cinco mil reais)
contratada:  EMPrESa coMErcial E.V. EPifaNio dE SoUZa-ME
Endereço: avenida deputado Hilter Sansão, nº 385N, Bairro: Módulo 01, 
cep: 78320-000 na cidade Juína-MT
ordenador: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 839222

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 205/2022; BENEficiário: EdUardo BE-
NÍcio GoMES,  Matrícula Nº 3177394-1; fUNÇÃo: Extensionista rural i; 
oBJETiVo: Ministrar um curso de capacitação em “cultivo, manejo e pro-
dução de plantas medicinais, em um evento a ser realizado em parceria 
com a fundação Jari e Secretaria Municipal de agricultura; Nº dE diáriaS: 
9,5 (nove e meia diária); PErÍodo: 12 à 21/08/2022; dESTiNo: almerim; 
ordENador dE dESPESaS: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 839624

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 1700/2022-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa, 02 de aGosto de 2022.
a corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio ambiente e Susten-
tabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº. 
227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE nº. 33817, de 
06/03/2019, com fundamento nos arts. 191 §11, 199 e 204, da lei Esta-
dual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do PaE Nº. 2022/971358, no qual o cole-
giado informa, em suma, que embora tenha envidado esforços para escla-
recer os fatos, ainda necessita executar outros procedimentos imprescindí-
veis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 15 (quinze) dias, o prazo para conclusão 
dos trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar Sim-
plificado instaurado através da Portaria nº. 1385/2022-GAB/CORREG, de 
29/06/2022, publicada no doE nº. 35032 de 04/07/2022, referente aos 
fatos de que trata o PaE nº. 2022/578137.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Protocolo: 835188
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tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidor: TaMirES dE fáTiMa PiNTo liSBoa GUiMarÃES
MaTrÍcUla: 5963706
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Geografia
a coNTar dE 05/08/2022
SErVidor: faBricio diaS da rocHa
MaTrÍcUla: 5954999
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE-ciências Sociais
a coNTar dE 11/08/2022
ordENador: lília Márcia ramos reis - 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 839405

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1620/2022 – GaB/seMas, de 
22/07/2022, Publicada no doe Nº 35.060 do dia 28/07/2022,
oNde se LÊ: objetivo: realização de vistoria técnica pré-exploratória de 
PMfS em propriedade rural.
Leia-se: objetivo: Ministrar curso de capacitação técnica sobre licencia-
mento ambiental aquícola, fauna e resgate de fauna.
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 838854

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2022
objeto: contratação de empresa especializada na comercialização de re-
feições por quilo, tipo self service e lanches aos servidores, terceirizados 
e estagiários através da concessão de espaço na Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará.
Entrega do Edital, disponível a partir do dia 12.08.2022: https://www.gov.
br/compras/pt-br; www.semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
local de abertura: www.gov.br/compras/pt-br
data de abertura: 25/08/2022 às 09:00h (horário de Brasília)
12 de agosto de 2022.
raiza freitas Gois
PrEGoEira oficial - SEMaS/Pa

Protocolo: 839495

diÁria
.

Portaria Nº 1775/2022 - GaB/seMas 10 de aGosto de 2022.
Objetivo: Participar da 5ª Reunião Extraordinária do Comitê Executivo do FPMAC.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: São Sebastião da Boa Vista/Pa
destino: Belém/Pa.
Período: 15/08 a 17/08/2022– 02 e ½ diárias
colaboradora Eventual:
- aNdrEZa dE SoUZa E SoUZa – colaboradora Eventual
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 838922
Portaria Nº 1784/2022 - GaB/seMas 10 de aGosto de 2022.
Objetivo: Participar da 5ª Reunião Extraordinária do Comitê Executivo do FPMAC.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 15/08 a 17/08/2022– 02 e ½ diárias
colaboradora Eventual:
- iNGrYd KETTElEN fErNaNdES BarroS – colaboradora Eventual
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 838983
Portaria Nº1512/2022 - GaB/seMas 13 de JULHo de 2022.
Objetivo: Participar do Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: foz do iguaçu/Pr
Período: 21/08 a 27/08/2022 – 06 e ½ diárias.
Servidora:
- 55588165/4 - MaiTE aZEVEdo BarBoSa SaUMa - (Gerente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 827832

Portaria Nº1536/2022 - GaB/seMas 14 de JULHo de 2022.
objetivo: Participar de curso de formação de gestores .
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: fortaleza/cE.
Período: 28/08 a 02/09/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidora:
- 55588165/4 - MaiTE aZEVEdo BarBoSa SaUMa - (Gerente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 828476
Portaria Nº 1560/2022 - GaB/seMas 15 de JULHo de 2022.
Objetivo: Participar do Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: foz do iguaçu/Pr.
Período: 21/08 a 27/08/2022 – 06 e ½ diárias.
Servidor:
- 5938940/3 - EMaNUEl lUcaS PErEira liMa – (chefe de Gabinete)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 829213
Portaria Nº 1570/2022 - GaB/seMas 20 de JULHo de 2022.
objetivo: Participar do curso de alta formação de Gestores.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: fortaleza/cE
Servidores:
- 5963869/ 1 - GaBriEl TEiXEira odaNE rodriGUES – 
Gerente – 28/08 a 02/09/2022 - 5/½ diárias
- 5927617/ 2 - BrENda MEliSE MorBacH ParEdES HacHEM – Técnico 
em Gestão de Meio ambiente - 28/08 a 02/09/2022 - 5/½ diárias
- 5898327/ 4 - JoSilENa daMaScENo SilVa - 
Técnico em Gestão de Meio ambiente - 28/08 a 06/09/2022 - 5/½ diárias
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 830325
Portaria Nº 1574/2022 - GaB/seMas 20 de JULHo de 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental em conjunto com CREA-
PA, a fim de orientar os empreendimentos que realizam atividades capazes 
de causar poluição/degradação ao meio ambiente.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Paragominas/Pa, Ulianópolis/Pa e dom Eliseu/Pa
Período: 24/07 a 06/08/2022 – 13 e ½ diárias
Servidores:
- 57234782/ 1 - EliNEUZa faria da SilVa – Técnico em Gestão de Meio ambiente
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 830409
Portaria Nº 1699/2022 - GaB/seMas 02 de aGosto de 2022.
objetivo: Subsidiar emissão de pareceres e notas técnicas de processos de 
licenciamento ambiental e manutenção de licenças dos empreendimentos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: altamira/Pa, Vitoria do Xingu/Pa e Tucuruí/Pa
Período: 22/08 a 26/08/2022 – 4 e ½ diárias
Servidores:
- 5963607/ 1 - aNdrEW WallacE PalHETa VarEla – 
Técnico em Gestão de Meio ambiente
- 5955123/ 1 - daNiEllE dE liMa fariaS - 
Técnico em Gestão de Meio ambiente
- 5963826/ 1 - lETÍcia doS SaNToS coSTa - 
Técnico em Gestão de Meio ambiente
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 835104
Portaria Nº 1727/2022 - GaB/seMas 05 de aGosto de 2022.
objetivo: realizar Vistoria técnica em projeto de Supressão vegetal.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém, Monte alegre e almeirim/Pa
Período: 22/08 a 26/08/2022 – 4 e ½ diária.
Servidor:
- 6403548/ 1 - lETÍcia BraGa GoMES – 
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(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 57230164/ 1 - riValdo coSTa cardoSo JUNior – 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5908954/ 4 - faBrÍcio da SilVa corrÊa – 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 836689
Portaria Nº 1746/2022 - GaB/seMas 05 de aGosto de 2022.
objetivo: Vistoria em empreendimento para subsidiar análise dos proces-
sos de Barragem.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém e itaituba/Pa
Período: 22/08 a 25/08/2022 – 3 e ½ diária.
Servidor:
- 8400937/ 1 - NaYara MoNTEiro BarrEiroS – 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5914563/ 4 - SUZaNa TEiXEira rodriGUES – 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5936161/ 2 - EdSoN alVES rodriGUES – (assessor Especial i)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 836861
Portaria Nº 1753/2022 - GaB/seMas 05 de aGosto de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica em Unidade de produção de carvão e 
vistoria em industria madeireira para subsidiar validação de EcrV.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Mojú/Pa
Período: 22/08 a 26/08/2022 – 4 e ½ diária.
Servidor:
- 5937317/ 3 - THaiS SilVa BiSPo doS SaNToS – 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5147352/ 1 - SErGio aUGUSTo da MoTTa SoUZa – 
(Engenheiro agrônomo)
- 5883997/ 2 - aNTÔNio araNHa NETo – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 837029
Portaria Nº 1755/2022 - GaB/seMas 08 de aGosto de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica para subsidiar análise de licenciamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Paragominas/Pa
destino: Paragominas e ipixuna do Pará/Pa.
Período: 22/08 a 26/08/2022 – 04 e ½ diária.
Servidores:
- 5944971/2 – lUciMar coSTa PErEira- 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5919696/2 – oSMar roMaN JUNior- 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5914632/2 – EdSoN ViTor SaBaT cardoSo JUNior- (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 837222
Portaria Nº 1774/2022 - GaB/seMas 10 de aGosto de 2022.
objetivo: apoio logístico visando o deslocamento da equipe SEMaS para 
o treinamento de uso do aplicativo TerraonTrack em comunidades com 
atuação do Imaflora.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: São félix do Xingu/Pa
destino: Parauapebas/Pa
Período: 14/08 a 15/08/2022 e 18/08 a 19/08/2022 – 03 diárias.
Servidores:
- 5905603/ 2 – carloS KlEiToN da SilVa rodriGUES- 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 838619
Portaria Nº 1787/2022 - GaB/seMas 11 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: Goianésia do Pará/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 15/08 a 17/08/2022 – 2 e ½ diárias.
colaborador:
- roNaldo NUNES raMoS – (colaborador Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 839152

Portaria Nº 1789/2022 - GaB/seMas 11 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: Breves/Pa.
destino: Belém/Pa.
Período: 15/08 a 17/08/2022 – 2 e ½ diárias.
colaborador:
- JoSÉ iVaNildo GaMa BrilHaNTE - (colaborador Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 839170

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Nº do Termo: 12/2022
Nº da Publicação: 829846
data da Publicação: 20/07/2022

Protocolo: 839591
torNar seM eFeito ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Nº do Termo: 12/2022
Nº da Publicação: 829847
data da Publicação: 20/07/2022

Protocolo: 839597
torNar seM eFeito desiGNaÇÃo de FiscaL de coNtrato
Portaria 01666/2022 - GaB/ SEMaS
Nº da Publicação: 834316
data da Publicação: 02/08/2022

Protocolo: 839602

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria nº. 577 de 10 de agosto de 2022
i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para o municí-
pio de Bragança-Pa, no dia 10/08/2022:

servidor objetivo

Karla lessa Bengtson, matrícula nº 5560918, ocupante 
do cargo de Presidente.

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, a servidora acima, conforme o processo nº 
2022/994020 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
ridiVaN clairEfoNT dE SoUZa MEllo NETo
diretor de Gestão administrativo e financeiro

Protocolo: 839191

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 089/2022/crH-GaB
Belém, 10 de agosto de 2022
o Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, no uso de 
suas atribuições legais, e...;
coNSidEraNdo o Memo. N° 006/2022-cSa, de 13 de julho de 2022, em 
que o Presidente da comissão de Sindicância administrativa, constituída 
pela Portaria n° 076/2022-SiNd/SEGUP, de 15.06.2022, solicita a prorro-
gação do prazo para conclusão.
coNSidEraNdo ainda o art. 208 da lei no 5.810/1994-rJU.
rESolVE:
art. 1° - Prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo, designada pela Portaria 
n° 076/2022-SiNd/SEGUP.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
rEGiSTrE.SE, PUBliQUE.SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 839277
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desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 088/2022/crH-GaB Belém-Pa, 09 de agosto de 2022
o Sr. UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pú-
blica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: a lei nº 7.584, de 28 de dezembro de 2011, que dispõe 
sobre a reorganização do Sistema Estadual de Segurança Pública e defesa 
Social – SiEdS e da reestruturação organizacional da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social – SEGUP, e dá outras providências;
coNSidEraNdo: ofício interno nº 102/2022-GaB.SEc/SEGUP de 03 de 
agosto de 2022.
rESolVE:
i – dispensar TEN cEl QoPM aldEMi JoSÉ dE SoUZa carNEiro JÚNior, 
Matrícula n° 5817838-1, da função de Piloto de aeronave a contar de 
01.08.2022.
ii - designar o servidor TEN cEl QoPM aNdrÉ icaSSaTTi QUEiroZ, Matricu-
la nº 5817889-5, para a função de Piloto de aeronave a contar de 01.08.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPrE-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social do Pará

Protocolo: 839273

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 026/2022 – FisP 
a diretora e ordenadora de despesa do fundo de investimento de 
Segurança Pública - fiSP, designada através da PorTaria Nº 1.015/2022-
ccG, de 02.08.2022, publicada no doE nº 35.066 em 03.08.2022 e 
rESolUÇÃo nº 002/2022-fiSP, de 03.08.2022, publicada no doE nº 
35.068 em 04.08.2022, no uso de suas atribuições legais e,
 coNSidEraNdo: Processo nº 2022/525449, referente a aTa dE rEGiS-
Tro dE PrEÇoS n.º 001/2022-SEcid da coNcorrÊNcia nº 026/2021 
- CSL/SECID/MA, que gerou o CONTRATO nº 24/2022 - FISP, firmado en-
tre este fundo de investimento de Segurança Pública - fiSP e a empresa 
QUaliTEcH ENGENHaria lTda, para contratação de empresa de enge-
nharia para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva 
de logradouros públicos em todas as unidades da Polícia civil do interior do 
Estado do Pará, excluindo-se aquelas pertencentes à região metropolitana 
de Belém/Pa, com o fornecimento de todos os materiais, equipamentos 
e mão de obra, com a finalidade de atender as necessidades da POLÍCIA 
ciVil do ESTado do Pará;
coNSidEraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-SEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores JoSÉ Maria dE SoUSa rocHa, Mf: 
5333199, rEiNaldo aUGUSTo coSTa SoarES, Mf: 3159264 e KariNa 
rodriGUES BENETTi, Mf: 5186536, para atuarem como fiScaiS do con-
trato supramencionado, junto a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, vi-
sando ao efetivo cumprimento das disposições contratuais.
Art. 2º - Requerer ao fiscal que encaminhe a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Fa-
tura(s) devidamente atestada(s), acompanhada(s) dos comprovantes de 
realização da despesa conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 
prestado (Boletim de Medição, Termo de recebimento de Material com o 
devido registro fotográfico dos bens, dentre outros), recibo e documentos 
de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS e Previdên-
cia) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil, após a data de recebimento 
do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a liquidação 
e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer ao fiscal, quando a contratada não estiver cumprindo 
as obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fiSP, rElaTÓrio 
circUNSTaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, antes 
do término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas as medidas 
competentes, ressalvadas as atribuições ao art. 67, § 1º da lei nº 8.666/93.
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém/Pa, 11 de agosto de 2022.
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES
delegada de Polícia civil
diretora e ordenadora de despesas do fundo de investimento de Segu-
rança Pública

Protocolo: 839280
Portaria n.º 1482/2022 – ccc/GaB.saGa/seGUP
Belém, Pará, 11 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, designada 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),
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 nº 188/2022-SE-
GUP/Pa; celebrado com a empresa f. MiNHoZ da coSTa EirEli EPP, e 
o contrato administrativo nº 189/2022-SEGUP/Pa; celebrado com a em-
presa ViBra ENErGia S/a, ambos decorrentes do Pregão Eletrônico nº 
023/2022-SEGUP/Pa, oriundos do Processo Eletrônico nº 2022/628588, 
cujo objeto consiste na contratação de empresa(s) devidamente autori-
zada(s) pela Empresa Brasileira de infraestrutura aeroportuária ou pela 
administração aeroportuária competente, mediante concessão, para o for-
necimento e o abastecimento de combustível aeronáutico, dos tipos: que-
rosene de aviação QaV-1 (JET-a ou JET-a1) e QaV-2 (JET aditivado), para 
atender a SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa 
Social – SEGUP/Pa em aeroportos homologados ou através de caminhão 
tanque que possua a certificação necessária, em áreas dentro ou fora da 
zona aeroportuária. (itens 01, 02, 04 a 47).
RESOLVE: Nomear os servidores abaixo, para acompanharem e fiscaliza-
rem a execução dos contratos administrativos n° 188/2022 - SEGUP/Pa; 
n° 189/2022- SEGUP/Pa:
- Ten. cel. PM GEorGE aUad carValHo JUNior, Mf. 5774012/1, como Presidente.
- Sgt. PM GEaN GirElE GoMES, Mf. 5795877, como Membro.
-  fEliPE PiNHEiro ScHMidT, Mf. 57192845/1, como Membro.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 839655
Portaria Nº 027/2022 – FisP 
a diretora e ordenadora de despesa do fundo de investimento de 
Segurança Pública - fiSP, designada através da PorTaria Nº 1.015/2022-
ccG, de 02.08.2022, publicada no doE nº 35.066 em 03.08.2022 e 
rESolUÇÃo nº 002/2022-fiSP, de 03.08.2022, publicada no doE nº 
35.068 em 04.08.2022, no uso de suas atribuições legais e,
 coNSidEraNdo: Processo nº 2022/301647, referente ao PrEGÃo ElE-
TrÔNico nº 04 / 2022 -, que gerou o coNTraTo nº 018/2022 - fiSP, 
firmado entre este Fundo de Investimento de Segurança Pública - FISP e 
a empresa iNTEGraTEK coMÉrcio dE ElETroElETrÔNico para aquisi-
ção de 400 (quatrocentas) unidades de NoBrEaK 700Va / 350W BiVolT 
AUT; com a finalidade de atender as necessidades da POLÍCIA CIVIL DO 
ESTado do Pará;
coNSidEraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-SEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores SÉrGio dE oliVEira dUarTE cPf: 
305.723.202-72 Mf: 5232910 - EPc, lUÍra dE SoUZa caMPoS daMaS-
cENo MoNTEiro cPf:886.338.702-82 Mf:55585927 - EPc, lUiZ rool-
SElVErT MaciEl fErrEira cPf: 181.149.462-53 Mf: 73423 aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo para atuarem como fiScaiS, do contrato supramencio-
nado, junto a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, visando ao efetivo 
cumprimento das disposições contratuais.
Art. 2º - Requerer ao fiscal que encaminhe a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Fa-
tura(s) devidamente atestada(s), acompanhada(s) dos comprovantes de 
realização da despesa conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 
prestado (Boletim de Medição, Termo de recebimento de Material com o 
devido registro fotográfico dos bens, dentre outros), recibo e documentos 
de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS e Previdên-
cia) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil após a data de recebimento 
do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a liquidação 
e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer ao fiscal, quando a contratada não estiver cumprindo 
as obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fiSP, rElaTÓrio 
circUNSTaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, an-
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tes do término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas as 

medidas competentes, ressalvadas as atribuições ao art. 67, § 1º da lei 

nº 8.666/93.

art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE

Belém/Pa, 11 de agosto de 2022.

rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES

delegada de Polícia civil

diretora e ordenadora de despesa do fiSP

Protocolo: 839492

.

.

errata
.

errata da publicação do contrato 22/2022 - exercício: 2022
publicado no Diário Oficial n°35.074 de 10 de agosto de 2022 ,
Protocolo: 838151
oNde se LÊ: “Vigência: 09/08/2022 a 08/08/2022”

Leia-se: “”Vigência: 09/08/2022 a 08/08/2023””

Protocolo: 839149
errata da PUBLicaÇÃo No doe N° 35.075 de 11/08/2022 - 
Protocolo Nº 838993.
onde se lê: - JoSÉ ocÉlio rodriGUES BraNdÃo, Mf N° 71315/1, fiScal SUPlENTE.

Leia-se: - JoÃo ocÉlio rodriGUES BraNdÃo, Mf N° 71315/1, fiScal SUPlENTE.

Protocolo: 839603

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1442/2022 –saGa
oBJETiVo: Para participar da “operação adesão do Para”.

ProcESSo: 2022/1011851

fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad

MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa

dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa

PErÍodo: 12 à 16.08.2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada

SErVidor (ES): SGT BM fraNciSco fErrEira crUZ, Mf: 5610257-1

SGT BM GlEUBEr GioVaNNi fErrEira Mafra, Mf: 5601894-1

SGT BM carloS alBErTo oliVEira dE aQUiNo, Mf: 5634814-1

SGT PM rENaTo NaZarENo oliVEira do NaSciMENTo, Mf: 5787432

SGT PM PEdro PaUlo corrÊa do coUTo, Mf: 5695287-1

cB PM SUSaNa daS GraÇaS carPiNa cHaVES, Mf: 57221689

cB BM EdEr MarcElo BriTo dE araÚJo, Mf: 57189415-1

cB BM THiaGo JoSÉ liMa PadilHa, Mf: 57189188-1

QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)

SErVidor (ES): cEliNa alVES dE oliVEira BriTo, Mf: 5866065-4

SiMoNi MarlY fErrEira lEÃo da SilVa, Mf: 5897891-7

PaUlo ViTor aNdradE BEZErra, Mf: 5933690
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1443/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/956078
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): foZ do iGUaÇU/Pr E SÃo PaUlo/SP
PErÍodo: 16 à 23.08.2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada

SErVidor (ES): cEl PM alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, Mf: 5420628-1

ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1444/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.

ProcESSo: 2022/975677
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 03 à 05.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada

SErVidor (ES): cEl PM fraNciSco GilVaN loPES da NÓBrEGa JÚ-
Nior, Mf: 5673836-1
cB PM faBrÍcio caldaS doS SaNToS, Mf: 57222108-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1445/2022 –saGa
oBJETiVo: para realizar manutenção em embarcações.
ProcESSo: 2022/979805
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MUaNa/Pa
PErÍodo: 04 à 07.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor (ES): aNdErSoN MoraES caSTro, Mf: 5946272-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1446/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/995355
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alMEiriM, PraiNHa, SaNTarÉM, E alENQUEr/Pa
PErÍodo: 08 à 12.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErVidor (ES): TEN cEl PM MiGUEl ÂNGElo SoUSa corrÊa, Mf: 5808073-1
SGT rr PM JoaBE doS SaNToS GoUVEia, Mf: 50637010-1
cB PM fraNciSco riBEiro dE MENEZES JUNior, Mf: 57222022-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1447/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/972051
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 01 à 12.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 12(doze) de alimentação e 11(onze) de pousada
SErVidor (ES): cB PM JoaN dE JESUS aZEVEdo, Mf: 57222557-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1448/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/994201
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo: 06 à 07.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): clEYToN fErNaNdo PaiXÃo dE SoUSa coSTa, Mf: 54196767
THiaGo SaNToS dE liMa, Mf: 5955780-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1462/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1004603
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: SaNTarÉM/Pa
dESTiNo(S): rUrÓPoliS/Pa
PErÍodo: 09 à 11.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor (ES): SUB TEN PM JaiNo dioGo alMEida dE JESUS, Mf: 5631530-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1463/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1004721
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: SaNTarÉM/Pa
dESTiNo(S): MoNTE alEGrE/Pa
PErÍodo: 12 à 13.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): SUB TEN PM JaiNo dioGo alMEida dE JESUS, Mf: 5631530-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 839471
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 152/2022 – ccc: MaN-
TEr o MaJ QoPM rG 30320 WElliNGToN PaTricK loBaTo cardoSo, 
para exercer a função de Presidente da comissão fiscalizadora do contrato 
administrativo n.º 110/2021, celebrado entre a PMPa e a Empresa EXaTa 
coNSTrUTora lTda, cujo objeto Prestação de serviços comuns de engenha-
ria com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos; MaNTEr o 
3° SGT PM rG 34792 diVaN coSTa rodriGUES, como Membro da comissão 
fiscalizadora do Contrato n.º 110/2021;NOMEAR a SD PM RG 41356 CLAUDIA 
fEiToSa loBo da SilVa, em substituição ao cB QPMP rG 36837 diEGo 
HENRIQUE OLIVEIRA E SILVA, como Membro da Comissão fiscalizadora do 
contrato n.° 110/2021; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 11 
de agosto de 2022; ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 
29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 839258
Portaria nº 040/2022 - dPcPM – Nomear o MaJ QoPM rG 30325 
WaNdErlEY coSTa da SilVa em substituição ao MaJ QoPM rG 30724 
VicTor cEZar GaMa MoNTEiro como fiScal do acordo de cooperação 
nº 010/2019, celebrado entre a Polícia Militar do Pará-PMPa e a Prefeitura 
Municipal de Barcarena/Pa. Belém/Pa, 08/08/2022. cEl QoPM JoSÉ dil-
SoN MElo dE SoUZa JÚNior – comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 839584
Portaria nº 039/2022 - dPcPM – Nomear o MaJ QoPM rG 33480 
aGNaldo coSTa dE alMada como fiScal do Termo de Execução des-
centralizada nº 001/2022, celebrado entre a Polícia Militar do Pará-PMPa e 
o Ministério Público de contas-MPc/Pa. Belém/Pa, 08/08/2022. cEl QoPM 
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 839568

.

.

errata
.

errata da ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
039/2022/dL/PMPa – Valor PUBlicado No diário oficial do ES-
Tado Nº 35.073, dE 09 dE aGoSTo dE 2022, ProTocolo 837693. (PaE 
Nº 2022/442517)
oNde se LÊ:
Valor: r$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
 Leia-se:
Valor: r$ 352.260,00 (trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e ses-
senta reais).
Belém - Pa, 11 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 839294
errata

errata do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
039/2022/dL/PMPa – Valor, PUBlicado No diário oficial do ES-
Tado Nº 35.073, dE 09 dE aGoSTo dE 2022, ProTocolo 837686. (PaE 
Nº 2022/442517)
oNde se LÊ:
Valor ESTiMado: r$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
Leia-se:
 Valor: r$ 352.260,00 (trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e ses-
senta reais)
Belém - Pa, 11 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 839291

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022 – cPL/PMPa

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 017/2022 – cPl/PMPa – PaE n° 2022/1010198, cujo objeto 
é a “a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa 
jurídica especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva 
e corretiva no Sistema de condicionamento de ar Vrf, para atender as 
necessidades do complexo “Tiradentes” - PMPa, em Belém/Pa, com for-
necimento de materiais de consumo, peças de reposição, componentes e/
ou acessórios, conforme as condições, quantidades e exigências contidas 
estabelecidas no Edital e seus anexos”.
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 com-
plementar 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 o resultado final do Pregão Eletrônico nº 017/2022 – 
cPl/PMPa que teve como adjudicatária a empresa caTa VENTo rEfriGE-
raÇÃo E SErViÇoS GEraiS lTda, cNPJ Nº 03.534.028/0001-05, pelo va-

lor de r$ 184.999,94 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa 
e nove reais e noventa e quatro centavos).
02 – rEMETEr o processo licitatório ao centro de compras e contratos, 
a fim de que sejam adotadas as medidas administrativas relativas à con-
tratação da empresa vencedora e demais providências no âmbito de suas 
atribuições.
Quartel em Belém - Pa, 09 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 839376

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria nº 841/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido lEoMar coSTa dE 
aViZ, TEN cEl PM, Mf: 5808049-1, do efetivo do (a) dGEc/cfP/8º BPM/
SoUrE: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 200,00; 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 842/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido EldErBaraN QUEi-
ROZ LEAL, MAJ PM, MF 571996981, do efetivo do (a) DGEC/CFP/6ª CIPM/
TailÂNdia: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 200,00; 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 843/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido EdEr PErEira dE JE-
SUS, MaJ PM, Mf 541852072, do efetivo do (a)dGEc/cfP/22º BPM/coNc. 
araGUaia: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 200,00; 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 844/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido MarcoS aNTÔNio da 
SilVa oliVEira, MaJ PM, Mf 541925502, do efetivo do (a) dGEc/cfP/16º 
BPM/alTaMira: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quin-
ze) dias; Valor: r$ 200,00; 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 845/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido GlEidSoN SaNToS 
da SilVEira, MaJ PM, Mf 58330001, do efetivo do (a) dGEc/cfP/15º 
BPM/iTaiTUBa: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 846/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido EdEr SaNToS araÚ-
Jo, MaJ PM, Mf 571996551, do efetivo do (a) dGEc/cfP/16º BPM/al-
TaMira: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 200,00; 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 847/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido lEoNardo fErrEi-
ra dUTra, caP PM, Mf 571991852, do efetivo do (a) dGEc/cfP/18º BPM/
MoNTE alEGra: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 848/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido roBSoN fariaS 
VicENTE, caP PM, Mf 571990752, do efetivo do (a) dGEc/cfP/7º BPM/
rEdENÇÃo: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 200,00; 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 849/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido BrUNo iBiaPENa 
TEiXEira, MaJ PM, Mf: 571999488/1 , do efetivo do (a) dGEc/cfP/23º 
BPM/ParaUaPEBaS: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 850/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido EladYr NoGUEira 
liMa NETo, MaJ PM, Mf 58183461, do efetivo do (a) dGEc/cfP/3º BPM/
SaNTarÉM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 200,00; 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 851/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido WaNdErlEY coSTa 
da SilVa, MaJ PM, Mf 58332641, do efetivo do (a) BarcarENa/dGEc: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 200,00; 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 852/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido carloS EdUardo 
NUNES dE MElo, caP PM, Mf 572307321, do efetivo do (a) dGEc/cfP/9º 
BPM/BrEVES: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quin-
ze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordena-
dor de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 853/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido JaNdErSoN liMa 
doS SaNToS, caP PM, Mf 571997322, do efetivo do (a) dGEc/cfP/5º 
BPM/caSTaNHal : 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
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Portaria nº 854/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido iVo MarcElo dE 
BriTo PErEira, 2º TEN PM, Mf 571995812, do efetivo do (a) dGEc/
CFP/12ª CIPM/ORIXIMINÁ: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Con-
tas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 
–aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (te-
souro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel 
QoPM.
Portaria nº 855/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido daViSoN aNdrÉ 
BaSToS da SilVa, MaJ PM, Mf:5834066/1, do efetivo do (a) dGEc/
cfP/33º BPM/BraGaNÇa: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de con-
tas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 
–aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (te-
souro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel 
QoPM.
Portaria nº 856/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido JoÃo HailToN araÚ-
Jo dE BriTo, 1º TEN PM, Mf 4220571/1, do efetivo do (a) 11º BPM/Polo 
cPf/dGEc: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 200,00; 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 857/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido alESSaNdra loPES 
lEal BaNdEira, MaJ PM, Mf 541926412, do efetivo do (a) dGEc/cfP/19º 
BPM/ParaGoMiNaS: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 858/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido arTHUr BEZErra da 
SilVa, TEN cEl PM, Mf 5817900/1, do efetivo do (a) dGEc/cfP/cfaP: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 2.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 859/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido fraNciSco cElSo 
dE liMa MacHado, cEl PM, Mf 5626510/1, do efetivo do (a) dGEc/cfo/
aPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE Ma-
TErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 860/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido JUlio cESar dioGE-
NES aNdradE, caP PM, Mf 572329851, do efetivo do (a) dGEc/cfP/12º 
BPM/STa iSaBEl: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 861/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido lUciaNa corrÊa E 
SILVA, MAJ PM, MF 541930791, do efetivo do (a) DGEC/CFP/11ª CIPM/
roNdoN do Pará: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 862/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido HarlEY alVES da 
coSTa, MaJ PM, Mf 541945111, do efetivo do (a) dGEc/cfP/4º BPM/
MaraBá: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 200,00; 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 863/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido rENaTo BraNdÃo 
dE MoraES filHo, MaJ PM, Mf: 541933711, do efetivo do (a) dGEc/
cfP/25º BPM/cPc ii: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 864/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido alaN darlES dE 
VaScoNcEloS MaGalHÃES, TEN cEl PM, Mf 58178201, do efetivo do (a) 
dGEc/cPf/17º BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 865/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido lEoMar coSTa dE 
aViZ, TEN cEl PM, Mf: 5808049-1, do efetivo do (a) dGEc/cfP/8º BPM: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 200,00; 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 866/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido PEdro YoSHioKa 
da SilVa, caP PM, Mf 57231749/1, do efetivo do (a) dGEc/44º BPM/
SaliNaS: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 200,00; 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 726/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido lUciaNa loPES da 
SilVa oliVEira, MaJ PM, Mf 5887488/1, do efetivo do (a) dGEc: 60(ses-
senta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 
200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE 
coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 839378

diÁria
.

Portaria Nº 600/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: Parauapebas-Pa; Período: 25/02 a 
02/03/2022; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: Sd PM Jessica Gleiciane Borges de oliveira; cPf:003.525.182-
43; Valor: r$ 1.392,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.

Protocolo: 839293
errata da Portaria Nº 55/21/di/dF, contida no doE nº 34.762 do 
dia 11/11/2021; onde Lê-se: Servidor: SGT PM Elbertom Vilhena costa. 
Leia-se: Servidor: SGT PM Elberton Vilhena costa. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 839246
Portaria Nº4470/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (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 pou-
sada; Servidores: SGT PM alessandra Nunes carvalho da Silva; cPf: 
591.321.592-34; Valor: r$ 1.055,04. Sd PM anderson ferreira Espindola; 
cPf: 018.297.982-27; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 839618
Portaria Nº4453/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
De Trânsito nas Rodovias Estaduais (2 ªQuinz-Julho/22-BPRV); FUNDA-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; des-
tino: Paragominas-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade de diárias: 
15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM rafael lima da 
Silva; cPf: 758.882.972-91; Valor: r$ 3.956,40. cB PM ronnyel de Sousa 
Matos; cPf: 014.078.453-57; Valor: r$ 3.798,00. cB PM ronny Ewerton 
Santos da Silva; cPf: 922.276.942-20; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Jack 
luis frança ramos; cPf: 918.102.992-68; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM 
fabine Elen Silva Sousa; cPf: 010.391.462-52; Valor: r$ 3.798,00. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4454/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (op. Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 29/07 a 
01/08/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: Sd PM Marcos Paulo Vieira de Souza; cPf: 936.089.342-00; 
Valor: r$ 759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4455/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (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 Breno Quadros Estevam; cPf: 999.372.712-15; 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 Nº4456/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (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: SGT PM Geraldo andré Saraiva Santa rosa; cPf: 
625.352.182-91; Valor: r$ 696,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4457/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (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 antonio Sergio da Silva Pinheiro; cPf: 010.504.572-
18; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4458/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (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 Gilberto Maya Saraiva Gomes; cPf: 968.127.102-53; 
Valor: r$ 696,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4459/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (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 Edilene ferreira de Sousa correa; cPf: 947.037.442-
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 Nº4460/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; des-
tino: Pacajá-Pa; Período: 08 a 09/04/2022; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM deodoro Burjack Ma-
ciel; cPf: 462.789.902-53; Valor: r$ 395,64. SGT PM José Maria ribeiro 
furtado; cPf: 662.518.852-20; Valor: r$ 395,64. SGT PM José daniel de 
Sousa Moraes; cPf: 718.867.612-72; Valor: r$ 395,64. SGT PM dirceu da 
costa ferreira; cPf: 938.969.132-04; Valor: r$ 395,64. cB PM Sinésio da 
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costa Pires filho; cPf: 894.283.152-49; Valor: r$ 379,80. cB PM Jedson 
da cruz Marques; cPf: 967.373.952-87; Valor: r$ 379,80. Sd PM Gustavo 
Nascimento da Silva; cPf: 001.859.192-27; Valor: r$ 379,80. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4461/22/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; Quan-
tidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM 
luiz Pena da Silva filho; cPf: 453.960.352-34; Valor: r$ 696,32. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4462/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (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: Sd PM alex augusto Santos de aguiar; cPf: 008.450.912-04; 
Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4463/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (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 anderson leandro lopes Sousa; cPf: 002.563.922-69; 
Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4464/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (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 pousa-
da; Servidores: MaJ PM agnaldo costa de almada; cPf: 512.214.382-04; 
Valor: r$ 1.266,08. SGT PM Eduardo Santos dos Santos Marques lucas ; 
cPf: 773.330.042-87; Valor: r$ 1.055,04. cB PM daniele da costa Vieira; 
cPf: 920.729.252-15; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 839398

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 
34.871 de 21/02/2022, referente as diárias, portarias nº 600/22-df, 
que gerou o protocolo de publicação: 733233.

Protocolo: 839290

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato Nota de eMPeNHo 
2022Ne13126; Valor ToTal: r$ 8.150,00; oBJETo: “Notebook 2 em 
1 para ser usado no quartel do comando-Geral” rEcUrSo: Programa: 
1502 – Segurança Pública; ação(Projeto/atividade): 8271 – fiscalização 
de Trânsito; 8272 – Educação de Trânsito; 8273 – Habilitação de condu-
tores; 8274 – regularização de veículos; Elemento de despesa: 4.4.90.52 
– Material de investimento; Plano interno: 1050008271E; fonte do re-
curso: 0261 e/ou 0661(recursos próprios diretamente arrecadados pela 
administração indireta). EMPrESa: orZil coNSUlToria lTda (cNPJ: 
08.942.423/0001-32); ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM - comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 839312
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°102/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora HEidilaNE MacHado roSa, ST PM rG 
23199, cPf 410.626.802-78, Mf 5675413, auxilia do caf do faSPM - Pa, 
a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.800,00 (Três Mil oitocen-
tos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000;sendo r$ 3.800,00 (Três Mil oitocentos reais) na 
339039 (serv. Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 11 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 839419
Portaria N°104/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora ValdENicE criSTiNa SilVa da SilVa, SGT 
PM rG 35974, cPf 901.678.642-20, Mf 57194096, rep. do faSPM – XiN-

GUara - Pa, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 (Qua-
tro Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programá-
tica: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais) na 
339039 (serv. Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 11 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 839445
Portaria N°103/2021-GaB diretor/sUP. FUNdos.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor Marcio cUNHa GoMES, Tc PM rG 24975, 
cPf 252.186.382-34, Mf 56749301, Subdiretor do faSPM, a utili-
zar o adiantamento no valor total de r$ 3.800,00 (Três Mil oitocentos 
reais), para despesa de caráter eventual na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 3.800,00 (Três Mil oitocentos reais) 
na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 11 de Gosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 839433
..

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo da coMissÃo PerMaNeNte de 
LicitaÇÃo, PreGoeiros e MeMBros da eQUiPes aPoio 

N° 009/2022 – sec/FUNsaU
a direção do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES – fUN-
SaU, no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº. 5.380, de 
12/07/2002.
rESolVE:
art. 1º designar os servidores relacionados no anexo i desta Portaria, 
para atuarem como presidente e membros da comissão Permanente de 
licitação; pregoeiros e membros da equipe de apoio, junto aos sistemas 
de Pregão Eletrônico que vierem a ser utilizados pelo fundo de Saúde dos 
Servidores Militares do Estado do Pará – fUNSaU.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e tem vali-
dade de 01 (um) ano.
art. 3º revogam-se todas as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém-Pa, 10 de agosto de 2022.
ordenador: lÍSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU

Protocolo: 839479

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 152/iN/coNtrato, de 10 de aGosto de 2022
Processo nº: 2022/264439

coNtrato N°: 002/2022
Presidente da comissão fiscalizadora Substituído:TcEl QoBM lEaNdro 
HENriQUE diNiZ coiMBra, Mf: 5817145/1.
Presidente da comissão fiscalizadora Substituto: TcEl BM daVid ricar-
do BaETa dE oliVEira. Mf: 5704464/1.
objeto: contratação de empresa especializada em serviços para execução 
de obra de construção do quartel do 3º GBM – rod. Bernardo Sayão (Br 
316), ananindeua/Pa, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, de 
acordo com a proposta de preços, planilha orçamentária da empresa, espe-
cificações técnicas, projetos e demais elementos que passam a fazer parte 
deste ato, independentemente de transcrição e/ou traslado.
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
contratada: EXEcUTiVa SErViÇoS TÉcNicoS ESPEcialiZadoS lTda.
cNPJ: 06.336.443/0001-34.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 839451
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

distrato de serVidor teMPorÁrio
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ

ato: Termo de distrato
data de admissão: 07/02/2022
Término Vínculo: 10/08/2022
Motivo: rescisão contratual
Nome do Servidor cargo do Servidor Temporário
rEBEca dE SoUZa fErrEira
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ordenador: WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral da Polícia civil

distrato de serVidor teMPorÁrio
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ

ato: Termo de distrato
data de admissão: 19/11/2021
Término Vínculo: 09/08/2022
Motivo: rescisão contratual
Nome do Servidor cargo do Servidor Temporário
diEGo PErES da SilVa liMa
aSSiSTENTE dE iNforMáTica
ordenador: WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral da Polícia civil

Protocolo: 839355
..

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

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 OLIVEI-
ra, Perito criminal, matrícula nº 5832187/1, e como suplente o servidor 
EUrico oliVEira da rocHa, Perito criminal, matrícula nº 5157099/2, do 
contrato administrativo nº 050/2022 – 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: 839227
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 oliVEi-
ra, Perito criminal, matrícula nº 5832187/1, e como suplente o servidor 
EUrico oliVEira 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: 839229

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

Pae - 2022/62232 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 057/2022 – PcePa
comunicamos aos interessados, que a licitação em epigrafe, cujo objeto 
versa sobre a contratação de empresa especializada no fornecimento de 
Água Mineral, garrafão de 20 litros, para esta Polícia Científica do Pará, 
visando atender demandas das Unidades regionais desta autarquia, restou 
fracaSSada.
lidiane Nascimento Gomes - Pregoeira

Protocolo: 839283

diÁria
Portaria N°. 1284/ 2022

aNToNio carloS SilVa dE frEiTaS 
MaTrÍcUla: 57229910/2
carGo: coordenador
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 22/07/2022 a 25/07/2022
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1249/ 2022
PaUlo THiaGo MaGNo rodriGUES 
MaTrÍcUla: 5902583
carGo: auxiliar operacional
roSYWaldo NaZarENo caNTUária da SilVa fErrEira 
MaTrÍcUla: 5847214/1
carGo: Perito criminal
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 28/07/2022 a 01/08/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1248/ 2022 
roSYWaldo NaZarENo caNTUária da SilVa fErrEira 
MaTrÍcUla: 5847214/1
carGo: Perito criminal
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 21/07/2022 a 25/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1314/ 2022 
daNiEllE BrUNNa riBEiro cHaGaS carTaXo 
MaTrÍcUla: 5958491/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 23/07/2022 a 31/07/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 839266
Portaria N°. 781/ 2022 

Márcia criSTiaNE coSTa fErrEira 
MaTrÍcUla: 5947345/2
carGo: Gerente
cidadE: MacEio/al
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 25/05/2022 a 29/05/2022
oBJETiVo: Participar de workshop.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 839268

torNar seM eFeito
tornar sem efeito a publicação da Portaria Nº 233/2022 de 09 
de agosto de 2022 – GaB/dG - PcePa, publicada no Diário Oficial do 
Estado do Pará no dia 11 de agosto de 2022. Por haver incorreções.
NÚMEro do doE: 35.075
NÚMEro do ProTocolo No doE: 838901

Protocolo: 839225
tornar sem efeito a publicação da Portaria Nº 234/2022 de 09 
de agosto de 2022 – GaB/dG - PcePa, publicada no Diário Oficial do 
Estado do Pará no dia 11 de agosto de 2022. Por haver incorreções.
NÚMEro do doE: 35.075
NÚMEro do ProTocolo No doE: 838904

Protocolo: 839226
..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

coNtrato
eXtrato de coNtrato

NÚMero do coNtrato: 46/2022
ModalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico n° 2021/630789
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa PriMo cWB coMErcial lTda inscri-
ta no cNPJ: 36.581.480/0001-79.
oBJETo: o objeto do presente contrato é a contratação de pessoa jurídica 
especializada no fornecimento de material de expediente, por menor preço 
por lote, para atender as necessidades da Sede administrativa, Unidade 
antônio Barreto, Espaços cidadania, Postos de Serviços e ciretran’s deste 
departamento de Trânsito do Estado do Pará.
Valor: r$ 9.161,98 ( Nove mil, cento e sessenta e um reais e noventa e oito centavos ).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
66.201 – departamento de Trânsito do Estado do Pará
função: 06 - Segurança Pública
Subfunção: 122 – administração Geral
Programas: 1297 – Manutenção Geral
Projeto/atividade: 8338 – operacionalização das ações administrativas
Elemento de despesa: 339030 ( 16, 17, 19 ) - Material de consumo
fonte de recursos: 0261000000 – Próprios
0661000000 – Próprios/Superávit
ViGÊNcia: início: 09/08/2022 Término: 08/08/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 08/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral dETraN-Pa

Protocolo: 839474
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NÚMero do coNtrato: 44/2022
ModalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico n° 2021/630789
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa Maria coNSUElo SoarES da MaTa 
inscrita no cNPJ: 28.697.784/0001-78.
oBJETo: o objeto do presente contrato é a contratação de pessoa jurídica 
especializada no fornecimento de material de expediente, por menor preço 
por lote, para atender as necessidades da Sede administrativa, Unidade 
antônio Barreto, Espaços cidadania, Postos de Serviços e ciretran’s deste 
departamento de Trânsito do Estado do Pará.
Valor: r$ 3.493,60 ( três mil quatrocentos e noventa e três e sessenta centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
66.201 – departamento de Trânsito do Estado do Pará
função: 06 - Segurança Pública
Subfunção: 122 – administração Geral
Programas: 1297 – Manutenção Geral
Projeto/atividade: 8338 – operacionalização das ações administrativas
Elemento de despesa: 339030 ( 16, 17, 19 ) - Material de consumo
fonte de recursos: 0261000000 – Próprios
0661000000 – Próprios/Siperávit
ViGÊNcia: início: 09/08/2022 Término: 08/08/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 09/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral dETraN-Pa

Protocolo: 839460
eXtrato de coNtrato

NÚMero do coNtrato: 43/2022
ModalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico n° 2021/630789
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa aP GoNÇalVES coMErcial inscrita 
no cNPJ: 06.943.213/0001-33.
oBJETo: o objeto do presente contrato é a contratação de pessoa jurídica 
especializada no fornecimento de material de expediente, por menor preço 
por lote, para atender as necessidades da Sede administrativa, Unidade 
antônio Barreto, Espaços cidadania, Postos de Serviços e ciretran’s deste 
departamento de Trânsito do Estado do Pará.
Valor: o valor do presente Termo de contrato é de r$ 7.200,00 (sete mil 
e duzentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
66.201 – departamento de Trânsito do Estado do Pará
função: 06 - Segurança Pública
Subfunção: 122 – administração Geral
Programas: 1297 – Manutenção Geral
Projeto/atividade: 8338 – operacionalização das ações administrativas
Elemento de despesa: 339030 ( 16, 17, 19 ) - Material de consumo
fonte de recursos: 0261000000 – Próprios
0661000000 – Próprios/Superávit
ViGÊNcia: início: 09/08/2022 Término: 08/08/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 09/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral dETraN-Pa

Protocolo: 839463
NÚMero do coNtrato: 49/2022

ModalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico n° 2021/630789
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ n°
04.822.060/0001-40 e a empresa f f dE alENcar EirEli inscrita no 
cNPJ: 09.165.782/0001-93.
oBJETo: o objeto do presente contrato é a contratação de pessoa jurídica 
especializada no fornecimento de material de expediente, por menor preço 
por lote, para atender as necessidades da Sede administrativa, Unidade 
antônio Barreto, Espaços cidadania, Postos de Serviços e ciretran’s deste 
departamento de Trânsito do Estado do Pará.
Valor: r$867,50 (oitocentos e sessenta e sete reais e cinqüenta centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
66.201 – departamento de Trânsito do Estado do Pará
função: 06
Subfunção: 122
Programas: 1297
Projeto/atividade: 8338
Elemento de despesa: 339030 ( 16, 17, 19 )
fonte de recursos: 0261000000
0661000000
ViGÊNcia: início: 09/08/2022 Término: 08/08/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 09/08/2023
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
dirETora GEral

Protocolo: 839468

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto
aPostiLaMeNto Nº 01/2022

Nº do terMo de credeNciaMeNto MÉdico Nº 78/2017
Processo Nº 2022/873862 detraN/Pa

ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
nº 04.822.060/0001-40 e a clÍNica MEdcTraN lrE MÉdicoS lTda - EPP, 
inscrita no cNPJ nº 24.441.648/0001-61.
oBJETo E JUSTificaTiVa do aPoSTilaMENTo: reajustar o valor do Ter-
mo de credenciamento Médico, conforme cláusula segunda do referido 
termo originário.

Valor: o valor mensal de r$83.110,71 (oitenta e tres mil, cento e dez 
reais e setenta e um centavos) passará r$150. 929,07
doTaÇÃo orÇaMENTária:
66.201 – departamento de Trânsito do Estado do Pará
06 – Segurança Pública
125 – Normatização de fiscalização
1502 – Segurança Pública
8273 – Habilitação de condutores de Veículos
339039 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
fonte de recursos – 0261 – recursos Próprios
0661 – recursos Próprios – Superávit
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: artigo 65, § 8º da lei federal nº 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 09/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE 
SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
dirETor GEral – dETraN/Pa

Protocolo: 839477

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria Nº 3383/2022-daF/cGP, de 08/08/2022

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 2022/985273;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
olinda Maria Vidal de lima Jatene, matrícula nº 5437687/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-2.000,00 
(DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas de pequeno vulto, emer-
genciais, e de pronto pagamento que possam vir a ocorrer nas áreas de res-
ponsabilidade da dG/GaBiNETE e de suas gerências diretamente subordinadas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 1.500,00
3339039-r$- 500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 839262
Portaria Nº 3403/2022-daF/cGP, BeLÉM, eM 09/08/2022.

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 2022/969286;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Pedro antonio coimbra Pantoja, matrícula nº 55586191 /2, no cargo de 
assistente de Trânsito, lotado na dHcrV/crV.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-150,00 
(CENTO E CINQUENTA REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municípios 
de; São Geraldo do araguaia, conforme Processo de diárias n° 2022/866664.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 150,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 15/08/2022 a 09/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 839659
Portaria Nº 3377/2022-daF/cGP, 

BeLÉM, 05 de aGosto de 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 2022/974362,
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Noélio Tavares raiol Junior, cPf 805.907.642-68, matrícula 54196638/3, 
Técnico de informática, lotado na coordenadoria de Suporte Tecnológico.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destina-se a realizar despesas durante o 
deslocamento ao município de Soure.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030- r$-1.000,00
3339033- r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de acordo com a 
lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 08/08 a 12/08/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 839472
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diÁria
Portaria Nº 3388/2022-daF/cGP, de 08/08/2022

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 para concessão de diárias constante no Pro-
cesso 2022/973444,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 29 e ½ (vinte e nove e meia) diárias aos 
servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para 
os municípios de ipixuna do Pará/Belém – 05/08 a 10/08/2022, Ulianó-
polis/Belém – 12/08 a 17/08/2022, concórdia do Pará/Belém – 19/08 a 
24/08/2022, capitão Poço/Belém – 26/08 a 31/08/2022 e Novo reparti-
mento/Belém – 01/09 a 08/09/2022, a fim de coordenar a equipe de Banca 
Itinerante de 1ª fase de habilitação nas ações nos referidos municípios.

serVidor MatricULa
alexis francinaldo chaves rocha 5952243/1

rose Mary Machado lobato 57203988/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 839256
Portaria Nº 3445/2022-daF/cGP, BeLÉM, 11/08/2022.

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 2022/1004099;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para os municípios de Paragominas – 08/08 à 12/08/2022, Tomé-açú 
– 13/08 à 17/08/2022, Tailândia – 18/08 à 23/08/2022, Tucurí – 24/08 à 
28/08/2022, Novo Repartimento/Belém – 29/08 à 06/09/2022, a fim de 
conduzir servidor e processos da carteira de Habilitação Social.

nome matricula
Walter rogério Marques de Souza 57191419 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3293/2022-daF/cGP, BeLÉM, 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 2022/956910;
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 Vigia de Nazaré 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.

nome matricula
Jézio Nunes de Sousa 57226852 /1

João carlos rodrigues da Silva 57175075 /2
lindon Júlio Santiago dos Santos 57202003 /1

Mário Sérgio Silva da Silva 57202007 /1
robson Machado Paiva 57200274 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3372/2022-daF/cGP, BeLÉM, 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 2022/866664;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para o 
municipio de São Geraldo do araguaia no período de 15/08 à 09/09/2022, a 
fim de realizar treinamento na área de atendimento/retaguarda e PAE para o 
gerente nomeado pela PorTaria Nº 2724/2022-dG/cGP.

nome matricula
Pedro antonio coimbra Pantoja 55586191 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 839657
Portaria Nº 3477/2020-dG/cGP, de 11/08/2022.

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
rESolVE:
EXclUir da Portaria 679/2022-dG/cGP, a servidora lUcilENa fErrEira 
dE aNdradE, matrícula 57193076/1, como fiscal titular, na fiscalização e 
acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo nº 009/2020, 
firmado entre este Departamento e a Empresa GAMMA COMUNICAÇÃO LTDA.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/08/2022
renata Mirella freitas Guimarães de S. coelho
diretora Geral

Portaria Nº 3478/2022-dG/cGP, de 11/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
rESolVE:
EXclUir da Portaria 678/2022-dG/cGP, a servidora lUcilENa fErrEira 
DE ANDRADE, matrícula 57193076/1, como fiscal titular, na fiscalização e 
acompanhamento da execução do objeto do  contrato administrativo nº 
008/2020, firmado entre este Departamento e a Empresa VANGUARDA 
GroUP ProPaGaNda EirEli.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/08/2022
renata Mirella freitas Guimarães de S. coelho
diretora Geral

Portaria Nº 3479/2022-dG/cGP, de 11/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante no Processo 2022/984646,
rESolVE:
dESiGNar a servidora lUcilENa fErrEira dE aNdradE, analista 
de Trânsito, matrícula 57193076/1, como fiscal titular, para proceder 
à fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do Contrato 
Administrativo n° 074/2022, firmado por este Departamento e a Empresa 
QUaliTEcH ENGENHaria 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.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/08/2022
renata Mirella freitas Guimarães de S. coelho
diretora Geral

Portaria Nº 3480/2022-dG/cGP, de 11/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante no Processo 2022/984699,
rESolVE:
dESiGNar a servidora lUcilENa fErrEira dE aNdradE, analista 
de Trânsito, matrícula 57193076/1, como fiscal titular, para proceder 
à fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do Contrato 
Administrativo n° 073/2022, firmado por este Departamento e a Empresa 
QUaliTEcH ENGENHaria 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.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/08/2022
renata Mirella freitas Guimarães de S. coelho
diretora Geral

Portaria Nº 3390/2022-dG/cGP, eM 08/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 191/2022-Gcc-dETraN, 
de 09/08/2022, e demais despachos no Processo 2022/1007229,
rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados para procederem à 
fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do Contrato n° 
069/2022, firmado por este Departamento e a Empresa FF DE ALENCAR 
EirElli, 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: EdMUNdo loPES dE SoUSa, matrícula 3264106/1.
SUPlENTE: lUiZ carloS BaliEiro PErEira, matrícula 5853192/2.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE S. coElHo
diretora Geral

Protocolo: 839669
..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria Nº 1055/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 09 de aGosto de 2022.

rENaTo NUNES VallE, corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas 
atribuições legais, e;
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa discipli-
nar Nº 7094/2022-cGP/SEaP, em desfavor dos servidores c. J. c. (M.f.: 
7008476) e r.H.B.S.(M.f.: 5414113), objetivando apurar a responsabili-
dade administrativa e/ou funcional, ao não comparecerem em audiências 
nesta corretiva, nos dias 21/06/2022 e 06/07/2022, respectivamente. os 
servidores incorreram, em tese, nos art. 177, incisos iV e iX,  alínea “b” c/c 
art. 189, caput, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, (M.f. 5902749)–Presidente; ElToN da coSTa fErrEira 
(M.f.:57202521)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira MarQUES, 
(M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
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art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no as-
sentamento funcional e à caEP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 839470
Portaria Nº 1056/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 09 de aGosto de 2022.

rENaTo NUNES VallE, corregedor-Geral
Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar Nº 
7095/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servidor B.S.l.(M.f.: 57200718), policial 
penal, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional, por 
suposta conduta inadequada em ambiente de trabalho, bem como por abandono 
de posto de serviço. o servidor incorreu, em tese, nos art. 177, inciso Vi c/c art. 
189, caput e art. 190, ii, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodriGo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa (M.f.:54196889)-Presidente; ElToN da coSTa fEr-
rEira (M.f.:57202521)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no as-
sentamento funcional e à caEP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 839465
Portaria Nº 1054/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 09 de aGosto de 2022.

rENaTo NUNES VallE, corregedor-Geral
Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa disciplinar 
Nº 7093/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servidor f.f.S. (M.f.: 5949706), 
policial penal, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou 
funcional, ao supostamente, descumprir normas funcionais e hierárquicas. 
o servidor incorreu, em tese, nos art. 177, incisos i, ii, iV, Vi, iX, “a” c/c 
art. 178, Xi e art. 189, caput, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodriGo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa (M.f.:54196889)-Presidente; ElToN da coSTa fEr-
rEira (M.f.:57202521)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no as-
sentamento funcional e à caEP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 839467
Portaria Nº 1057/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 09 de aGosto de 2022.

rENaTo NUNES VallE, corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas 
atribuições legais, e;
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199, da lei Es-
tadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva Nº 7096/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no ofí-
cio interno nº 20/2022-direção/ crrPa/SEaP, de 19/01/2022, referente ao 
disparo de calibre 12, no interior do bloco carcerário a, no dia 18/01/2022, 
realizado por agente penitenciário, no centro de recuperação regional de 
Paragominas- crrPa/Pa, encaminhado via PaE nº 2022/78941’;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
ToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações;

art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 839462
Portaria Nº 1060/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 09 de aGosto de 2022.

rENaTo NUNES VallE, corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas 
atribuições legais, e;
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7099/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a noticia de fato nº 
000746-930/2022, encaminhado pela 4º Promotoria  de Justiça de Execu-
ção Penal e do controle Externo da atividade Policial, referente as supos-
tas agressões ao interno MarcoS aNToNio alVES dE SoUSa (iNfoPEN 
165219), quando custodiado em Unidade Prisional de Marabá;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
ToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
Art. 5º- Oficiar à 4º PJMAB, sobre a presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 839461
Portaria Nº 1059/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 09 de aGosto de 2022.

rENaTo NUNES VallE, corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas 
atribuições legais, e;
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investigativa 
Nº 7098/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no livro de 
ocorrência do centro de recuperação Masculino de Vitória do Xingu- crMVX, 
no dia 21/06/2022, referente a suposta conduta funcional de servidor;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
ToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 839458
Portaria Nº 1058/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 09 de aGosto de 2022.

rENaTo NUNES VallE, corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas 
atribuições legais, e;
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7097/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
ofício nº 521 e 525/2022-GJ/VEP/rMB, de 13/06/2022 e ofício interno nº 
48/2022-GaB/SEaP/Pa , ambos referente as supostas agressões físicas as 
pessoas privadas de liberdade adalBErTo MaNoEl ESTEVES Sardo lEÃo 
(iNfoPEN 28271), aNToNio MaGNo liMa PErEira (iNfoPEN 242991), 
BrUNo PErEira doS rEMÉdioS (iNfoPEN 105253), claUdio GaBriEl 
GUiMarÃES SoUZa (iNfoPEN 207802), daVid MacaMBira caMPElo dE 
araUJo (iNfoPEN 89348), EWErToN GoNÇalVES dE aSSiS (iNfoPEN 
192080), iGo GriEGo BENiTo da SilVa (iNfoPEN 66396), JoHNaTaN 
WilliaNS coSTa frEiTaS (iNfoPEN 50363), TafarEl rodriGUES ca-
ValcaNTE (iNfoPEN 92057) e MillEr SaNToS doS SaNToS (iNfoPEN 
25609), todos custodiados na cadeia Pública para Jovens e adultos- cPJa, 
encaminhado via PaE nº 2022/765509;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
ToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 839456
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LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 2319/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa 11 de aGosto de 2022.

Nome: dailSoN SalES doS SaNToS, Matrícula nº 5907234/3; cargo: Gerente.
Período aquisitivo: 2015/2018
Período de Gozo: 10/08/2022 a 08/10/2022 (60) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 839448

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 2320/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 11 de aGosto de 2022.

Nome: THaYS larYSSa loPES dE liMa, Matrícula nº 5918734/3; cargo: 
Policial Penal.
assunto: licença Maternidade.
Período: 02/08/2022 a 28/01/2023 (180) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 839455

.

.

errata
.

errata de Portaria N°00135/2022, Publicada no Diário Oficial 
N°35.073 de 09 de agosto de 2022, Protocolo: 837712
oNde se LÊ:
Servidor(es): 5949939 – WaldEci BarBoSa dE SoUSa- Policial PE-
Nal; 5935911 -EMaNUEl SilVESTrE alMEida - Policial PENal.
Período: 08/08 a 09/08/2022 – diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
Leia-se:
Servidor(es): 5949939 – WaldEci BarBoSa dE SoUSa- Policial PE-
Nal; 5935911 -EMaNUEl SilVESTrE alMEida - Policial PENal.
Período: 09/08 a 10/08/2022 – diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)

Protocolo: 839167
errata da Portaria N° 2178/2022/dGP/seaP/Pa de 27/07/2022, 
dE EXclUSÃo dE fUNÇÃo GraTificada, PUBlicada No doE N° 35.060 
dE 28/07/2022.
onde se lê: em virtude de remoção para outra lotação, a contar de 13 de 
julho de 2022.
Leia-se: em virtude de solicitação do servidor, a contar de 24 de junho 
de 2022.

Protocolo: 839351

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 085/2022/seaP
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: locação de imóvel situado na av. João Paulo ii, nº 602, bairro 
Marco, no Município de Belém, para abrigar as instalações da sede admi-
nistrativa da SEaP.
Valor ToTal: r$ 88.560,00 mensal e anual de r$ 1.062.720,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de trabalho: 97.101 
03.122.1297.8338, PTrES: 978338, Natureza de despesa: 339036, fonte: 
0101/ 0301, Plano interno: 4120008338c.
daTa da aSSiNaTUra: 11/08/2022
ViGÊNcia: 11/08/2022 a 11/08/2023
coNTraTado: dioclÉcio BriTo doS SaNToS
cPf: 125.698.524-49
ENdErEÇo: alameda Bragança, nº 967, Bairro: Estrela, castanhal – Pará
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES Secre-
tário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 839649

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2022 - UasG 925852

Processo nº 2022/643930, o objeto da presente licitação é a escolha da 
proposta mais vantajosa para a contratação de serviço de ônibus, tempo-
rária, com motorista e combustível, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
data de abertura: 25/08/2022 às 10h00min (Horário de Brasília), o edital 
encontra-se acessível nos sites:www.comprasgovernamentais.gov.br
e www.compraspara.pa.gov.br.
responsável pelo certame: Gabriel do Espírito Santo; local de abertura: 
www.comprasgovernamentais.gov.br
Marco antônio Sirotheau correa rodrigues
ordenador de despesas

Protocolo: 839562

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 010/2022-seaP
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciá-
ria - SEaP, com sede em Belém-Pará, na rua dos Tamóios, 1592 entre api-
nagés e Padre Eutíquio, Bairro: Batista campos - cEP: 66.033-172, Belém/
Pa, inscrita no cNPJ do Ministério da fazenda sob o nº 05.929.042/0001-
25, e o Senhor dioclÉcio BriTo doS SaNToS, brasileiro, portador da 
identidade nº 4855664-Pc-Pa e cPf nº 125.698.524-49, residente e domi-
ciliado na cidade de castanhal, no Estado do Pará, na alameda Bragança, 

nº 967, Bairro: Estrela, cEP: 68.740-000.
do oBJETo: locação de imóvel situado na av. João Paulo ii, nº 602, bairro 
Marco, no município de Belém, para abrigar as instalações da sede admi-
nistrativa da SEaP.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inciso X, do artigo 24, da 
lei federal 8.666/93, alterada pela lei nº 8.883, de 1994.
Valor: r$ 88.560,00 mensal e anual de r$ 1.062.720,00.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa 1297 – Manutenção da Gestão, 
Programa de trabalho: 97.101 03.122.1297.8338, PTrES: 978338, Nature-
za de despesa: 339036, fonte: 0101/ 0301, Plano interno: 4120008338c, 
cujos dados específicos constarão da respectiva Nota de Empenho (NE).
ordENador rESPoNSáVEl:– Secretário de Estado de administração Pe-
nitenciária.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 11 de agosto de 2022

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
  O Secretário de Estado de Administração Penitenciária resolve ratificar o 
Termo de dispensa de licitação nº 010/2022-SEaP, cujo objeto é a locação 
de imóvel situado na av. João Paulo ii, nº 602, bairro Marco, no Município 
de Belém, para abrigar as instalações da sede administrativa da SEaP.
Valor: r$ 88.560,00 mensal e de r$ 1.062.720,00 anual.
Belém, 11 de agosto de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 839653

.

.

diÁria
.

Portaria Nº: 00195/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: rEaliZar o rEcaMBiaMENTo dE PrESoS dE JUSTiÇa Para o 
ESTado dE GoiaS.
origem: MaraBá
destino: GoiáS
Servidor(es):
5949877 - KriSlaYNE KElMa SilVa MoUra - Policial PENal
Período: 06/08/2022 a 10/08/2022
diária(s): 4 e ½ (quatro diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 839164
Portaria Nº: 00197/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

objetivo: rEaliZar o rEcaMBiaMENTo dE PrESoS dE JUSTiÇa Para o 
ESTado dE GoiaS.
origem: BElÉM
destino: GoiáS
Servidor(es):
5952324 - MilENE doS SaNToS coSTa - TÉcNico EM ENfErMaGEM
Período: 07/08/2022 a 09/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 839165
Portaria Nº: 00188/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

objetivo: coNdUZir VTr coM PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: MaraBá
destino: roNdoN do Pará
Servidor(es):
5954113 - PEdro lEaNdro da SilVa NETo - Policial PENal
5950173 - UriEl MENdES MarQUES - Policial PENal
57225351 - clEilToN NUNES do NaSciMENTo - MoToriSTa
Período: 09/08/2022 a 09/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 839161
Portaria Nº: 00192/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

objetivo: rEaliZar o rEcaMBiaMENTo dE PrESoS dE JUSTiÇa Para o 
ESTado dE GoiaS.
origem: BElÉM
destino: GoiáS
Servidor(es):
5939048 - JUlio cESar VENcESlaU NEriS - Policial PENal
5890378 - TaYaNE dE BriTo riBEiro - aGENTE PENiTENciário
5934092 - orlaNdo roNaN loPES roSa - Policial PENal
5954364 - THiaGo WElliNGToN aroUcHE MarTiNS - Policial PENal
5946543 - raiMUNda clEidiaNE SilVa NaSciMENTo - Policial PENal
80015615 - GENiErBErTH coElHo loPES - Policial PENal
5950078 - lUcaS EMiQUElY MarQUES - Policial PENal
5950004 - rafaEl ViNaGrE SidoNio - Policial PENal
5950128 - laiSa TocaNTiNS MUrTa coSTa - Policial PENal
54187688 - Joao corrEa GoNcalVES - aGENTE PENiTENciário
5816327 - MoiSES lUcidES carValHo BarBoSa - aGENTE PENiTEN-
ciário
5798094 - GUiNaldo caMPoS ViaNa - aGENTE PENiTENciário
Período: 05/08/2022 a 11/08/2022
diária(s): 6 e ½ (seis diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 839162
Portaria Nº: 00148/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

objetivo: ParTiciPar do i ENcoNTro NacioNal dE GESTorES dE SaÚ-
dE E QUalidadE dE Vida do SErVidor PENiTENciário.
origem: BElÉM
destino: BraSÍlia
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Servidor(es):
5958982 - WaldilSoN ENES coliNS - coordENador
Período: 23/08/2022 a 25/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 839153
Portaria Nº: 00183/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

objetivo: TraNSPorTE doS PalMÍPEdES coMPrado No MUNicÍPio dE VÍGia.
origem: BElÉM
destino: ViGia
Servidor(es):
8083967 - MiGUEl raiMUNdo MorEira da roSa - SErVENTE
Período: 04/08/2022 a 04/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 839154
Portaria Nº: 00184/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

objetivo: coNdUZir VTr coM PPls Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
origem: aNaNiNdEUa
destino: caMETá
Servidor(es):
5942328 - BrUNo NEPoMUcENo dE araUJo - aGENTE PENiTENciário
Período: 20/07/2022 a 20/07/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 839156
Portaria Nº: 00187/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

objetivo: coNdUZir VTr coM PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: aNaNiNdEUa
destino: TUcUrUÍ
Servidor(es):
57206217 - THiaGo MoraES XaViEr - aGENTE PENiTENciário
Período: 30/07/2022 a 31/07/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 839157
diÁria

Portaria Nº: 00208/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl aTÉ a cidadE dE MaraBá Para o rEcaMBia-
MENTo Para o ESTado dE GoiaiS.
origem: iTaiTUBa
destino: MaraBá
Servidor(es):
5925326 - carloS aNToNio Vidal da SilVa - Policial PENal
5931990 - MaElToN doS SaNToS loBaTo - aGENTE PENiTENciário
5832055 - JacKSoN caMPoS dE MacEdo - MoToriSTa
5921789 - adElia fErraZ dE alMEida - aGENTE PENiTENciário
Período: 04/08/2022 a 07/08/2022
diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 839541
diÁria

Portaria Nº: 00207/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir a VTr Para rEaliZar ProcEdiMENToS adMiNiS-
TraTiVo, ENVio dE docUMENTaÇÕES E rEcEBiMENToS dE iNSUMoS.
origem: BraGaNÇa
destino: BElÉM
Servidor(es):
5815355 - fraNciSco MENdoNca dE frEiTaS - MoToriSTa
5965203 - Marcia criSTiNa BorGES dE oliVEira - aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo
Período: 03/08/2022 a 03/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 839539
diÁria

Portaria Nº: 00198/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: caMETá
destino: SaNTa iZaBEl do Pará
Servidor(es):
54191373 - alEXaNdrE MaUrilo oliVEira TriNdadE - MoToriSTa
5954551 - carloS EMaNoEl PErEira rodriGUES - aGENTE PENiTEN-
ciário
5954549 - JoSE fErNaNdo JUNior fariaS PaNToJa - aGENTE PENi-
TENciário
57206223 - roNald fariaS riBEiro - aGENTE PENiTENciário
54184916 - WaldEcY GoNcalVES rodriGUES - aGENTE PENiTENciário
Período: 01/08/2022 a 02/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 839512
diÁria

Portaria Nº: 00201/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo do Tri-
BUNal do JUri.
origem: BElÉM
destino: SÃo caETaNo dE odiVElaS
Servidor(es):
5195365 - SaNdro MaUro SilVa coSTa - MoToriSTa
Período: 28/07/2022 a 28/07/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 839521

diÁria
Portaria Nº: 00202/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

objetivo: coNdUZir o VEÍcUlo adMiNiSTraTiVo/crrMoc aTÉ a EM-
PrESa “UNidaS BElÉM” Para fiNS dE MaNUTENÇÃo.
origem: MocaJUBa
destino: BElÉM
Servidor(es):
54181897 - doMiNGoS BraGa NETo - aGENTE PENiTENciário
Período: 27/07/2022 a 27/07/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 839523
diÁria

Portaria Nº: 00203/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia E coNSUlTa 
ESPEcialiZada.
origem: MocaJUBa
destino: BElÉM
Servidor(es):
5434440 - EdSoN VaNdEr MEirElES VaNZEllEr - aGENTE PENiTENciário
54181949 - JoElcio SoUZa MorEira - aGENTE PENiTENciário
54196345 - MaNoEl PaUlo BarradaS MarTiNS - MoToriSTa
5952825 - lENilSoN aMaral doS SaNToS - TÉcNico EM ENfErMaGEM
Período: 02/08/2022 a 02/08/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 839525
diÁria

Portaria Nº: 00205/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: rEaliZar a 4° ETaPa dE SaÍda TEMPorária do dia doS PaiS.
origem: BElÉM
destino: SaNTarÉM
Servidor(es):
54187023 - lEaNdro WEScHE PiNa - Policial PENal
5897078 - rEGilENE BaSToS da SilVa - Policial PENal
5954039 - iSMaEl dE liMa caBral - Policial PENal
Período: 10/08/2022 a 30/08/2022
diária(s): 20 e ½ (vinte diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 839528
diÁria

Portaria Nº: 00199/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: ViTÓria do XiNGU
destino: TUcUrUÍ
Servidor(es):
5933846 - daNilo PiMENTa dE MElo - Policial PENal
5953955 - aliEZio SoUSa SoarES - Policial PENal
6403407 - ElGio MorEira BraNdao - aGENTE PENiTENciário
Período: 04/08/2022 a 06/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 839516
diÁria

Portaria Nº: 00200/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: acoMPaNHar o aNdaMENTo da oBra da cadEia PÚBlica dE 
ToMÉ-aÇU E coNdUZir a VTr.
origem: BElÉM
destino: ToMÉ-aÇU
Servidor(es):
5955431 - HElMo SilVa dE oliVEira - TEcNico EM GESTao dE iNfra
-ESTrUTUra/ENGENHaria ciVil
5898633 - HElNo PiNHEiro dE araUJo - MoToriSTa
Período: 28/07/2022 a 29/07/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 839519
Portaria Nº 2205/2022 – 798203 cPr

objetivo: rEaliZar aPoio oPEracioNal Na GESTÃo dE SaUdE Na 
iNaUGUraÇÃo do crrSfX.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: rEdENÇÃo
destino: SÃo fEliX do XiNGU
Servidor (es): MilENE doS SaNToS coSTa -TÉc EM ENfErMaGEM; dE-
rEK cHrYSTiaN MoNTEiro lEiTÃo-TÉc EM GESTÃo PENiTENciária-NU-
TricioNiSTa.
Período: 28 a 29/06/2022 – diária (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 839320
Portaria Nº 1869/2022 – 695335 crrMoc

objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MocaJUBa
destino: SaNTa iZaBEl do Pará
Servidor (es): doMiNGoS BraGa NETo-aG. PENiTENciário; JoElcio 
SoUZa MorEira-aG. PENiTENciário; rENaN PErEira MiraNda-aG. 
PENiTENciário.
Período: 07/06/2022 – diária (s): 1 (uma)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 839329
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Portaria Nº 1851/2022 – 732862 crrsaL
objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia E rEaliZar 
ENTrEGar dE docUMNEToS Na SEdE da SEaP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaliNÓPoliS
destino: SaNTa iZaBEl do Pará/BElÉM
Servidor (es): GilSoN GrEGÓrio da SilVa-aG. PENiTENciário; rafaEl 
doMiNGUES caJaZEiraS-aG. PENiTENciário.
Período: 06/06/2022 – diária (s): 1/2 (meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 839330
Portaria Nº 2204/2022 – 839391 cPr

objetivo: rEaliZar aPoio oPEracioNal Na GESTÃo dE SaUdE No cr-
rSfX fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: rEdENÇÃo
destino: SÃo fEliX do XiNGU
Servidor (es): MilENE doS SaNToS coSTa -TÉc EM ENfErMaGEM.
Período: 01 a 08/07/2022 – diária (s): 7 1/2 (sete e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 839322
Portaria Nº 2213/2022 – 813410 crrt

objetivo: rEaliZar aPoio oPEracioNal Na iNaUGUraÇÃo da NoVa 
UNidadE dE alTaMira.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: TUcUrUi
destino: alTaMira
Servidor (es): ValdENi liMa da SilVa-aG. PENiTENciário; ValTEr Sil-
Va SaNToS-aG PENiTENciário; aNdErSoN da SilVa PErEira-aG. PE-
NiTENciário; EVaNdro dE SoUSa araNHa-aG. PENiTENciário.
Período: 28/06 a 01/07/2022 – diária (s): 3 1/2 (três e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 839325
Portaria Nº 2198/2022 – 858237 ctMM

objetivo: EScolTar PPl Para aPrESENTar EM aUdiÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá
destino: JacUNdá
Servidor (es): claUdio NaSciMENTo carValHo-aG. PENiTENciário; 
JoSE aNTÔNio fUrTado doS SaNToS-aG. PENiTENciário; UriEl MEN-
dES MarQUES-aG. PENiTENciário; JoSiMar MariNHo dE SoUSa-Mo-
ToriSTa.
Período: 12/07/2022 – diária (s): 1 (uma)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 839327
Portaria Nº 2214/2022 – 798233 - crrcaP

objetivo: rEaliZar SErViÇoS PErTiNENTES da U.P Na dGP, dlPi E GalMoX.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: caPaNEMa
destino: BElÉM
Servidor (es): raPHaEl fErNaNdo ViEira da roSa-dirETor; GioVaNY 
riTa MaToS BarroSo-MoToriSTa.
Período: 22/06/2022 – diária (s): 1/2 (meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 839332
diÁria

Portaria Nº 2216/2022
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES a liGaÇÃo dE MáQUiNaS 
Para a UTiliZaÇÃo NaS oficiNaS do ProcaP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/GSG
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 55208449 – dEYVid SoUZa da SilVa – ElETriciSTa; 
5842328 – BrUNo BEPoMUcENo dE araÚJo – aGENTE PENiTENciário.
Período: 25 a 27/7/2022 - diária(s): 2 e ½ (duas e meia)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 839475
Portaria Nº 2217/2022

objetivo: aPUrar SiNdicÂNciaS adMiNiSTraTiVaS iNVESTiGaTiVaS.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/corrEGEdoria
destino: aBaETETUBa e caMETá/Pa
Servidor (es): 5902749 – ViTor raMoS EdUardo – corrEGEdor METro-
PoliTaNo; 97571444 – Karla diaNa dE SoUZa frEiTaS – aSSiST. adMi-
NiSTraTiVo; 57223201 – Marilia MarTiNS dE BriTo – aSSiST. adMiNiS-
TraTiVo; 8005095 – NEWToN da coNcEiÇÃo liMa - MoToriSTa.
Período: 1º a 4/8/2022 - diária(s): 3 e ½ (tres e meia)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 839476

oUtras MatÉrias
Portaria N° 2297/2022/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° 198/2019/GaB/SUSiPE/Pa de 22/08/2019, pu-
blicada no doE n° 33.814 de 27/02/2019, Pio VEiGa BriTo, matrícula 
funcional n° 57207312/1, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços 

Técnicos Penitenciários de Manutenção Predial (GSTP), da lotação na cen-
tral de Triagem da Marambaia (cTMaB), em virtude de solicitação, a contar 
de 08 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoasou

Protocolo: 839368
Portaria N° 2318/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 11 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 996/2018/GaB/SUSiPE/Pa de 04/10/2018, pu-
blicada no doE n° 33.718 de 10/10/2018, SEBaSTiÃo aUGUSTo alcÂN-
TARA EVANGELISTA, matrícula n° 54196367/1, da Função Gratificada de 
Serviços Técnicos Penitenciários de reinserção Social (GSTP), da lotação 
no Hospital Geral Penitenciário (HGP), a contar de 10 de agosto de 2022.
dESiGNar roSilEidE Baia da coSTa, matrícula nº 5272939/1, para 
exercer a referida função da unidade penal, a contar de 11 de agosto de 
2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 839478
Portaria N° 2321/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 11 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar o servidor fraNciSco dE PaUla doS SaNToS, matrícula fun-
cional n° 5954084/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária (GSEP), com lotação na cadeia Pública de Parauape-
bas (cPP), no período de 01/08/2022 a 30/08/2022, em substituição ao 
titular THarlES doS SaNToS TolEdo, matrícula funcional n° 5954089/1, 
que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 839480
Portaria N°2316/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM, 11 de aGosto de 2022.
EXclUir do servidor arTUr BaTiSTa dE oliVEira, matrícula funcional 
nº 57210796/1, ocupante do cargo de Motorista, a Gratificação de Tempo 
integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão do vencimento 
do cargo exercido, a contar de 16/08/2022.
coNcEdEr à servidora PoliaNa aGUiar lUiZ, matrícula funcional nº 
5952408/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública/Pedagogia, a 
Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente sobre o 
padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 16/08/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 839489
Portaria N°2317/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM, 11 de aGosto de 2022.
coNcEdEr ao servidor caio cÉSar da SilVa TUNaS, matrícula funcional 
nº 57173605/2, ocupante do cargo de Assistente administrativo, a Gratifi-
cação de Tempo integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão 
do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/08/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 839497

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

errata
.

errata da portaria coletiva de férias nº 554 de 29.07.2022, publi-
cada no doE 05.08.2022, sob o protocolo nº 836177. Servidor: Nidia de 
cássia  Moraes da Silva  , matrícula: 80845885/1. onde se lê: Período de 
Gozo: 12.06.2022 a 11.10.2022. Leia-se: Período de Gozo 12.09.2022 a 
11.10.2022.

Protocolo: 839533

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 22/2022
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a empresa EXcElÊNcia EdUcaÇÃo E ENSiNo lTda 
- ME, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 26.855.539/0001-16.
do oBJETo: Participação da agente Pública de controle da fcG desirée 
d’anzicourt Nascimento alves, no “congresso de Excelência em licitações 
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e contratações Públicas”, evento de capacitação para aplicação da lei 
14.133/2021, que ocorrerá no período de 24 a 26/08/2022, na cidade de 
Goiânia/Go, conforme processo nº 2022/751990.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25 ii da lei 
8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
PT: 47201 13 122 1297, Nd: 339039, fT: 0101, aT: 8338
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém/Pa, 10 de agosto de 2022.

Protocolo: 839554

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 22/2022, para contratação da empre-
sa EXcElÊNcia EdUcaÇÃo E ENSiNo lTda - ME, visando a participação 
da agente Pública de controle da fcG desirée d’anzicourt Nascimento al-
ves, no “congresso de Excelência em licitações e contratações Públicas”, 
evento de capacitação para aplicação da lei 14.133/2021, que ocorrerá no 
período de 24 a 26/08/2022, na cidade de Goiânia/Go, conforme processo 
nº 2022/751990.
Valor: r$ r$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).
Belém, Pa, 10 de agosto de 2022
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo,Superintendente da fcG

Protocolo: 839560

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

coNtrato
coNtrato N. º 032/2021

Processo Nº 2021/635643
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 009/2021

considerando o exposto na lei 8.666/93, art. 61, § único, como condi-
ção de eficácia ao contrato nº 032/2021, reputando como válidos os atos 
praticados com base no instrumento contratual assinado, tendo em vista 
que a publicação tardia do referido extrato na imprensa oficial não vicia 
a contratação, constituindo falha de ordem meramente formal e face da 
boa-fé do jurisdicionado em solucionar irregularidades desta natureza, nos 
termos do art. 22 do decreto lei n° 4657/1942, publica-se nesta data o 
seguinte extrato:
objeto: Serviço de contratação de empresa com exclusividade para reali-
zar serviço de manutenção de 01 (um) excitador digital modelo GV 4746 
n° de série UX 090, canal 41 e 01 (uma) combinadora unitária modelo GV 
4643 n° de série QM 077 canal 41.
Valor Global: r$ 5.453,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e três reais).
data assinatura: 11 de agosto de 2021.
Vigência: 11/08/2021 à 11/02/2022.
fiscal de contrato(a): PaUlo roBErTo BaTiSTa BarroS de Matricula nº 
54196946/2
Suplente de contrato(a): Nadia do Socorro SaloMao caSSEB de Ma-
tricula nº 5613655/2
funcional: 24.722.1508.8236
Elemento de despesa: 33.90.39
fonte: 0101
Pi: 412.000.8236c
contratada: HiTacHi KoKUSai liNEar EQUiPaMENToS ElETrÔNicoS S/a
cNPJ: 19.690.445/0001-79
Endereço: rod. Br 459, nº 121-a, Km 121 – Bairro córrego raso,
Santa rita do Sapucaí-MG –cEP 37.540-000
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 839576

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2022

Processo Nº 2022/670414
o Presidente da fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo - fUNTElPa, 
no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no in-
ciso iV, art. 7° do decreto n° 3.555/00, inciso XXii, do art. 4°, da lei n° 
10.520/2002, art. 13, Vi do decreto federal 10.024/2019, art. 13, V do 

decreto Estadual e conforme parecer jurídico constante no Processo admi-
nistrativo nº 2022/670414, rESolVE: HoMoloGar a decisão do Pregoeiro 
Benedito ivo Santos Silva, referente ao Pregão Eletrônico nº 018/2022, de 
aQUiSiÇÃo dE licENÇa dE SofTWarE dE cálcUlo Para ModElaGEM 
dE ProJETo dE radiodifUSÃo diGiTal EXiGido PElo MiNiSTÉrio daS 
coMUNicaÇÕES E aNaTEl, à seguinte empresa:
Empresa contratada: adTHEc dE alMEida doNZElli coNSUlTorES lTda.
cNPJ: 08.975.798/0001-07
Valor: r$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
Belém, 11 de agosto de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 839194

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2022

Processo Nº 2022/670414
o PrEGoEiro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através 
da PorTaria Nº 013/2022, de 21 de janeiro de 2022, e observadas 
as disposições da lei federal n.º. 10.520/2002, decreto nº. 3.555 de 
2000, decreto federal nº 10.024/2019, decreto Estadual nº 534/2020, 
subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve 
“adJUdicar”, conforme art. 46 do decreto Estadual nº 534/2020, o 
Pregão Eletrônico nº 018/2022, que objetiva a aQUiSiÇÃo dE licENÇa 
dE SofTWarE dE cálcUlo Para ModElaGEM dE ProJETo dE 
radiodifUSÃo diGiTal EXiGido PElo MiNiSTÉrio daS coMUNicaÇÕES 
E aNaTEl, à seguinte empresa:
Empresa contratada: adTHEc dE alMEida doNZElli coNSUlTorES 
lTda.
cNPJ: 08.975.798/0001-07
Valor: r$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
Belém, 11 de agosto de 2022.
Benedito ivo Santos Silva
Pregoeiro Oficial/FUNTELPA

Protocolo: 839181

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne00898

Processo Nº 2022/668675
objeto: aQUiSiÇÃo dE cola TiPo adESiVo VEda roSca aNaErÓBico.
Modalidade: coTaÇÃo ElETrÔNica Nº 034/2022
Valor do contrato: r$ 3.261,00 (três mil duzentos e sessenta e um reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Evento: 400091
Uo: 65201
Programa de Trabalho: 24722150882360000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33903000
UGr: 650201
Pi: 4120008236c
Vigência/Prazo de Entrega: 10/08/2022 a 10/09/2022
Partes:
fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo – fUNTElPa (cNPJ: 
11.953.923/0001-84) x J.M. dE SoUSa JUNior (cNPJ: 10.715.575-
0001/44)
data da assinatura: 10/08/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 839526

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

errata da Portaria Nº 786/2022-GaB/Pad, de 10/08/2022, 
PUBLicada No doe ediÇÃo Nº 35.075 de 11/08/2022.

oNde se LÊ:
SErVidor J.E.W.S -MaTricUla - 5712766-2 . Belém, 10 de agosto de 2022
Leia-se:
SErVidor J.E.W.S -MaTricUla - 5212766-2 Belém, 10 de agosto 2022

Protocolo: 839240
Portaria Nº 792/2022-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 2019/530570 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
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coNSidEraNdo a Manifestação da coordenadora do Núcleo de Prevenção 
-NP/oUVidoria/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 191 § 2º da lei nº 9.230, de 24 de 
março de 2021, que alterou a lei 5.810/94, de 24 de janeiro de 1994;
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 E.c.S, mat. 6031781-1, 
pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de acúmulo ilegal 
de cargos públicos, de acordo com o previsto nofuncional descrita nos art. 
178, i, c/c art. 190, Xii, da lei Estadual nº 5.810/94. o qual possui vínculo 
efetivo nesta SEdUc e na Prefeitura Municipal de Marabá:
1.1 - SEdUc: Matrícula nº Matrícula: 6031781-1, cargo, Vigia,( aguardan-
do aposentadoria), Escola Estadual dr. inácio Sousa Moita, sob o regime 
Jurídico Único, lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
1.2 - SEcrETaria MUNiciPal:, cargo: agente de Portaria (aposentado 
pelo iPaSEMar desde 26/03/2009),Matrícula nº 826012, regime Jurídico: 
regime Geral da Previdência Social, Horário: 18h as 06h (2a, 4a, 6a e 
domingo).
ii - coNSTiTUir comissão composta pelas servidoras alciNETE do So-
corro liMa da coSTa, matrícula n° 57211696-1 e SaYoNara caMarGo 
foNTaNa mat. 773573-2, para sob a Presidência da primeira, apurarem no 
prazo inicial de 30 (trinta) dias, PorTaria No 791/2022-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 deo qual poderá ser prorrogado por até 15 (quin-
ze) 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 791/2022-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 Eletrônico nº 
2020/434962 e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação nº 2383/2020, exarada pela 
consultora Jurídica - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar em desfavor da servidora M.c.S.B., matrícula nº 5608619-1 e a.c.r.i 
( sem identidade funcional), pelo cometimento de transgressão, em tese, 
ao que dispõem os arts. 177, Vi ; da lei nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores KariNa da rocHa 
GoÉS araÚJo mat. 57202717, KElToN MoNTEiro dE MENEZES, Mat. 
57224108, lUciaNa GoMES caraMElo Mat. 5786061, para sob a Presi-
dência da primeira, apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, 
o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniência e necessi-
dade 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: 839395

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoME: dEJaNi lEiTE BarBoSa
coNcESSÃo: 8 diaS
PErÍodo: 10/01/22 a 17/01/22
MaTrÍcUla: 54187392/3 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE BraUlia GUrJao/coNc araGUaia
laUdo MÉdico: 318416/2022
NoME: Maria do carMo coSTa dE carValHo
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 30/04/22 a 28/06/22
MaTrÍcUla: 54190480/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE fraNciSco NUNES/BElEM

laUdo MÉdico: 90134
NoME: rENilda MEdEiroS BorGES dE coNdE
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 22/03/22 a 20/05/22
MaTrÍcUla: 5840562/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: cEN Ed JoV ad lUiZ ocTaVio/BElEM
laUdo MÉdico: 89334

Protocolo: 839403
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde

NoME: aNa criSTiNa GUiMaraES dE oliVEira
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 19/04/22 a 17/06/22
MaTrÍcUla: 5314313/3 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE doNaTila loPES/BElEM
laUdo MÉdico: 89812
NoME: aNa criSTiNa GUiMaraES dE oliVEira
coNcESSÃo: 145 diaS
PErÍodo: 26/02/22 a 20/07/22
MaTrÍcUla: 5314313/3 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE doNaTila loPES/BElEM
laUdo MÉdico: 90620
NoME: daiaNE SiMoES dE oliVEira
coNcESSÃo: 61 diaS
PErÍodo: 01/03/22 a 30/04/22
MaTrÍcUla: 57204192/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE GaSPar ViaNNa/MaraBa
laUdo MÉdico: 12991/2022
NoME: daNiEla NUNES QUEiroZ
coNcESSÃo: 181 diaS
PErÍodo: 01/12/21 a 30/05/22
MaTrÍcUla: 54192950/3 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE Maria PaiXao/JacUNda
laUdo MÉdico: 12.879
NoME: daVid WENdEr da SilVa coUTo
coNcESSÃo: 30 diaS
PErÍodo: 10/12/21 a 08/01/22
MaTrÍcUla: 57214252/1 carGo: ViGia
loTaÇÃo: EE dEoclEciaNo MorEira/coNc araGUaia
laUdo MÉdico: 3183109/2021
NoME: daVid WENdEr da SilVa coUTo
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 09/01/22 a 08/04/22
MaTrÍcUla: 57214252/1 carGo: ViGia
loTaÇÃo: EE dEoclEciaNo MorEira/coNc araGUaia
laUdo MÉdico: 318413/2022
NoME: dEcio MarTiNS MoTTa
coNcESSÃo: 143 diaS
PErÍodo: 09/12/21 a 30/04/22
MaTrÍcUla: 57209037/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE aNiZio TEiXEira/MaraBa
laUdo MÉdico: 12.890-22
NoME: rEGiNaldo rodriGUES fErrEira
coNcESSÃo: 180 diaS
PErÍodo: 02/05/22 a 28/10/22
MaTrÍcUla: 54197437/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE JoSE Maia/BElEM
laUdo MÉdico: 92377

Protocolo: 839407

.

.

LiceNÇa Para cUrso
.

LiceNÇa cUrso /ccVs
Portaria Nº 007123/2022-saGeP- 09/08/2022

ProrroGar a licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado 
EM ESTUdoS liNGUÍSTicoS E ESTUdoS liTErárioS, Na UNiVErSidadE 
fEdEral do Pará, do(a) SErVidor(a) flaVio JorGE dE SoUSa lEal 
, MaTricUla Nº 5771838-1, ProfESSor claSSE ii , loTado(a) No(a) 
diViSÃo dE lEGiSlaÇÃo E ENQUadraMENTo, No MUNicÍPio dE BElÉM, 
No PEriodo 28/08/2022 a 27/02/2023.

Protocolo: 839410
LiceNÇa cUrso /ccVs

Portaria Nº 007101/2022-saGeP- 09/08/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado EM 
EdUcaÇÃo EM ciÊNciaS E MaTEMáTicaS, Na UNiVErSidadE fEdEral 
do Pará, No PErÍodo dE 04/08/2022 a 31/03/2026, a(o) SErVidor(a) 
BrENa SaNTa  BriGida BarBoSa, MaTricUla Nº57199091-3,ProfES-
Sor claSSE ii , loTado(a) No(a) Erc loUrENco filHo, No MUNicÍPio 
dE BElÉM.

Protocolo: 839439

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 203/2022 - saLe/sedUc, de 10 de aGosto de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da SEdUc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 03/08/2022, as servidoras Santana Ma-
ria dos Santos Barreto, matrícula n.º 6400574-1 , cPf n.º 426.577.172-
68, e Maria do Socorro Pacheco dos reis, matrícula n.º 57211121-1 , cPf 
n.º 454.639.992-87, para atuarem respectivamente como fiscais titular e 
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substituto do contrato n.º 195/2022, celebrado entre a SEdUc e a empresa 
Santa Marta distribuidora e Transportes de cargas lTda, cujo objeto é a aqui-
sição de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, a fim de suprir as 
necessidades de alimentação escolar de alunos da educação básica da rede 
Estadual de Ensino, atendidos pelo Programa Nacional de alimentação Escolar 
- PNaE, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 839596

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 6
coNtrato: 013/2016

objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da EEEfM d. 
João Vi- capanema/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Sétima – do prazo de Vigência, pror-
rogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 019/2016 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 232326 funcional Programáti-
ca: 16101.12.362.1509 Projeto/atividade: 8906 Natureza da despesa: 
339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: Kátia cilene Pereira da costa Marques, cPf n° 301.425.392-87, 
residente e domiciliada no conjunto Tropical, s/n condomínio oásis, alame-
da Japim casa 16, bairro Guanabara, cEP:67.110-040, Belém/Pa
data de assinatura: 11/08/2022
Vigência: 05/09/2022 a 04/09/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 839625
terMo aditiVo: 2

coNtrato: 025/2021
objeto do contrato: locação de imóvel urbano situado na Vila Principe da 
Paz, Zona rural, Moju/Pa, para o funcionamento de Moradia doS Pro-
fESSorES do SiSTEMa dE orGaNiZaÇÃo ModUlar dE ENSiNo-SoME, 
da Secretaria de Estado de Educação/SEdUc
objeto do aditivo: alterar a cláusula Sexta- do valor do aluguel, objeti-
vando o reajuste do valor mensal em r$ 73,01 (setenta e três reais e um 
centavos), perfazendo o valor mensal em r$ 658,07 (seiscentos e cinquen-
ta e oito reais e sete centavos) e o valor global em r$ 7.896,84 (sete mil, 
oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos), em razão ao 
reajuste conforme o memorando nº 046/2022 e tambem alterar a cláusula 
décima-do reajuste.
dispensa de licitação: 007/2021 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 232326 funcional Programáti-
ca: 16101.12.362.1509 Projeto/atividade: 8906 Natureza da despesa: 
339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: José Henrique ferreira Maciel, cPf n° 055.182.802-11, residente 
e domiciliado, na rod Pa 252, Nº 02, ramal Primavera, cEP:68450-000.
data de assinatura: 10/08/202
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 839636
terMo aditiVo: 8

coNtrato: 236/2018
objeto do contrato: reforma geral e ampliação da EEEfM Padre Vitalino 
Maria Vari, localizado no município de capitão Poço/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima Primeira – da Vigência do contrato 
original, prorrogando sua vigência por mais 150 (cento e cinquenta) dias.
concorrência Pública Nº 002/2018-cEl/Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Engevel construções E Serviços Eireli Epp, com cNPJ/Mf. Nº 
02.100753/0001-02 com sede na av. rômulo Maiorana, nº 700, Edif Torre 
Vitta Office, Sala 1608, CEP: 66.093-605, Marco, Belém/PA
data de assinatura: 08/03/2022
Vigência: 09/03/2022 a 06/08/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 839652
terMo aditiVo: 1

coNtrato: 048/2021
objeto do contrato: locação de imóvel localizado na rua Manoel Barata, 
n]1003, bairro Ponta Grossa-distrito de icoaraci-Belém/Pa, para o funcio-
namento da EEEf SÃo JoÃo BaTiSTa, da Secretária de Estado de Educa-
ção/SEdUc.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava – da vigência e da prorroga-
ção, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 017/2021- Nlic/SEdUc

dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 231789 funcional Programáti-
ca: 16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 
339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: Marissa antônio rosa, cPf: 020.705.422-38, domiciliada na rua 
Manoel Barata, nº1023, bairro Ponta Grossa/distrito de icoaraci, Belem/
Pa., cEP: 66.823-060
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 04/08/2022 a 03/08/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 839658

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto 2022
coNtrato de eMPreitada Por PreÇo GLoBaL Nº076/2020– 

sedUc/iMPercoN eireLi.
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2020-ceL-NLic/sedUc

objeto do contrato: reconstrução da EEfM dr Gaspar Vianna, com 12 
salas de aula, localizada no município de Marabá/Pa
Objeto do Apostilamento: Reajuste de valores do Contrato referente a 3ª a 
5ª medições. Alocação de Recursos-GPO/SAPG.
Valor reajustado: r$ 125.721,90 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e 
vinte e um reais e noventa centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 7.068.799,95(sete milhões, sessen-
ta e oito mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 263337. funcional Programática: 16101.12 122.1509. 
Produto: 3008. Projeto/atividade: 7674. Natureza da despesa: 4490.51.
assinatura: 08/08/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 839616

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 874/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof aNa TElES
MUNicÍPio: BENEVidES
cPf: 26452235249
NoME: Marcia GlEYB SaNToS BEGoT
MaTrÍcUla: 6027385
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.063,80 / SErViÇo - r$ 1.063,80
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 875/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM cENTro dE EdUcacao ProfiS-
SioNal doM ariSTidES PiroVaNo
MUNicÍPio: MariTUBa
cPf: 29886376287
NoME: PaUlo cESar MElo da SilVa
MaTrÍcUla: 5895879
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.749,60 / SErViÇo - r$ 1.749,60
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 876/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf PrES TaNcrEdo dE alMEida NEVES
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 94565252287
NoME: KEMila frEiTaS loPES
MaTrÍcUla: 5901634
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.225,80 / SErViÇo - r$ 1.225,80
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 877/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEMPi Prof fraNciSco da SilVa NUNES
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 15958655272
NoME: Porfiria lUcia carNEiro dE liMa
MaTrÍcUla: 554316
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.787,40 / SErViÇo - r$ 1.787,40
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 878/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM PrESidENTE coSTa E SilVa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 12824828234
NoME: lUcia dE NaZarE rodriGUES Troccoli
MaTrÍcUla: 393673
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 783,00 / SErViÇo - r$ 783,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 879/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EE dE ENSiNo TEcNico dE NiVEl ME-
dio dr. cElSo MalcHEr
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 32992955272
NoME: iZaBEl criSTiNa loPES da coSTa
MaTrÍcUla: 5800137
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.138,40 / SErViÇo - r$ 2.138,40
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 880/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EScola TEcNica ESTadUal MaGalHaES BaraTa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 04972422220
NoME: roSaNGEla PoTTEr da roSa
MaTrÍcUla: 401501
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.230,20 / SErViÇo - r$ 2.230,20
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 881/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM VilHENa alVES
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 11599723204
NoME: VaNia lUcia doS SaNToS carNEiro
MaTrÍcUla: 239640
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 3.809,70 / SErViÇo - r$ 3.809,70
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 882/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da iNSTiTUTo dE EdUcacao do ESTado do Para
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 15323951249
NoME: lUiZ oTaVio MESQUiTa caValcaNTE
MaTrÍcUla: 452688
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.768,50 / SErViÇo - r$ 1.768,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 883/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEET Prof aNiSio TEiXEira
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 07467036272
NoME: lUiZa criSTiNa rocHa MaGNo
MaTrÍcUla: 5396603
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.995,30 / SErViÇo - r$ 1.995,30
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 884/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da colEGio ESTadUal PaES dE carValHo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 79429076272
NoME: aliNNE caSTro dE SoUSa SaNToS
MaTrÍcUla: 57227983
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.134,00 / SErViÇo - r$ 1.134,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 885/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EETEPa SalVaTErra
MUNicÍPio: SalVaTErra
cPf: 63068605253
NoME: GiSElE rEiS aBdoN
MaTrÍcUla: 57206467
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.035,80 / SErViÇo - r$ 2.035,80
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 886/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da USE 18 - EEEfM JUScEliNo KUBiTS-
cHEK dE oliVEira
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 65918410244
NoME: JoElMa coSTa dE MoraES
MaTrÍcUla: 5897129
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.899,80 / SErViÇo - r$ 2.899,80
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 887/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da USE 11 - EEETPa- Prof fraNciSco 
daS cHaGaS aZEVEdo BElEM
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 39944484253
NoME: Maria BErNadETE SaNToS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5619831
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.584,90 / SErViÇo - r$ 1.584,90
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 888/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da USE 04 - EEEfM dEodoro dE MENdoNca
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 63212560215
NoME: aNdrEa MENdES liBorio MarTiNS
MaTrÍcUla: 57216142
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.684,80 / SErViÇo - r$ 1.684,80
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 889/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EETEPa- ParaGoMiNaS
MUNicÍPio: ParaGoMiNaS
cPf: 16982215253
NoME: lEila crUZ MorEira
MaTrÍcUla: 54191728
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 996,30 / SErViÇo - r$ 996,30
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 890/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EETEPa - iTaiTUBa
MUNicÍPio: iTaiTUBa
cPf: 48493031291
NoME: EliZaNa SilVa alVES
MaTrÍcUla: 57208856
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.568,70 / SErViÇo - r$ 1.568,70
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 891/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EETEPa ViGia dE NaZarE
MUNicÍPio: ViGia
cPf: 66509220210
NoME: lidiaNE do Socorro SarMENTo cardoSo
MaTrÍcUla: 57234367
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.097,90 / SErViÇo - r$ 2.097,90
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 892/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM irMa alBErTiNa lEiTao
MUNicÍPio: SaNTa iSaBEl do Para
cPf: 42765781249
NoME: rUBENS da SilVa BorGES
MaTrÍcUla: 57210426
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.919,70 / SErViÇo - r$ 1.919,70
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 893/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEETMa Sao lUcaS
MUNicÍPio: caSTaNHal
cPf: 43165826234
NoME: ElEoNor PiEdadE dE alMEida
MaTrÍcUla: 57208422
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.738,80 / SErViÇo - r$ 1.738,80
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 894/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR(A) DA EEEM PROFÃ‚Âª MARIA DE NAZARE 
GUiMaraES MacEdo
MUNicÍPio: cUrUca
cPf: 62031848291
NoME: VErUScHKa SilVa SaNToS MElo
MaTrÍcUla: 5900148
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.262,60 / SErViÇo - r$ 2.262,60
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 895/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EETEPa oriXiMiNa
MUNicÍPio: oriXiMiNa
cPf: 24344516249
NoME: SiNaMor Maria GoMES dE fiGUEirEdo
MaTrÍcUla: 6006450
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.898,10 / SErViÇo - r$ 1.898,10
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 896/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EETEPa MoNTE alEGrE
MUNicÍPio: MoNTE alEGrE
cPf: 35809485200
NoME: JaiME TElES doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57199410
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.170,80 / SErViÇo - r$ 2.170,80
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 897/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EETEPa SaNTarEM
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 75122910278
NoME: JUliaNa da PoNTE SaNToS
MaTrÍcUla: 54194750
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.389,50 / SErViÇo - r$ 2.389,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 898/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM aNToNio BaTiSTa BElo dE carValHo
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 74817124253
NoME: lUciaNa SoUSa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 54197474
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 507,60 / SErViÇo - r$ 507,60
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 899/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEETEPa - TailaNdia
MUNicÍPio: TailaNdia
cPf: 29568684204
NoME: MarTa dE MESSiaS lira MacHado
MaTrÍcUla: 5901591
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.355,40 / SErViÇo - r$ 1.355,40
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 900/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da cENTro iNTEGrado dE EdUc do Bai-
Xo TocaNTiNS
MUNicÍPio: caMETa
cPf: 67922732287
NoME: doriElSoN do carMo rodriGUES Gaia
MaTrÍcUla: 57208687
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.841,40 / SErViÇo - r$ 1.841,40
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234

Protocolo: 839282

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54428/2022
oBJETiVo: Vistoria da obra de reforma na EEEfM Prof. ducilla almeida do 
Nascimento, localizada do Município de altamira.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 10/08/2022 - 10/08/2022 Nº diárias: 0
alTaMira / BElEM / 10/08/2022 - 11/08/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: roNaldo lUiS PaNToJa MariZ
MaTrÍcUla: 5907718
cPf: 18668305204
carGo/fUNÇÃo:
coordENador / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 839242
Portaria de diarias No. 54424/2022

OBJETIVO: Visita técnica para levantamento dos serviços finais vidsando 
conclusão da obra na EEEfM acy de Jesus de Barros, localizada no Muni-
cípio de Marabá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 16/08/2022 - 16/08/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 16/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: PaUlo EUdo PaNToJa BaNHoS
MaTrÍcUla: 55589647
cPf: 04818199249
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 839243
Portaria de diarias No. 54426/2022

oBJETiVo: Vistoria da obra de reforma na EEEfM Prof. ducilla almeida do 
Nascimento, localizada do Município de altamira.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 10/08/2022 - 10/08/2022 Nº diárias: 0
alTaMira / BElEM / 10/08/2022 - 12/08/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: diEGo alEXaNdrE fErrEira dE SoUZa
MaTrÍcUla: 57234200
cPf: 96960434220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 839244
Portaria de diarias No. 54425/2022

oBJETiVo: Vistoria da obra de reforma na EEEfM Prof. ducilla almeida do 
Nascimento, localizada do Município de altamira.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 10/08/2022 - 10/08/2022 Nº diárias: 0
alTaMira / BElEM / 10/08/2022 - 12/08/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: raiMUNdo da SilVa NEVES
MaTrÍcUla: 54196237
cPf: 10860274268
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 839245
Portaria de diarias No. 54420/2022

oBJETiVo: acompanhar atividade do Projeto TcE cidadão que será reali-
zado no município de Soure.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/SoUrE/18/08/2022-20/08/2022 Nº diárias: 2
SoUrE/BElEM/20/08/2022-20/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MilENa BESSa coSTa SilVa
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MaTrÍcUla: 57196394
cPf: 73439371204
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 839208
Portaria de diarias No. 54352/2022

OBJETIVO: Participação da 2ª Fase Jogos da Integração JEPS 2022 no mu-
nicípio de Tucuruí.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/TUcUrUi/18/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 4
TUcUrUi/BElEM/22/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rUi JoSE PaNarra fErrEira BriTo daS NEVES
MaTrÍcUla: 55588055
cPf: 26868750200
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 839173
Portaria de diarias No. 54499/2022

oBJETiVo: fiscalização da obra de construção de creche nos Municípios 
de Parauapebas, curionópolis, Eldorado dos carajás e canaã dos carajás.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 22/08/2022 - 22/08/2022 Nº diárias: 0
ParaUaPEBaS / cUrioNoPoliS / 22/08/2022 - 24/08/2022 Nº diárias: 2
cUrioNoPoliS / Eldorado doS caraJaS / 24/08/2022 - 24/08/2022 
Nº diárias: 0
Eldorado doS caraJaS / caNaa doS caraJaS / 24/08/2022 - 
25/08/2022 Nº diárias: 1
caNaa doS caraJaS / ParaUaPEBaS / 25/08/2022 - 26/08/2022 Nº di-
árias: 1
ParaUaPEBaS / BElEM / 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rafaEl BaTiSTa lEao
MaTrÍcUla: 5962468
cPf: 90793595215
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 839631
Portaria de diarias No. 54498/2022

oBJETiVo: fiscalização da obra de construção de creche nos Municípios 
de Parauapebas, curionópolis, Eldorado dos carajás e canaã dos carajás.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 22/08/2022 - 22/08/2022 Nº diárias: 0
ParaUaPEBaS / cUrioNoPoliS / 22/08/2022 - 24/08/2022 Nº diárias: 2
cUrioNoPoliS / Eldorado doS caraJaS / 24/08/2022 - 25/08/2022 
Nº diárias: 1
Eldorado doS caraJaS / caNaa doS caraJaS / 25/08/2022 - 
25/08/2022 Nº diárias: 0
caNaa doS caraJaS / ParaUaPEBaS / 25/08/2022 - 26/08/2022 Nº di-
árias: 1
ParaUaPEBaS / BElEM / 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo EUdo PaNToJa BaNHoS
MaTrÍcUla: 55589647
cPf: 04818199249
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 839633
Portaria de diarias No. 53979/2022

oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 15/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 4
alTaMira / BElEM / 19/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JEHU riBEiro da SilVEira NETo
MaTrÍcUla: 54187014
cPf: 63592649272
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 839408
Portaria de diarias No. 54330/2022

OBJETIVO: Participação da 2ª Fase Jogos da Integração JEPS 2022 no mu-
nicípio de Tucuruí.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/TUcUrUi/18/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 4
TUcUrUi/BElEM/22/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria do Socorro dE caMPoS MoNTEiro
MaTrÍcUla: 350095
cPf: 14223465287
carGo/fUNÇÃo:
Prof. colaBorador NiVEl SUPErior / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 839390

Portaria de diarias No. 54350/2022
OBJETIVO: Participação da 2ª Fase Jogos da Integração JEPS 2022 no mu-
nicípio de Tucuruí.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/TUcUrUi/18/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 4
TUcUrUi/BElEM/22/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: dEMETriUS dUTra da GaMa
MaTrÍcUla: 675687
cPf: 22843884268
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 839396
Portaria de diarias No. 54348/2022

OBJETIVO: Participação da 2ª Fase Jogos da Integração JEPS 2022 no mu-
nicípio de Tucuruí.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/TUcUrUi/18/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 4
TUcUrUi/BElEM/22/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE dE riBaMar aBrEU cUNHa
MaTrÍcUla: 5329035
cPf: 07955545320
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 839393
Prd coMPLeMeNtar

desPesa oriGeM Nº 90205
Portaria de diarias No. 54412/2022

oBJETiVo: Prd complementar (anterior) referente a despesa 90205. re-
alização do Projeto de ação integrada de formação continuada para pro-
fessores do Sistema Modular de Ensino que atuam em turmas de comuni-
dades Quilombola.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/Baiao/31/07/2022-01/08/2022 Nº diárias:1
Baiao/BElEM/01/08/2022-01/08/2022 Nº diárias:0
NoME: KaTia SiMoNE araUJo coSTa
MaTrÍcUla: 5902256
cPf: 29528739253
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 839381

.

.

oUtras MatÉrias
.

disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.:7180/2022 de 10/08/2022

de acordo com o Processo nº 366032/2022
formalizar a dispensa, a pedido, do servidor clEoMar da SilVa carVa-
lHo, Matrícula 581216/1, Professor, da função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEfM. Prof. José Wilson Pereira leite/conceição do araguaia, a partir de 
01/02/2020, para fins de regularização funcional.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº.:7213/2022 de 10/08/2022.

Nome:TaTiaNa BriTo da SilVa
Matrícula:5890635/1 cargo:assist. administrativo
lotação:assessoria Juridica/Belém
Período:08/08/2022 a 06/09/2022
Triênio:08/07/2011 a 07/07/2014

Portaria Nº.:7215/2022 de 10/08/2022.
Nome:ValdiNEia SaNToS caBral da SilVa
Matrícula:5713986/3 cargo:Professor
lotação:divisão de legisl. e Enquadramento/Belém
Período:31/07/2022 a 28/09/2022
Triênio:06/02/2007 a 05/02/2010

Portaria Nº.:7079/2022 de 05/08/2022.
Nome:SEBaSTiÃo fEliX alVES da SilVa
Matrícula:778010/1 cargo:Professor
lotação:EE. lauro Sodre/Belém
Período:01/08/2022 a 29/09/2022-30/09/2022 a 28/11/2022
Triênio:09/05/1991 a 08/05/1994-09/05/1994 a 08/05/1997

Portaria Nº.:7080/2022 de 05/08/2022.
Nome:SElMa fiGUEiro da SilVa
Matrícula:57234442/1 cargo:Merendeira
lotação:EEEfM.São francisco Xavier/abaetetuba
Período:01/08/2022 a 29/09/2022
Triênio:26/11/2010 a 25/11/2013

Portaria Nº.:7097/2022 de 05/08/2022.
Nome:Maria do ESPiriTo SaNTo SoUSa dE oliVEira
Matrícula:589632/1 cargo:Servente
lotação:EE. Macario dantas Sede/S.Geraldo do araguaia
Período:01/08/2022 a 29/09/2022
Triênio:18/04/2005 a 17/04/2008

Portaria Nº.:7096/2022 de 08/08/2022.
Nome: GilBErTo da SilVa liMa
Matrícula:57211160/1 cargo:assist. administrativo
lotação:EE. São Vicente/ananindeua
Período:08/08/2022 a 06/10/2022-07/10/2022 a 05/12/2022
Triênio:26/01/2009 a 25/01/2012-26/01/2012 a 25/01/2015
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Portaria Nº.:7093/2022 de 08/08/2022.
Nome:Maria do Socorro NoGUEira PErEira
Matrícula:601969/1 cargo:Professor
lotação:EE. Prof. leonardo Negrão Sousa/abaetetuba
Período:01/08/2022 a 29/09/2022
Triênio:23/05/2015 a 22/05/2018

Portaria Nº.:7095/2022 de 08/08/2022.
Nome: Maria do carMo da SilVa SaNTiaGo
Matrícula:716073/3 cargo:Professor
lotação:EE. Marechal cordeiro de farias/Belém
Período:01/08/2022 a 29/092022
Triênio:22/04/2015 a 21/04/2018

Portaria Nº.:7094/2022 de 08/08/2022.
Nome:MariSaNTa riBEiro PorTilHo
Matrícula:57212409/1cargo:assist. administrativo
lotação:EEEM. Magalhães Barata/Belém
Período:01/08/2022 a 29/092022
Triênio:11/02/2009 a 10/02/2012

Portaria Nº. 7108/2022 de 08/08/2022
Nome:ErNa Maria da coNcEiÇÃo PiNHEiro
Matrícula:184454/1cargo:assist.administ.
lotação:divisão de cadastro/Belém
Período:30/07/2022 a 28/08/2022
Triênios:20/03/1990 a 19/03/1993

Portaria Nº.7109/2022 de 08/08/2022
Nome:aBraao da cUNHa BaHia
Matrícula:405469/1cargo:assist.administ.
lotação:divisão de cadastro/Belém
Período:07/08/2022 a 05/09/2022
Triênios:01/11/2002 a 31/10/2005

Portaria Nº.7124/2022 de 09/08/2022
Nome:MaNUEl WaldMir SENa rEiS
Matrícula:659398/1cargo:Vigia
lotação:diretoria de Ensino/Belém
Período:01/08/2022 a 29/09/2022
Triênios:07/05/1993 a 06/05/1996

Portaria Nº.6918/2022 de 02/08/2022
Nome:EliEldEr do carMo PErEira
Matrícula:57210486/1cargo:Servente
lotação:EEEM raymundo Martins Vianna/Belém
Período:01/08/2022 a 29/09/2022
Triênios:23/03/2016 a 22/03/2019

Portaria Nº.7116/2022 de 09/08/2022
Nome:dENiSE SoarES dE BarroS raMoS
Matrícula:57212983/1cargo:assist.administ.
lotação:EE conego leitão/castanhal
Período:01/08/2022 a 29/09/2022
Triênios:16/02/2012 a 15/02/2015

Portaria Nº.7117/2022 de 09/08/2022
Nome:Maria dE faTiMa da SilVa BriTo
Matrícula:57214670/1cargo:assist.administ.
lotação:EE liberdade/Maraba
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
Triênios:11/02/2012 a 10/02/2015

Portaria Nº.7118/2022 de 09/08/2022
Nome:raiMUNda EliZia BriTo doS SaNToS BriTo
Matrícula:676187/1cargo:Servente
lotação:EE Mario chermont/Belém
Período:01/08/2022 a 29/09/2022
Triênios:01/08/1999 a 31/07/2002

Portaria Nº.7115/2022 de 09/08/2022
Nome:daNiElE doS SaNToS cardoSo
Matrícula:54187047/2cargo:Professor
lotação:EE cel Sarmento/icoaraci
Período:01/09/2022 a 30/10/2022
Triênios:18/04/2008 a 17/04/2011

LiceNÇa LUto
Portaria Nº.:7121/2022 de 09/08/2022

formalizar a concessao de licença luto, a aNa Maria BoTElHo HolaN-
da, Matricula n 5915585/3, Professor, lotada na EEEf Nuremberg Borja de 
Brito Filho/Belém, no período de 28/10/2020 a 28/10/2020, para fins de 
regularização funcional.

LiceNÇa casaMeNto
Portaria Nº.:7098/2022 de 08/08/2022.

conceder licença casamento, a ZiUNETE fErrEira BarroS, Matrícula 
57211283/1, Servente, lotada na UEE dr. José Tadeu duarte Bastos/San-
tarém,no período de 29/04/2022 a 06/05/2022.

LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:7114/2022 de 09/08/2022

conceder licença Paternidade, a iSMar roSSETE rodriGUES da SilVa, 
Matricula n 5853940/2, Motorista, lotado na divisão de Transporte/Belém, 
no período de 17/06/2022 a 06/07/2022.

aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.:39/2022 de 09/08/2022

Nome: Joaldo coSTa
Matrícula:5900101/1 Período:16/05/22 à 29/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Senador catete Pinheiro/rio Maria

Portaria Nº.:7126/2022 de 10/08/2022
Nome: KEila cilENE TriNdadE da coSTa SEiXaS
Matrícula:57227584/2 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EE dr antonio Teixeira Gueiros/ananindeua

Portaria Nº.:7127/2022 de 10/08/2022
Nome: claUdia rEGiNa dE alBUQUErQUE MacEdo
Matrícula:5901644/1 Período:15/09/22 à 29/10/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Ulisses Guimaraes/Belém

Portaria Nº.:7128/2022 de 10/08/2022
Nome: GilMa faVacHo aMoraS SoarES
Matrícula:5560969/1 Período:26/09/22 à 09/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Mario carneiro de Miranda/Belém

Portaria Nº.:7129/2022 de 10/08/2022
Nome: BrUNo oliVEira HorTa
Matrícula:57195608/2 Período:16/09/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Prof francisco Paulo do N Mendes/ananindeua

Portaria Nº.:7130/2022 de 10/08/2022
Nome: MarGarETH SilVa dE JESUS
Matrícula:5941599/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEf fonte Viva/Belem

Portaria Nº.:7131/2022 de 10/08/2022
Nome: BlaNdiNa PiNHEiro doS SaNToS
Matrícula:447706/1 Período:04/10/22 à 17/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Gal Gurjão/Belém

Portaria Nº.:7132/2022 de 10/08/2022
Nome: KaTiUScia dE PaUla BorGES fraNco
Matrícula:5890873/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf anani/ananindeua

Portaria Nº.:7133/2022 de 10/08/2022
Nome: JailSoN dE JESUS SaNToS
Matrícula:5902788/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EE ingles de Souza/Mosqueiro

Portaria Nº.:7134/2022 de 10/08/2022
Nome: SaNdra Maria Prado MacHado
Matrícula:5178975/3 Período:17/10/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:colegio Estadual Prof isabel amazonas/ananindeua

Portaria Nº.:7135/2022 de 10/08/2022
Nome: rUTiNEia diaS MorEira
Matrícula:57209200/1 Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2020
Unidade:EEEf Maria Estelita B da Silva/Belém

Portaria Nº.:7137/2022 de 10/08/2022
Nome: alaN JUNior da SilVa SoarES
Matrícula:5902777/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EE Veread Gonçalo duarte/Belém

Portaria Nº.:7138/2022 de 10/08/2022
Nome: VaNda clara MiraNda da coSTa
Matrícula:57217268/2 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Honorato filgueiras (anexo i)Mosqueiro

Portaria Nº.:7139/2022 de 10/08/2022
Nome: WaNdErSoN dEriMi MElo MalcHEr
Matrícula:57212556/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EE dom alberto G ramos/ananindeua

Portaria Nº.:7140/2022 de 10/08/2022
Nome: Maria fraNciSca MENdES dE carValHo
Matrícula:5719720/2 Período:17/10/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEf Morad. Vila Novs P Moura carvalho/Belém

Portaria Nº.:7141/2022 de 10/08/2022
Nome: aNToNio Marco BarBoSa rodriGUES
Matrícula:5941411/1 Período:04/10/22 à 02/11/22Exercício:2022
Unidade:EE de Educação Teconologica anisio Teixeira/Belém

Portaria Nº.:7142/2022 de 10/08/2022
Nome: EdilEidE oliVEira fErrEira
Matrícula:5894699/1 Período:07/10/22 à 20/11/22Exercício:2022
Unidade:EE dilma de Souza cattete/Belém

Portaria Nº.:7143/2022 de 10/08/2022
Nome: lUciaNa GoMES MoUra
Matrícula:5901640/1 Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Bento XV/Belém

Portaria Nº.:7144/2022 de 10/08/2022
Nome: iNaldo MiraNda alVES
Matrícula:5052424/2 Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Gregorio de almeida Brito/ananindeua

Portaria Nº.:7145/2022 de 10/08/2022
Nome: arcEliNo rEiS E SilVa JUNior
Matrícula:54189126/2 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE augusto Meira/Belém

Portaria Nº.:7146/2022 de 10/08/2022
Nome: MariSaNTa riBEiro PorTilHo
Matrícula:57212409/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belém

Portaria Nº.:7147/2022 de 10/08/2022
Nome: rEGiNa iZaBEl GoNÇalVES dE aTaidES
Matrícula:5896127/2 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Mario Barbosa/Belém

Portaria Nº.:7148/2022 de 10/08/2022
Nome: Maria dE NaZarE diaS ProGENio
Matrícula:751413/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EE dr freitas/Belém

Portaria Nº.:7149/2022 de 10/08/2022
Nome: Mario JorGE MENdoNÇa da SilVa
Matrícula:6001670/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EE avertano rocha/icoaraci

Portaria Nº.:7150/2022 de 10/08/2022
Nome: PaUlo SErGio TorrES VaScoNcEloS
Matrícula:192783/2 Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2022
Unidade:EE avertano rocha/icoaraci
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Portaria Nº.:7151/2022 de 10/08/2022
Nome: GlaUciENE foro cardoSo
Matrícula:57234208/1 Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2021
Unidade:EE avertano rocha/icoaraci

Portaria Nº.:7152/2022 de 10/08/2022
Nome: roSEMarY MoUra dE MoUra
Matrícula:5901060/1 Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Maria Gabriela ramos de oliveira/icoaraci

Portaria Nº.:7153/2022 de 10/08/2022
Nome: dEBora KEllY MoUra SaNToS
Matrícula:57220456/1 Período:17/10/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:Erc alexandre Nicomedes/Belém

Portaria Nº.:7154/2022 de 10/08/2022
Nome: roSiclEia do Socorro BarBoSa da rocHa
Matrícula:5901911/1 Período:02/09/22 à 16/10/22Exercício:2022
Unidade:EE Princesa isabel/ananindeua

Portaria Nº.:7155/2022 de 10/08/2022
Nome: Maria MarlUciE araUJo da SilVa
Matrícula:5556899/2 Período:08/07/22 à 22/07/22Exercício:2021
Unidade:EE dom alberto G ramos/ananindeua

Portaria Nº.:7156/2022 de 10/08/2022
Nome: Maria MarlUciE araUJo da SilVa
Matrícula:5556899/2 Período:23/07/22 à 21/08/22Exercício:2022
Unidade:EE dom alberto G ramos/ananindeua

Portaria Nº.:7157/2022 de 10/08/2022
Nome: BENEdiTa SilVa MoNTEiro
Matrícula:226270/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Hilda Vieira/Belém

Portaria Nº.:7158/2022 de 10/08/2022
Nome: roSaNa TriNdadE SaNTa roSa
Matrícula:5943095/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:Erc instituto felipe Smaldone/Belém

Portaria Nº.:7159/2022 de 10/08/2022
Nome: TElMa lUcia oliVEira BarroS
Matrícula:116939/2 Período:21/09/22 à 20/10/22Exercício:2021
Unidade:Erc instituto felipe Smaldone/Belém

Portaria Nº.:7160/2022 de 10/08/2022
Nome: PriScila cUNHa do NaSciMENTo
Matrícula:5943092/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:Erc instituto felipe Smaldone/Belém

Portaria Nº.:7161/2022 de 10/08/2022
Nome: ESTEr coSTa dE araUJo
Matrícula:5943160/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:Erc instituto felipe Smaldone/Belém

Portaria Nº.:7162/2022 de 10/08/2022
Nome: carloS riBEiro BiTENcoUrT
Matrícula:182842/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Maria Gabriela ramos de oliveira/icoaraci

Portaria Nº.:7163/2022 de 10/08/2022
Nome: MaNoEl roBNilSoN da SilVa MESQUiTa
Matrícula:5800277/2 Período:16/10/22 à 29/11/22Exercício:2018
Unidade:EE Prof Marta da conceição/icoaraci

Portaria Nº.:7164/2022 de 10/08/2022
Nome: JorGE da lUZ do NaSciMENTo
Matrícula:448230/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof francisco Paulo do N Mendes/ananindeua

Portaria Nº.:7165/2022 de 10/08/2022
Nome: GiSElE do Socorro oliVEira MoTa SoarES
Matrícula:5901413/1 Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2022
Unidade:EE deodoro de Mendonça/Belém

Portaria Nº.:7166/2022 de 10/08/2022
Nome: PaTricia KarENiNa TEiXEira aNGEliM MENdES
Matrícula:57214217/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2020
Unidade:EEETEPa/Belém

Portaria Nº.:7167/2022 de 10/08/2022
Nome: WaNdEr clEciUS BorGES cardoSo
Matrícula:57173778/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Prof fco Paulo do N Medes/ananindeua

Portaria Nº.:7168/2022 de 10/08/2022
Nome: faNNY JaNE GoNÇalVES ViaNNa rEGo
Matrícula:5902288/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:Erc assoc. de Pais e amigos Excepcionais/Belém

Portaria Nº.:7169/2022 de 10/08/2022
Nome: alicE criSTiNa foNSEca PiNTo loPES
Matrícula:80845654/4 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:Escola Tecnica Estadual Magalhaes Barata/Belém

Portaria Nº.:7170/2022 de 10/08/2022
Nome: MarlENE JoSE cardoSo do NaSciMENTo
Matrícula:308064/2 Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2022
Unidade:EE avertano rocha/icoaraci

Portaria Nº.:7171/2022 de 10/08/2022
Nome: dEBora caScaES TaVErNard
Matrícula:57212681/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:UT Prof asterio de campos/Belém

Portaria Nº.:7172/2022 de 10/08/2022
Nome: SilVia criSTiNa SilVa fErrEira
Matrícula:54194685/2 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2021
Unidade:UT Prof asterio de campos/Belém

Portaria Nº.:7173/2022 de 10/08/2022
Nome: Joao GoNÇalVES dE SoUZa JUNior
Matrícula:57224197/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:Escola Tecnica Esta. Magalhaes Barata/Belém

Portaria Nº.:7190/2022 de 10/08/2022
Nome: EliEl BaTiSTa BarBoSa
Matrícula:5909732/1 Período:25/08/22 à 08/09/22Exercício:2021
Unidade:3 UrE/abaetetuba

Portaria Nº.:7191/2022 de 10/08/2022
Nome: EliEl BaTiSTa BarBoSa
Matrícula:5909732/1 Período:09/09/22 à 08/10/22Exercício:2022
Unidade:3 UrE/abaetetuba

Portaria Nº.:7192/2022 de 10/08/2022
Nome: Maria JoSE BaliEiro fErrEira
Matrícula:545678/1 Período:15/09/22 à 14/10/22Exercício:2022
Unidade:EE Pe Benedito chaves/Belém

Portaria Nº.:7193/2022 de 10/08/2022
Nome: rEGiNa lUcia raMoS BarBoSa
Matrícula:941433/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Virginia alves da cunha/Belém

Portaria Nº.:178/2022 de 10/08/2022
Nome: arNaldo aZEVEdo doS SaNToS
Matrícula:57217423/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Profº dairce Pedrosa Torres/altamira

Portaria Nº.:179/2022 de 09/08/2022
Nome:aida dE JESUS laGES
Matrícula:477222/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2019
Unidade:EEEM.Polivalente/altamira

Portaria Nº.:159/2022 de 09/08/2022
Nome:Maria dE riBaMar fUrTado
Matrícula:57211606/1 Período:02/10/22 à 31/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Polivalente/altamira

Portaria Nº.:7174/2022 de 10/08/2022
Nome:BENEdiTa do Socorro da SilVa GoNÇalVES
Matrícula:57213732/1 Período:12/08/22 à 11/10/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

Portaria Nº.:7223/2022 de 11/08/2022
Nome:EVEliNE doS SaNToS JardiM
Matrícula:57211607/1Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.conego Batista campos/ananindeua

Portaria Nº.:86/2022 de 05/08/2022
Nome:Maria oZENir loPES PaSTaNa
Matrícula:57203947/1Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EiEEfM. francisco Magno Tembé/capitão Poço

Portaria Nº.:87/2022 de 05/08/2022
Nome:MariNalVa rEiS dE SoUZa
Matrícula:57203920/1Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EiEEfM. francisco Magno Tembé/capitão Poço

Portaria Nº.:93/2022 de 05/08/2022
Nome:SilVaNa BraGa rEiS
Matrícula:57203922/1Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEi anexo Pirá/capitão Poço

Portaria Nº.:77/2022 de 10/08/2022
Nome:MarlUcia fariaS coSTa
Matrícula:5889735/1Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2021
Unidade:21 UrE/Parauapebas

Portaria Nº.:7231/2021 de 11/08/2021
Nome:Maria dE JESUS coSTa raMoS
Matrícula:756415/1Período:12/09/22 à 11/10/22Exercício:2022
Unidade:Gabinete do Secretario/Belém

Portaria Nº.:7235/2021 de 11/08/2021
Nome:GlEYciaNE BarBoSa carValHo TriNdadE
Matrícula:5947267/1Período:05/09/22 à 04/10/22Exercício:2022
Unidade:Gabinete do Secretario/Belém

Portaria Nº.:7234/2021 de 11/08/2021
Nome:adriaNa liMa PacHEco
Matrícula:57211522/1Período:16/08/22 à 14/09/22Exercício:2021
Unidade:depto Educação de ativ.fisicas/Belém

Portaria Nº.:7237/2021 de 11/08/2021
Nome:JoYcE Marcia BraGa do aMaral
Matrícula:57197635/3Período:19/09/22 à 02/11/22Exercício:2020
Unidade:depto Educação de ativ.fisicas/Belém

Portaria Nº.:7233/2021 de 11/08/2021
Nome:Jo EldEr VaScoNcEloS
Matrícula:5422469/3Período:24/10/22 à 07/12/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

Portaria Nº.:7236/2021 de 11/08/2021
Nome:flaVio MarTiNS MacHado
Matrícula:57204440/1Período:05/09/22 à 19/10/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

Portaria Nº.:7120/2021 de 09/08/2021
Nome:rENaTa SaNToS da foNSEca
Matrícula:57176254/2Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:corregedoria/Belém

Portaria Nº.:7232/2021 de 11/08/2021
Nome:riTa dE caSSia GUiMarÃES caSTro
Matrícula:574052/1Período:10/10/22 à 08/11/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de rede fisica/Belém

Portaria Nº.:7241/2021 de 11/08/2021
Nome:dEBora iSiS TriNdadE PErEira
Matrícula:57216179/1Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE. Mario carneiro de Miranda/Belém

Portaria Nº.:7242/2021 de 11/08/2021
Nome:dilMa PErEira rodriGUES
Matrícula:5213045/2Período:15/09/22 à 29/10/22Exercício:2022
Unidade:EE. agroindustrial Juscelino Kubitschek/Benevides
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torNar seM eFeito
Portaria Nº.:7238/2022 de 11/08/2022

Tornar sem efeito a PorTaria Nº 3301/2022 de 20/04/2022, que concedeu 30 
dias férias, no período de 01/07/2022 à 30/07/2022, a servidora laiS criSTiNa 
coSTa caSTro, matricula 5891352/1, assist. administrativo, lotada na EE dr. 
agostinho Monteiro/ananindeua, referente ao exercício de 2022

Portaria Nº.:7239/2022 de 11/08/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 3301/2022 de 20/04/2022, que concedeu 
45 dias férias, no período de 04/07/2022 à 17/08/2022, a servidora 
raiMUNda HildETE SoUSa BriTo, matricula 5335400/2, Espec. em 
Educação, lotada na EEEf. lindanor celina coelho casha/Belém, referente 
ao exercício de 2022

Portaria Nº.:7240/2022 de 11/08/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 3616/2022 de 29/04/2022, que concedeu 
30 dias férias, no período de 01/07/2022 à 30/07/2022, a servidora 
clEoMa laUrENÇa JardiM coSTa SaNToS, matricula 57212487/1, 
auxiliar operacional, lotada na EE Prof.anesia/Belém, referente ao 
exercício de 2022

retiFicar
Portaria Nº.:7092/2022 de 08/08/2022

de acordo com o Processo nº 803156/2022
Retificar na PORTARIA Nº 6844/2022 de 28/07/2022,que designou a 
servidora aNa clicia SaNTaNa BalHE dE SoUSa, Matrícula 5902010/1, 
Especialista em Educação, para responder interinamente pela função 
de Vice-diretor (GEd-2) da EEEf. alm.Guillobel/Belém, o a contar de 
01/08/2022 a 15/08/2022 para 15/08/2022.

Protocolo: 839566
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Processo principal N.º 2022/752040

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo: 008/2022-NLic/sedUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e a Excelência Educação 
e Ensino ltda.
objeto: Participação dos servidores desta Secretaria no congresso de 
Excelência em licitações e contratações Públicas, com a EXcElÊNcia 
EdUcaÇÃo E ENSiNo lTda, cNPJ Nº 26.855.539/0001-16.
Valor total: r$ 7.400,00 (Sete mil e quatrocentos reais).
fundamento legal: art. 25, ii da lei nº 8.666/93.
data da autorização: 11/08/2022
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

terMo de ratiFicaÇÃo
iNeXiGiBiLidade: 008/2022-NLic/sedUc

Processo principal N.º 2022/752040
ratiFico a disPeNsa de LicitaÇÃo, com base na MaNifESTaÇÃo 
JUrÍdica nº. 1248/2022 da aSJUr/SEdUc, conforme disposto no art. 26 
da lei nº 8.666/93.
Belém, 11 de agosto de 2022
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 839668
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

adicioNaL de iNsaLUBridade
Protocolo: 2021/29878

Portaria N° 3329/22, de 10 de aGosto de 2022.
coNcEdEr, ao(a) servidor(a) desta iES, abaixo relacionado, lotado(a) no 
dEParTaMENTo dE SaUdE coMUNiTaria, adicioNal dE iNSalUBrida-
dE – GraU MÉdio, a contar de 07.04.2021.
SErVidor id. fUNcioNal carGo
caio ViNiciUS BoTElHo BriTo  6045671/ 2 ProfESSor aUXiliar
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 839296
coNcessÃo de aUXÍLio tese/ dissertaÇÃo

Protocolo: 2022/610326
Portaria N° 3337/22, de 10 de aGosto de 2022

coNcEdEr auxílio Tese/dissertação ao(a) servidor(a) Maira caTHEriNE PE-
rEira TUriEl SilVa, id. funcional nº 5922846/ 1, cargo de ProfESSor 
aSSiSTENTE, lotado no caMPUS dE MaraBa, referente à defesa de Tese de 
doutorado em Biologia Parasitária na amazônia, pela Universidade do Estado 
do Pará - UEPa, correspondente a 80% sobre o vencimento base da docente.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 839316
iMPLaNtaÇÃo da eFd - reiNF

Protocolo: 2022/442374
Portaria N° 3335/22, de 10 de aGosto de 2022.

art 1º - dESiGNar, responsável e suplente para transmissão das informa-
ções, referentes a Escrituração fiscal digital de retenções e outras infor-
mações fiscais (EFD-REINF), a partir de22.04.2022 em relação aos fatos 

geradores ocorridos a contar de 01.04.2022, em conformidade com o ofício 
circular 002/2022 GS- SEfa de 08.04.2022.

MatrÍcULa cPF NoMe
53223002-1 894.568.822-68 NarJara carNEiro dE liMa
5967279-1 003.442.702-38 JHEYfErSoN MarcElo caMPoS dE caMPoS

art 2º - TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 2161/22 de 30.05.2022 
publicada no d.o.E nº 34.992 de 02.06.2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 839319

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor
Protocolo: 2022/997652

Portaria N° 3331/22, de 10 de aGosto de 2022.
dESiGNar os servidores desta iES abaixo relacionados, para comporem a co-
missão Executiva responsável pelos trabalhos do ProcESSo SElETiVo Para 
rESidÊNcia MUlTiProfiSSioNal E EM árEa ProfiSSioNal EM SaÚdE 2023
coordenação Geral:
aNa TErEZa fradE dE araUJo  5072913/4
EdNalVo aPoSTolo caMPoS 54188840/ 1
ilMa PaSTaNa fErrEira  5429137/ 2
coordenação adjunta:
carloS JoSE caPEla BiSPo  57233040/ 1
coordenação Executiva:
Gloria Maria fariaS da rocHa 492086/ 4
Coordenação Pedagógica e Reprografia:
PaTricia dE NaZarE riBEiro SoarES  57201042/ 7
coordenação de infra Estrutura e logística:
MiGUEl coSTa SilVa  57190706/ 2
coordenação Jurídica:
Marcio dE SoUZa PESSoa 5902710/ 1
coordenação financeira:
NarJara carNEiro dE liMa  57223002/ 1
coordenação de Processamento de dados:
JoSE caSTaNHo GardUNHo NETo 5041589/ 1
Secretaria Executiva:
dENiSE dE NaZarE SiQUEira aNdradE  5073669/ 1
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/997596

Portaria N° 3333/22, de 10 de aGosto de 2022.
dESiGNar a comissão organizadora e Executiva, responsável pelos traba-
lhos do ProcESSo SElETiVo UNificado Para oS ProGraMaS dE rESi-
dÊNcia MÉdica do ESTado do Pará - 2023 (PSU / 2023)
coordenação Geral:
BrUNo MENdES carMoNa  55590182/4
fraNciSca rEGiNa oliVEira carNEiro 22721/ 2
EdNalVo aPoSTolo caMPoS 54188840/ 1
coordenação adjunta:
carloS JoSE caPEla BiSPo  57233040/ 1
coordenação Executiva:
Gloria Maria fariaS da rocHa 492086/ 4
Coordenação Pedagógica e Reprografia:
BiaNca caMPoS ValENTE  55587166/ 2
coordenação de infra Estrutura e logística:
MiGUEl coSTa SilVa  57190706/ 2
coordenação Jurídica:
Marcio dE SoUZa PESSoa  5902710/ 1
coordenação financeira:
NarJara carNEiro dE liMa 57223002/ 1
coordenação de Processamento de dados:
JoSE caSTaNHo GardUNHo NETo  5041589/ 1
Secretaria Executiva:
dENiSE dE NaZarE SiQUEira aNdradE 5073669/ 1
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 839301

errata
.

Protocolo: 2022/1022449
Retificar os termos da presente PORTARIA Nº 3188/22, de 01.08.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.066 de 03.08.2022, referente a cessão do 
servidor JoSE roBErTo TUMa da PoNTE o seguinte:
oNde se LÊ : “…, a contar de 18.07.2022…”
Leia-se : “…, no período de 18.07.2022 a 16.07.2026…”
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 839357
errata - sUPriMeNto de FUNdo

Protocolo: 838805
Portaria N.º 3329/2022 de 10 de aGosto de 2022.

Publicada no Diário Oficial N.º 35.075 de 11 de agosto de 2022.
onde se lê : cargo: coordenador de campus de interiorização
Leia-se : cargo: Secretario de Órgãos colegiados Superiores
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 839417
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disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/976171

Nº da disPeNsa:  32/2022
daTa da aSSiNaTUra: 11/08/2022
ParTES/ coNTraTada: c. B. BorGES rEPrESENTaÇÃo lTda
cNPJ: 29.466.322/0001-02
oBJETo: aquisição de material permanente (equipamentos), para apoio 
de projetos de pesquisa individuais, aprovados no Termo de cooperação 
Técnica e financeira faPESPa/UEPa n.º 002/2016, que estimulem a inte-
gração entre os grupos de pesquisa da UEPa.
ENdErEÇo: Travessa WE, 37, 11, letra a, Sala B, cidade Nova, cEP: 
67.133-295, ananindeua/Pa.
Valor: r$ 1.291,00 (Hum mil, duzentos e noventa e um reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.19.571.1490.8698
foNTE dE rEcUrSo: 449052
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 atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da c. B. BorGES rEPrESENTaÇÃo lTda para aquisição de 
material permanente (equipamentos), para apoio de projetos de pesqui-
sa 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 especificações constantes do Termo de 
referência, a ser realizado no município de Belém/Pa e com fundamento 
legal no art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 11 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 839331
terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio

Processo: 2022/876486
Nº da disPeNsa:  33/2022

daTa da aSSiNaTUra: 11/08/2022
ParTES/ coNTraTada: SErrÃo & GoMES coMÉrcio lTda
cNPJ: 18.711.819/0001-22
oBJETo: aquisição de material permanente (equipamentos), para apoio 
de projetos de pesquisa individuais, aprovados no Termo de cooperação 
Técnica e financeira faPESPa/UEPa n.º 002/2016, que estimulem a inte-
gração entre os grupos de pesquisa da UEPa.
ENdErEÇo: Passagem São José, 221, Sala 01, Marco, cEP: 66.095-570, 
Belém/Pa.
Valor: r$ 1.380,00 (Hum mil, trezentos e oitenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.19.571.1490.8698
foNTE dE rEcUrSo: 449052
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 atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da SErrÃo & GoMES coMÉrcio lTda para aquisição de 
material permanente (equipamentos), para apoio de projetos de pesqui-
sa 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 especificações constantes do Termo de 
referência, a ser realizado no município de Belém/Pa e com fundamento 
legal no art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 11 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 839333

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo nº 2021/877945
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo

o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 22/2022-UEPa, cujo objeto é a aquisição e instalação de 
01 (uma) plataforma elevatória vertical enclausurada em torre destinada 
ao equipamento, conforme relatório técnico anexo, com acionamento hi-
dráulico para portadores de necessidades especiais, doravante denomi-
nadas apenas de materiais, a ser instalada na Universidade do Estado do 
Pará, campus iii, av. João Paulo ii, 817, Marco, Belém-Pa.
a empresa vencedora do certame foi:
1- 10.965.978/0001-41 - a.S.r. coMErcio E PrESTadora dE SErVicoS 
dE ENGENHaria lTda. item 1. Valor da proposta r$ 64.445,00.
Belém, 11 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 839362

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 3344/2022, de 11 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 iNTErioriZ
Nome: MadSoN alaN rocHa dE SoUSa
Matrícula funcional: 5920054/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 3.400,00
339039_ r$ 600,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 839410

oUtras MatÉrias
eXtrato do editaL Nº 89/2022-UePa

o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, com base nas normas 
do edital nº 054/2021-UEPa, do ProcESSo SElETiVo 2022-2 (VaGaS rE-
MANESCENTES) – PROSEL2022-2, e obedecendo a ordem de classificação 
para as chamadas subsequentes do referido processo, convoca para pré- 
matrícula on-line nos dias 12 a 16/08/2022, e entrega presencial obri-
gatória dos documentos nos dias 16 a 19/08/2022, dos candidatos pré 
matriculados, conforme a listagem deste edital.
a relação estará disponível no site www.uepa.br.
Belém, 12 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 839363
eXtrato do editaL Nº 90/2022-UePa

o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, com base nas normas 
do edital nº 98/2021 UEPa, do ProcESSo SElETiVo ESPEcial 2022 Para 
o MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS – ProSEl ESPEcial ParaUaPEBaS 2022, e 
obedecendo a ordem de classificação para as chamadas subsequentes do re-
ferido Processo, convoca para pré-matrícula on-line nos dias 12 a 16/08/2022, 
e entrega presencial obrigatória dos documentos nos dias 16 a 19/08/2022, 
dos candidatos pré- matriculados, conforme a listagem deste edital.
a relação estará disponível no site www.uepa.br.
Belém, 12 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 839364
..

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

.

LiceNÇa PrÊMio
Portaria Nº 1099/2022 - daF/seaster

o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/560575
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (SESSENTa) dias de licença Prêmio no período de 
05/09/2022 a 03/11/2022, correspondente ao triênio de 01/04/2013 a 
31/05/2016, para a servidora, PaScoa fErrEira dE VaScoNcEloS, Ma-
trícula nº. 3220672/1, carGo: Servente, lotada nesta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
09 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Portaria Nº 1098/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/560705
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (SESSENTa) dias de licença Prêmio no período de 
05/09/2022 a 03/11/2022, correspondente ao triênio de 17/06/2007 
a 16/06/2010, para o servidor, JoÃo raiol MoNTEiro, Matrícula nº. 
3224252/1, carGo: Vigia, lotada nesta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
09 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Portaria Nº 1080/2022 - 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: 2022/848188
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r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 05/09/2022 
a 04/10/2022, correspondente ao triênio de 17/06/1995 a 16/06/1998, 
para o servidor, VaGNo raMoS da SilVa, Matrícula nº. 3228932/1, car-
Go: auxiliar Técnico, lotado nesta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
09 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Portaria Nº 1094/2022 - 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: 2022/895676
r E S o l V E:
coNcEdEr, 90 (NoVENTa) dias de licença Prêmio no período de 
01/09/2022 a 29/11/2022, correspondente aos triênios de 14/07/2004 a 
13/07/2007, para a servidora, raiMUNda riBEiro fEio, Matrícula nº. 
3195309/1, carGo: Servente, lotada nesta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
09 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Portaria Nº 1095/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/897371
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (SESSENTa) dias de licença Prêmio no período de 
01/09/2022 a 30/10/2022, correspondente ao triênio de 19/10/2005 a 
18/10/2008, para o servidor, MarcoS aNToNio loPES caSTro, Matrícula 
nº. 54193642/1, carGo: agente de Portaria, lotado nesta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
09 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Portaria Nº 1097/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/917461
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 05/09/2022 
a 04/10/2022, correspondente ao triênio de 27/12/2008 a 26/12/2011, 
para a servidora, Maria iZaBEl da coNcEiÇÃo fraNÇa, Matrícula nº. 
5419468/1, carGo: Monitora, lotada nesta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
09 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Portaria Nº 1096/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/963267
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 01/09/2022 
a 30/09/2022, correspondente ao triênio de 13/05/2014 a 12/05/2017, para 
a servidora, adriaNE aNdradE ZEfEriNo dE carValHo, Matrícula nº. 
54192861/1, carGo: Técnico em Gestão de ass. Social, lotada nesta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
09 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Portaria Nº 1078/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/618477
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (SESSENTa) dias de licença Prêmio no período de 03/09/2022 
a 01/11/2022, correspondente ao triênio de 01/10/2003 a 30/09/2006, para 
a servidora, faTiMa do Socorro SilVa corrEa, Matrícula nº. 57213845/2, 
carGo: assistente de assistência Social, lotada nesta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
09 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Portaria Nº 1076/2022 - 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: 2022/632480
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 01/09/2022 
a 30/09/2022, correspondente ao triênio de 24/07/2016 a 23/07/2019, 
para a servidora, GlEicE MoNTEiro da coSTa, Matrícula nº. 5906451/1, 
carGo: assistente de assistência Social, lotada nesta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
09 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Portaria Nº 1075/2022 - 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: 2022/705873
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 01/09/2022 
a 30/09/2022, correspondente ao triênio de 19/12/2015 a 18/12/2018, 
para a servidora, SoNia criSTiNa TroMPS rodriGUES, Matrícula nº. 
80845386/1, carGo:
PSicoloGo, lotada nesta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
09 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Portaria Nº 1077/2022 - 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: 2022/803180
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 01/09/2022 
a 30/09/2022, correspondente ao triênio de 21/12/2014 a 20/12/2017, 
para a servidora, SHirlENE dE NaZarE carNEiro dE lEao SilVa, Ma-
trícula nº. 54195000/1, carGo: assistente Social, lotada nesta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
09 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Portaria Nº 1074/2022 - 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: 2022/973670
r E S o l V E:
coNcEdEr, 240 (dUZENToS E QUarENTa) dias de licença Prêmio no 
período de 01/09/2022 a 28/04/2023, correspondente aos triênios de 
01/05/1981 a 30/04/1984, 1984/1987, 1987/1990 e 1990/1993, para 
o servidor, raiMUNdo SErGio rodriGUES fErNaNdES, Matrícula nº. 
3255638/1, carGo: Técnico d, lotado nesta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
09 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 839614

.

.

oUtras MatÉrias
.

o secretÁrio de estado de assistÊNcia sociaL, traBaLHo, 
eMPreGo e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/822779

distrato de coNtrato teMPorÁrio
NÚMero do coNtrato 078/2022

ParTES: SEaSTEr E rafaEl GUSTaVo da SilVa liMa
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
daTa do coNTraTo: 30/06/2022
daTa do diSTraTo: 30/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/851748
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distrato de coNtrato teMPorÁrio
NÚMero do coNtrato 030/2022

ParTES: SEaSTEr E oliVia alMEida BiTTENcoUrT MoNTEiro
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
daTa do coNTraTo: 30/06/2022
daTa do diSTraTo: 30/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/999941

distrato de coNtrato teMPorÁrio
NÚMero do coNtrato 007/2022

ParTES: SEaSTEr E roNiElSoN SaNToS daS MErcES
carGo: TÉcNico EM GESTÃo dE aSSiSTÊNcia Social (PEdaGoGo)
daTa do coNTraTo: 01/01/2022
daTa do diSTraTo: 10/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM

Protocolo: 839634
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 724 de 10  de agosto de 2022- coNcEdEr: 08 
(dias) licença Nojo a servidora:Tatiana chaves costa, mat.: 5935748/1, 
cargo:monitor, período 05.08.22 a  12.08.22.
PorTaria Nº. 723 de 10 de agosto  de 2022- coNcEdEr 20 dias de licença 
Paternidade ao servidor:rodson Gustavo da cruz oliveira, mat:5831210/3 
cargo: monitor, período 04.08.22 a  23.08.22
Portaria Nº. 722 de 10  de agosto de 2022- coNcEdEr: 
30  dias  de licença Prêmio a servidora: Maria José Gibson 
Valadares,  mat:57174951/1, cargo:assistente Social, triênio: 
2009/2012,complemento,  com gozo no período  19.09.22 a 18.10.22.
Portaria Nº. 721 de 10  de agosto de 2022- coNcEdEr: 30  
dias  de licença Prêmio a servidora: Jane Teixeira da costa e costa,  
mat:3225518/1, cargo:agente administrativo, triênio: 2013/2016, 
complemento,  com gozo no período  01.08.22 a 30.08.22.
Portaria Nº. 720 de 09  de agosto de 2022- coNcEdEr: 30  dias  
de licença Prêmio ao servidor: Edilson Pereira ribeiro,  mat:57173818/1, 
cargo:monitor, triênio: 2016/2019, complemento,  com gozo no período  
15.08.22 a 13.09.22.
luiz celso da Silva-Presidente da faSEPa

Protocolo: 839446

diÁria
.

Portaria  412 – do dia 11/08/2022
oBJETiVo : realizar visita técnica para manutenção preventiva e corretiva 
nos computadores do ciaM MaraBá (Proc. 1001022/2022 - Mem 28/2022)
SErVidor: KildErY alEXaNdrE do ValE coSTa
carGo: aGENTE  adMiNiSTraTiVo -  MaTricUla: 3216268/ 2
SErVidor: HElYToN fraNco coElHo
carGo: MoNiTor-  MaTricUla: 54191515/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo :MaraBá/Pa
PEriodo da ViaGEM:12 a 15/09/2022 – diaria –3,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 839220
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

errata
.

aViso de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
Processo nº 2022/544077 – Empresa Jeffersom Estrutura para Eventos
Na publicação feita no Diário Oficial do Estado do Pará de nº 35.053 do dia 
21/07/2022, Protocolo nº 830671.
oNde se LÊ: torna público que aderiu à ata de registro de Preços nº 
001/2021 - oriunda do Pregão Eletrônico SrP nº 001/2021 - SEcUlT,
Leia-se: torna público que aderiu à ata de registro de Preços nº 002/2021 
- oriunda do Pregão Eletrônico SrP nº 001/2021 - SEcUlT
oNde se LÊ: importa a contratação no valor de r$ 145.020 (cento e 
quarenta e cinco mil e vinte reais);
Leia-se: importa a contratação no valor de r$ 465.320,00 (Quatrocentos 
e sessenta e cinco mil, trezentos e vinte reais);
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 839209

diÁria
.

Portaria N° 494 de 10 de aGosto 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 2022/899667
r E S o l V E:
coNcEdEr ciNco E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJU-
DH, abaixo identificados para Implantação de Organismos de Politicas para 
Mulheres e conselho Municipal dos direitos da Mulher nos municípios de 
Ulianópolis e aurora do Pará no período de 22 a 27 de agosto de 2022.

Nome cargo Matrícula
Marcia aNdrEia JorGE dE liMa coordenadora 57190023/4
TElMa Maria MEdEiroS dE liMa assistente Social 54185843/4

PEdro JoSÉ SilVa da SilVa Motorista 57192939/2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 10 dE 
aGoSTo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 839228
Portaria N° 491 de 04 de aGosto 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 2022/983070.
r E S o l V E:
coNcEdEr UMa E MEia diária em favor dos servidores da Polícia civil/
PA,, abaixo identificados, A Coordenação do Cidadania estará realizando 
atendimentos em cidadania e direitos Humanos, no município de cafezal( 
Magalhães Barata), no período de 22 a 23/08/2022
 

NoMe carGo MatricULa
carloS alBErTo cHaViEr VaScoNcEloS auxiliar administrativo/Pc 5859859
MÔNica criSTiaNE SaNToS rodriGUES auxiliar administrativo/Pc 0230978

coNcEdEr dUaS E MEia diárias em favor dos servidores da Polícia civil/
PA,, abaixo identificados, A Coordenação do Cidadania estará realizando 
atendimentos em cidadania e direitos Humanos, no município de cafezal( 
Magalhães Barata), no período de 22 a 24/08/2022.
 

NoMe carGo MatricULa
SidNEY ricardo PErEira dE MoraES administrativo/Pc 57190592

dioNE doS SaNToS SilVa aux. administrativo/Pc 01001025
aNdErSoN PiEdadE dE aZEVEdo auxiliar administrativo/Pc 0300829

doriEdSoN PiNHEiro draGo assistente administrativo/Pc 57193738/1
carla MEiB EliaS da foNSEca administrativo/Pc 5960116

JoSÉ WilKEr liMa da SilVa Papiloscopista/Pc 072720

continuação
Processo: 983070/2022
 

NoMe carGo MatricULa
aMaNda daMaScENo doS SaNToS assistente administrativo/Pc 7138084
JoSÉ fraNciSco riBEiro fErrEira Papiloscopista/Pc 039934

raiMUNdo alEX coNcEiÇÃo da SilVa auxiliar administrativo/Pc 0302943

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: 839388

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Termo aditivo: 01
contrato nº: 012/2021
data da assinatura: 09/08/2022.
Vigência: 10/08/2022 a 09/08/2023.
Classificação do objeto: Outros
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Justificativa: Justifica-se a celebração do presente aditivo devido prorroga-
ção de prazo por mais 12 (doze) meses.
orçamento:
Unidade orçamentária: 24.101
funcional programática: 22.691.1498-8518
Projeto atividade: apoio ao Setor de indústria, comércio e Serviços
Naturezas de despesa: 339030/339033/339039
Valor do contrato r$ 1.649.899,95 ( Hum milhão, seiscentos e quarenta e 
nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos)
origem do recurso: Estadual
coNTraTado
Nome: MorEira GodoY coMÉrcio E SErViÇoS EirEli – EPP
c.N.P.J: 15.534.401/0001-07
Endereço: rua dr. Enéas Pinheiro, 2462, Térreo, Belém-Pa, cEP: 66095-015
ordenador (a): aNadElia diViNa SaNToS.

Protocolo: 839443

.

.

diÁria
.

Portaria N° 484/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 11 de aGosto de 2022.

Nome:GErSoN WaNZEllEr rodriGUES/Matricula:n°73504153/2/car-
go:Gerente/origem:Belém-Pa/destino:cacHoEira do arari E SoUrE-
Pa/Período:16 a 21/08/2022/diárias:5,5(cinco e meia)/objetivo:realizar 
vistorias técnicas para levantamento das demandas de obras de energia 
elétrica em comunidades locais.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 839385

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 140/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/985951, rESolVE:
diSPENSar o empregado ViTor HUdSoN da coNSolaÇÃo alMEida, 
matrícula 5892695/3, do cargo em comissão de Gerente de desenvolvi-
mento e Estudos Econômicos, a contar de 16.08.2022, constando o dia 
15.08.2022 como último dia trabalhado, elogiando o referido colaborador 
pelos serviços prestados à companhia com seriedade, dedicação e com-
prometimento.
registre- se, publique-se e cumpra- se. Belém, 10 de agosto de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 839323

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 142/2022 – rH/daF
Portaria de desiGNaÇÃo de FiscaL

o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do processo: 2022/1268477, r E S o l V E:
dESiGNar o colaborador ricardo coSTa PiNHEiro, matrícula 5889893/2, 
ocupante do cargo de Gerente de Execução e Gestão de Projetos, como fis-
cal do contrato abaixo relacionado e como suplente a colaboradora MaYara 
fiGUEira PiNHEiro, matrícula 5949879/1, ocupante do cargo de Gerente 
de desenvolvimento de Novos Negócios, a contar de 08/08/2022.

Nº do coNtrato coNtratado

017/2022 EMPrESa c.a. da SilVa coSTa E cia lTda-ME

registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 10 de agosto de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar -Presidente

Protocolo: 839239

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 137/2022 – rH/daF
PUBLicada No doe 35.069 de 05/08/2022
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo: 2022/970381; rESolVE rETi-
ficar:
oNde se LÊ:
colaBorador: carloS EdUardo MaToS do MoNTE, matrícula: 
5927522/2, ocupante do cargo de Gerente de Elaboração e Estudos de Proje-
tos, SaNdra NaZarÉ MarTiNS dE MoUra TEiXEira, matrícula: 57227297/3, 
ocupante do cargo de assessora e WaNildo PiNHEiro daS dorES.

Leia-se:
colaBorador: SaNdra NaZarÉ MarTiNS dE MoUra TEiXEira, matrí-
cula: 57227297/3, ocupante do cargo de assessora e WaNildo PiNHEiro 
daS dorES.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 10 de agosto de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 839237

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 143/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1015265; r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: carloS EdUardo MaToS do MoNTE, matrícula: 
5927522/2, ocupante do cargo de Gerente de Elaboração e Estudos de 
Projetos.
oBJETiVo: realizar visita técnica no di Barcarena/Pa.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 18/08/2022
QTdE:  ½ diária
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 10 de agosto de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 839241

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 109/2022, GaB/iMetroParÁ, 
11 de aGosto de 2022.

dispõe sobre designação 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 a Portaria de nº 107/2022, GaB/iMETroPara de 09 de 
agosto de 2022. Publicada no doE n° 35.075 de 11 de agosto de 2022.
rESolVE:
art. 1º – dESiGNar aservidora roBErTa MoraES GoMES WaNdErlEY, 
matrícula nº 5903656/1, ocupante do cargo de Técnico em administração 
e finanças – Especialidade: administração, para responder pela Gerência 
de Pessoal, durante o impedimento da titular, no período de 17/08/2022 
à 31/08/2022.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 11 deagostode 2022.
Valber luiz Barbosa duarte/Presidente, em Exercício/iMETroPará

Protocolo: 839415
Portaria Nº 110/2022, GaB/iMetroParÁ, 

11 de aGosto de 2022.
dispõe sobre designação 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 a Portaria de nº 108/2022, GaB/iMETroPara de 09 de 
agosto de 2022. Publicada no doE n° 35.705 de 11 de agosto de 2022.
rESolVE:
art. 1º – dESiGNar aservidora roBErTa MoraES GoMES WaNdErlEY, 
matrícula nº 5903656/1, ocupante do cargo de Técnico em administração 
e finanças – Especialidade: administração, para responder pela Gerência 
de Pessoal, durante o impedimento da titular, no período de 01/09/2022 
à 30/09/2022.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 11 deagostode 2022.
Valber luiz Barbosa duarte/Presidente, em Exercício/iMETroPará

Protocolo: 839423

.

.

errata
.

errata da Portaria GaB/iMetroPara Nº 028/2022
Publicada no doE: 34.896, de 17/03/2022 - Protocolo nº: 772609
oNde se LÊ:

contrato Modalidade de Licitação objeto Fiscal e suplente do 
contrato

033/2021
diSPENSa dE liciTaÇÃo N° 

026/2021 - iMETroPará

SaNTa caTariNa iNforMa-
Tica lTda

aquisição de equipamentos 
de medição e filtro purgador

f: ana claudia Moreira
S: Emerson leite
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Leia-se:

contrato Modalidade de Licitação objeto Fiscal e suplente do 
contrato

033/2021 diSPENSa dE liciTaÇÃo N° 
026/2021 - iMETroPará

SaNTa caTariNa iNforMa-
Tica lTda

Software para gestão de 
folha de pagamento

f: ana claudia Moreira
S: roberta Wanderley

Belém/ Pa, 11 de agosto de 2022
Valber luiz Barbosa duarte
Presidente – iMETroPará, em exercício

Protocolo: 839397

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 242/2022 de 09/08/2022. art. 1º dESiGNar o servidor 
fraNciNaldo TEiXEira da SilVa, matrícula nº 57176327/2, para 
responder pelo cargo de coordenador regional - GEP daS 011.3, durante 
as férias do titular, NEHEMiaS GUEdES ValENTiM JUNior, matrícula nº 
5940629/1, no período de 01/08/2022 a 30/08/2022, conforme processo 
nº 2022/967376. VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 839347

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
6º terMo aditiVo ao coNtrato 32/2018 eNtre a JUcePa e 

a diaMoNd serViÇos de LiMPeZa e MÃo de oBra eireLi
Objeto: Considerando o reajuste de preços, justificado pelas alterações na 
respectiva Convenção Coletiva de trabalho 2022/2023 firmada entre SEAC 
X SiNd doS TraB dE EMP dE a coNS HiG liMP E SiM do EST Pa, o valor 
do contrato para a nova vigência tem o seu valor reajustado considerando 
a seguinte tabela:
repactuação: Valor mensal passa de r$ 37.828,10 para r$ 44.269,50; 
Valor anual passa de r$ 453.937,20 para r$ 531.234,00.
retroativos: autoriza-se pagamento de retroativos devidos de jan/2022 a 
jul/2022 no valor de r$ 45.089,80
Prorrogação: fica prorrogado o contrato do período de 11/08/2022 a 
10/08/2023
contratada: diaMoNd SErViÇoS dE liMPEZa E MÃo dE oBra EirEli, 
cNPJ: 08.538.011/0001-31.
Endereço: Passagem dalva, nº 505, Marambaia, Belém/Pa, cEP 66.615-
080.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Vilson João Schuber – Presidente em Exercício da JUcEPa.

Protocolo: 839151

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 123/2022 – 11 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 as servidoras abaixo, de acordo com as bases vigen-
tes, no trecho Belém/ igarape-Miri / Belém, com o objetivo de realizar pa-
lestras, cadastros e entrega das cartas de crédito aos microempreendedo-
res do município acima mencionado, do programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ cPf cargo Período Nº de diárias
VaNilSa da SilVa BorGES 5917736 GErENTE rEGioNal 13/08/2022 1/2
EriKa PriScila caSTElo 

TaVarES 5948461 GErENTE rEGioNal 13/08/2022  1/2

roBErTa NaZarETH dE 
araUJo VaZ PErEira 54197662 coord. Nci 13/08/2022 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 839284

Portaria Nº 124/2022 – 11 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 as servidoras abaixo, de acordo com as bases vigen-
tes, no trecho Belém/ Salinas / Belém, com o objetivo de realizar palestras 
e cadastros dos microempreendedores do município acima mencionado, a 
serem beneficiados com o programa NGPM-CREDICIDADÃO.

Nome Matrícula/ cPF cargo Período Nº de 
diárias

VaNilSa da SilVa BorGES 5917736 GErENTE rEGioNal 16 a 18/08/2022 2 1/2
aNa TErEZa GaMa dE SoUZa 5953834 coord. oPEracioNal 16 a 18/08/2022 2 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 839634
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 1027/2022, de 05 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/986616, de 04/08/2022, 
e Memorando nº 498/2022, de 04/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, 
Matrícula nº. 5956734/1, cargo/função: coordenador de Núcleo regional, 
como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

139/2022 Prefeitura Municipal de Óbidos Requalificação do Mercado Municipal do Município de 
Óbidos, neste Estado.

ii – dESiGNar a servidora alBa ValÉria liMa JorGE, Matrícula nº. 
5121345/1, Cargo/Função: Coordenador, para acompanhar e fiscalizar, 
como suplente, a execução do convênio, acima descrito, nos impedimen-
tos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 839174
Portaria Nº. 1048/2022, de 09 de aGosto de 2022.

o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1000051, de 08/08/2022, 
e Memorando nº 507/2022 de 08/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor MarcUS ViNiciUS aNGEliM dE aZEVEdo, Ma-
trícula nº 5936254/2, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Convê-
nio celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

275/2022 Prefeitura Municipal de curralinho construção da Praça da Bíblia, no Município de curralinho/
Pa.

ii – dESiGNar o servidor JoSÉ SoMBrEiro da SilVa NETo, Matrícula nº 
5897265/3, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 839175
Portaria Nº. 1049/2022, de 10 de aGosto de 2022.

o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
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coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1006928, de 09/08/2022, 
e Memorando nº 509/2022, de 09/08/2022- difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor oBErlaNdES JUNior da SilVa coSTa, Matrícula 
nº. 5946508/1, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Contrato ce-
lebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

  118/2022 Bereshit e athayde construções lTda Execução dos serviços de Pavimentação de Vias, no 
Município de Baião/Pa.

ii – dESiGNar a servidora dUlcÍlia alVES doS SaNToS SilVa NETa, 
Matrícula nº 5965146/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Pú-
blicas- Engenheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a 
execução do contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventu-
ais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 839189
Portaria Nº. 1050/2022, de 11 de aGosto de 2022.

o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1019081, de 10/08/2022, 
e Memorando nº 513/2022, de 10/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor carloS aNdrÉ da SilVa araÚJo, Matrícula 
nº 6403603/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- En-
genheiro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de 
Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão 
abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

300/2022 Prefeitura Municipal de Quatipuru construção de Quadra Poliesportiva, sem cobertura da 
Vila cumaru Zona rural, no Município de Quatipuru/Pa.

ii – dESiGNar o servidor MarcUS ViNiciUS aNGEliM dE aZEVEdo, 
Matrícula nº 5936254/2, cargo/função: coordenador, para acompanhar 
e fiscalizar, como suplente, a execução do convênio, acima descrito, nos 
impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 839507

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

11º tac Nº 53/2016 – cP Nº 37/2015
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
construamec construo agricultura Mecanizada S.a – cNPJ 
22.983.316/0001-83
objeto: obras de recuperação e pavimentação asfáltica de vias urbanas 
com cBUQ, na região de integração do caeté, neste Estado, num total de 
50,00 km
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 05/08/2022 a 05/08/2023
data da assinatura: 05/08/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 839412

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 1047/2022, de 09 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/999747, de 08/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Jose Sombreiro da Silva Neto, Matrícula nº. 5897265/3, cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: realizar visitas técnicas na obra de construção da orla na Vila 
de São Miguel do Pacuuba- convênio nº 014/2022.

dESTiNo: Muaná/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 16 a 17/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 839184
Portaria Nº. 1045/2022, de 09 de aGosto de 2022.

o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1003464, de 08/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Marcus Vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 5936254/2; car-
go/função: coordenador.
oBJETiVo: fiscalização na obra de conclusão do Sistema de abastecimen-
to de água- contrato 066/2020, e na Execução de adutora de água tratada 
e serviços correlatos -contrato 78/2022, no Município de Quatipuru/Pa.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº 7030/1; cargo/função: Mo-
torista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido 
Município.
dESTiNo: Quatipuru/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 16 a 17/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 839182
Portaria Nº. 1042/2022, de 09 de aGosto de 2022.

o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/983668, de 04/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: adonay Saraty de carvalho, Matrícula nº 5965137/1; cargo/fun-
ção: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização na obra de Execução do Sistema de abastecimento 
de água.
dESTiNo: almeirim/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 17 a 19/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 839186
Portaria Nº. 1043/2022, de 09 de aGosto de 2022.

o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/539264, de 04/05/2022– 
difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
i - TraNSfErir, para o período de 11 a 12/08/2022, o deslocamento dos 
servidores JoSiaNE BarBoSa da SilVa, Matrícula nº 5965139/1, cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil, MarcUS 
ViNiciUS aNGEliM dE aZEVEdo, Matrícula nº 5936254/2, cargo/função: 
coordenador, e lEÔNidaS daS NEVES MoNTEiro lEoPoldiNo Matrícula 
nº 57196031/1, cargo/função: Motorista, autorizados a viajarem ao 
Município de dom Eliseu/Pa, anteriormente concedida para o período 
de 25 a 26/05/2022, através da PorTaria Nº 0447/2022, de 05/05/2022, 
publicada no doE nº 35.961, de 06/05/2022, em virtude de alteração na 
agenda.registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 839179
Portaria Nº. 1044/2022, de 09 de aGosto de 2022.

o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
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coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1004576, de 08/08/2022- 
dirad/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Ângelo do Nascimento Gonçalves, Matrícula nº 80015475/1; car-
go/função: diretor administrativo.
NoME: Thiago Wulfert de oliveira, Matrícula nº 57193152/3; cargo/fun-
ção: assessor i.
oBJETiVo: realizar o acompanhamento com a equipe de vistoriadores do 
detran para realizar a vistoria no veículo e posteriormente realizar a trans-
ferência de acordo que rege o manual de gestão do patrimônio mobiliário 
do Estado.
dESTiNo: acará/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia)
daTa: 10/08/2022
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 839180

oUtras MatÉrias
.

adesÃo À ata
Modalidade de licitação/origem: adesão à ata de registro de Preços n° 
049/2021-MP/Pa
relativa ao Pregão eletrônico 034/2021-MP/Pa
objeto: Serviços de alimentação.
assinatura: 11/08/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 839548
6º tac Nº 15/2021 – cP Nº 08/2020

Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
consórcio obras Mangueirão - cNPJ nº 41.250.491/0001-06
objeto: reforma geral do Estádio olímpico do Pará, neste Estado.
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. Art. 
65, § 1o da lei no 8.666/93.
Valor da supressão: r$ 1.557.026,56
Valor do acréscimo: r$ 12.402.645,61
Valor aditado: r$ 10.845.619,05
data da assinatura: 11/08/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 839673
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria N.º 121/2022 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e;
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2022/982432, refe-
rente a substituição da titular da Gerência Estratégica de logística – GE-
loG, Elci dE SoUZa alMEida, matrícula nº 57197559/1, no período de 
08.08.2022 a 06.09.2022, por motivo de licença Prêmio;
  r E S o l V E:
1. dESiGNar a Senhora EliZaBETH dE carValHo MElo, Matrícula nº 
27200/1, para responder pela GEloG, no período acima citado.
2. faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a contar de 08.08.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 10 de agosto de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 839629
Portaria N.º 120/2022 – Presi

o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994.
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/982432, que trata de 
solicitação de licença Prêmio;
r E S o l V E:
1. coNcEdEr a agente administrativo Elci dE SoUZa alMEida, Matrí-
cula nº 57197559/1, servidora da Secretaria de Saúde Pública do Estado 
do Pará (SESPa), ora cedida a esta companhia, 30 (trinta) dias de licen-
ça Prêmio, no período de 08.08.2022 a 06.09.2022, referente ao período 
aquisitivo 2008-2011.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 10 de agosto de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 839612

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

ModaLidade de LicitaÇÃo: rdc Nº 001/2022-PreseNciaL
objeto contratação de empresa especializada de engenharia para a execu-
ção dos serviços remanescente e serviços complementares indispensáveis 
de infraestrutura urbana no conjunto residencial liberdade i, localizado no 
campus iii, da Universidade federal do Pará - UfPa, entre a marginal do 
igarapé do Tucunduba e av. Perimetral, no município de Belém-Pa
Empresa Classificada e Habilitada em 1º Lugar: LAJE CONSTRUÇÕES LTDA
Valor Global: r$ 15.207.746,64 (quinze milhões, duzentos e sete mil, sete-
centos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).
Belém Pa, 10/08/2022
Paulo cesar Nascimento feio
Presidente da cPl

Protocolo: 839409
terMo de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 05/2022 - coHaB
Processo nº 2022/375919
o diretor Presidente da companhia de Habitação do Estado do Pará – 
coHaB, no uso de suas atribuições e com fundamento no art. 13, inciso 
Vi, do decreto nº 10.024/2019;
dEcidE:
HoMoloGar o processo licitatório Pregão Eletrônico nº 05/2022 objeto: aqui-
sição de Material de limpeza para reposição no almoxarifado da companhia de 
Habitação do Estado do Pará – coHaB/Pa, em favor das empresas abaixo:
MEdPriME diSTriBUidora dE MEdicaMENToS E iNSUMoS HoSPiTala-
rES lTda – cNPJ: 45.838.204/0001-34, para os itens: 9 e 10, valor global 
r$ 1.698,00(um mil, seiscentos e noventa e oito reais);
r.N rEPrESENTaÇÃo E coMÉrcio dE ProdUToS dE liMPEZa –EirEli - 
cNPJ: 41.514.938/0001-07, para os itens: 2 e 15, valor global: r$ 4.759,50 
(quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos);
PaPEl E cia. ProdUToS dE PaPElariaS EirEli - cNPJ: 19.518.277/0001-
39, para os itens: 4, 8, 12, 14, 17 e 18, valor global r$ 19.911,70 (deze-
nove mil, novecentos e onze reais e setenta centavos);
PNS SEaBra – cNPJ: 04.180.058/0001-15, para os itens: 1, 5, 11 e 13, 
valor global r$ 27.505,00 (vinte e sete mil, quinhentos e cinco reais)
BoM BoNS E dEScarTáVEiS EirEli – cNPJ: 01.580.769/0001-99, para 
os itens3, 6, 7 e 20, valor global r$ 3.935,00 (três mil, novecentos e trinta 
e cinco reais).
iTENS fracaSSadoS: 16 e 19.
Belém (Pa), 09.08.2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 839382
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 038/2022-GaB/NGtM
o dirETor GEral EM EXErcÍcio do NÚclEo dE GErENciaMENTo dE 
TraNSPorTE METroPoliTaNo -NGTM, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo §2º, art. 3º da lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro 
de 2011 e conforme PorTaria Nº 018/2022-GaB/NGTM, de 04/04/2022, 
publicado no doE nº 34.934 de 14/04/2022.
coNSidEraNdo o art. 8º, §1º, da lei federal n.º 12.527/2011, a qual 
dispõe sobre os procedimentos a serem observados a fim de garantir o 
acesso à informação;
coNSidEraNdo o ofício circular aGE/Pa nº 09/22 – GaB de 08 de agosto 
de 2022 que solicita designação de servidor para acompanhar todas as 
etapas relacionadas ao Programa Nacional de Transparência Pública;
r E S o l V E:
i – designar a servidora JoSÉlia PaTricia MElo aNGEliM, matrícula nº 
5965692, assessor administrativo para ser responsável pelo preenchimento do 
formulário e acompanhamento do Programa Nacional de Transparência Pública.
ii – dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 11 de agosto de 2022
rUY KlaUTaU dE MENdoNÇa
diretor Geral, em Exercício

Protocolo: 839622
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

Portaria
Portaria Nº 734 de 11 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.
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coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº  2021/339871;
r E S o l V E:
i – dESiGNar as servidoras MaÍra oliVEira Maia, identidade funcional 
nº 57198041/1, ocupante do cargo de Professora classe iii, lotada na 
Secretaria de Educação-SEdUc e aTHoS MaTHEUS da SilVa GUiMarÃES, 
identidade funcional nº 55208118/1, ocupante do cargo de coordenador, 
lotado no Gabinete da Secretária na qualidade de fiscal Titular e fiscal 
Suplente, respectivamente, para acompanhar e fiscalizar o Convênio de 
cooperação Técnica e financeira nº 016/2021, celebrado entre a Secre-
taria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e 
Tecnológica – SEcTET e UNiVErSidadE fEdEral do Pará – UfPa, cNPJ/
Mf sob o n° 34.621.748/0001-23, com a fundação de amparo e desen-
volvimento da Pesquisa – fadESP, como interveniente, que tem por objeto 
a apoiar financeiramente a execução do projeto Bicentenário da Indepen-
dência do Brasil no Pará que visa a construção de produtos acadêmicos e 
educacionais vinculados a publicações de obras de referência comerciais, 
assim como materiais audiovisuais e a promoção de eventos científicos, 
conforme aNEXo i – Plano de Trabalho.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
na execução do referido convênio devendo tomar providências para a re-
gularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta portaria possui efeitos retroativos ao dia 20/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 11 de agosto de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 839275
Portaria Nº 736 de 11 de aGosto de 2022

a SEcrETária dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.04.2022, publicado no doE Nº 34.918, de 01.04.2022.
coNSidEraNdo a lei Estadual nº 7.017/2007 (e alterações), em especial 
o art. 3º, ii, V, e lei 9.104 de 14 de julho de 2020, e, os princípios consti-
tucionais de eficiência, e o Art. 205 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o Termo de Execução Descentralizada nº 02/2022, firma-
do entre esta SEcTET E UEPa;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1020931;
rESolVE:
art. 1º - coNSTiTUir comissão Técnica de coordenação, instrução e 
Acompanhamento de Processos Seletivos a fim de instruir o Processo Sele-
tivo Simplificado às ofertas dos Cursos Técnicos em Enfermagem nos mu-
nícipios de Belém (distrito de icoaraci), Breves, oeiras do Pará, Santana 
do araguaia, capanema e Mocajuba;
 art. 2° - dESiGNar os seguintes membros: JoSÉ PErEira E SilVa NETo, 
identidade funcional nº 5905193/3, coordenador de Educação Técnica e 
Tecnológica; Maria BEaTriZ MaNdElErT PadoVaNi, identidade funcio-
nal nº 5917446/1, consultora Pedagógica ProNaTEc; e fáTiMa dE NaZa-
rÉ PaNToJa rEZENdE, Gerente Pedagógica ProNaTEc.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 11 de agosto de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 839594

errata
.

errata do terceiro terMo aditiVo ao terMo de 
cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 002/2021 – sectet/setUr

NÚMero de Protocolo: 756571
onde se lê:
data de assinatura: 27/07/2022
início de Vigência: 27/07/2022
Término da Vigência: 27/01/2023
Leia-se:
data de assinatura: 27/07/2022
início de Vigência: 27/07/2022
Término da Vigência: 27/01/2023
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 839221

diÁria
.

Portaria Nº 735 de 11 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1013913.
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, identidade funcional nº 
57176393/5, ocupante do cargo de Secretária de Estado, 04 e ½ (quatro e meia) di-
árias, para atender despesas com a viagem ao município de Marabá-Pa, no período 
de 15 a 19/08/2022, a fim de realizar visitas técnicas para o FORMA PARÁ.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 11 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 839361

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 190/2022 – GaBiNete, 11 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 014/2021, 
firmado entre a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa – 
faPESPa e empresa V o BEGoT, que tem como objeto a aquisição de água 
mineral sem gás, envasada em garrafão de 20 litros, incluindo serviço de 
entrega, conforme Processo nº 2021/1109050.
art. 2º - dESiGNar, José rubens Sanches Silva, matrícula n° 5918081/1, 
para, na ausência do titular, exercer o cargo de substituto.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se quaisquer outras disposições em contrário.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, 11 de agosto de 2022
 Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 839248

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3° terMo aditiVo ao coNtrato N° 005/2019
contratada: Parafrios refrigeração comercio e Serviços ltda.
cNPJ: 11.489.789.784/0001-80
Endereço: Sede na trav. rosa lima alfredo calado, n° 01, Bairro: Mirizal.
objeto: o Presente aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e 
dotação orçamentária.
Vigência: 26/08/2022 a 26/08/2023
Valor: r$ 15.324,00
Exercício: 2022
orçamento: 19.122.1297.8338
Natureza de despesa: 339039
fonte: 0101
Processo nº 2019/262842
ordenador: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo - diretor-Presidente da 
faPESPa.

Protocolo: 839232

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 127/2022 – GaBiNete/FaPesPa, 
de 11 de aGosto de 2022.

coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 1.180, de 12 de agosto de 2008, 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2019/470991,
art. 1º coNcEdEr a servidora HEloiSa HElENa fErrEira dE oliVEira , 
id. funcional nº 57176411 ocupante do cargo de coordenadora de Material 
e Patrimônio, lotada na diretoria administrativa – dirad, Suprimento de 
fundos no valor total de r$440,00 (Quatrocentos e Quarenta reais), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte do 
recurso elemento de despesa Valor

19.122.1297.8338 0101 33.90.30 – Material de consumo r$440,00

art. 2º ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de 
até 60 dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para pres-
tação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo esta-
belecido para aplicação dos recursos.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas,
Belém (Pa), 11 de agosto de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo.

Protocolo: 839206
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EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria - Presi Nº.124, de 11 de aGosto de 2022 - o PrE-
SidENTE 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. 
1° conceder ao colaborador PHEliPE aUGUSTo SiMÕES BiTar, matrícu-
la 8084124, Analista de Sistemas lotado na DDS, Gratificação de Repre-
sentação perante o Projeto aplicações Monitoradas em tempo real com 
ElasticSearch que tinha como objetivo dar novas possibilidades de bus-
cas nos sistemas desenvolvidos pela ProdEPa, principalmente no sistema 
de processo eletrônico administrativo - PaE. art. 2º o colaborador deve-
rá 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 enca-
minhamento 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 emprega-
do na sede deverá apurar a frequência; empregado desenvolvendo a ati-
vidade 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 autoriza-
da 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 – Processamento de dados do Estado do Pará, 11 de agosto 
de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empre-
sa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria - Presi Nº.125, de 11 de aGosto de 2022. - o PrE-
SidENTE 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; coNSidEraN-
do o processo N° 2021/859288; r E S o l V E: art. 1º conceder a cola-
boradora Maria HElENa cardoSo raMoS, matrícula 57966326, analista 
de Negócios, GraTificaÇÃo dE rEPrESENTaÇÃo, instituída na resolução 
002/2012 de 04/01/2012 do conselho de administração da ProdEPa, a 
colaboradora que desenvolve atividade habitual, no Projeto de implanta-
ção dos Sistemas E-NaVEGa 2.0 e no Sistema de Gestão de Projetos. art. 
2º a colaboradora deverá cumprir cronograma de trabalho e a responsabi-
lidade 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 desen-
volvendo 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 au-
torizada 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 Presidên-
cia da ProdEPa – Empresa de Tecnologia da informação e comunicação 
do Estado do Pará, 11 de agosto de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da ProdEPa.
Portaria - Presi Nº.126, de 11 de aGosto de 2022 - o PrESi-
dENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E co-
MUNicaÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe são 
conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNSidEraNdo o 
processo N° 2021/530170; r E S o l V E: art. 1º conceder ao colabora-
dor MaXWEll arNaUd MacHado fraNco, matrícula 8083420, analista 
de Sistemas, GraTificaÇÃo dE rEPrESENTaÇÃo, instituída na resolu-
ção 002/2012 de 04/01/2012 do conselho de administração da ProdEPa, 
o colaborador que desenvolve atividade habitual, no Projeto de implan-
tação da metodologia devops na ProdEPa. art. 2º o colaborador deve-
rá 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 en-
caminhamento do relatório mensal e frequência, implicará na suspensão 
do pagamento da gratificação no mês subsequente. Art. 3º A jornada nor-
mal de trabalho é de 40 horas semanais de segunda a sexta, onde o em-
pregado 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 autoriza-
da 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, 11 de agosto de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da 
coSTa - Presidente da ProdEPa.

Protocolo: 839452

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022
Processo (Pae) Nº 2022/460.673

oBJETo: aquisição de componentes para equipamentos de digitalização 
de documentos.
EMPrESa VENcEdora: VETorScaN SolUÇÕES corPraTiVaS E iMPor-
TaÇÃo EirEli
cNPJ: 11.113.866/0001-25

item descrição Qtde. Preço Unitário Preço total
1 roller de fricção para scanner avision ad230U 50 r$ 372,00 r$ 18.600,00
2 adf roller para scanner avision ad230U 40 r$ 322,50 r$ 12.900,00
3 Pickup roller para scanner avision ad230U 40 r$ 372,50 r$ 14.900,00

Total r$ 46.400,00

ESPacHo do PrESidENTE: Homologo.
o Pregoeiro

Protocolo: 839406

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

secretaria de estado de esPorte e LaZer
desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 337/2022 – seeL

o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i- designar o servidor NilSoN diaS dE oliVEira, Matrícula n° 57202035-
1 para fiscalizar o contrato administrativo nº:080/2022- SEEL, firmado 
entre esta Secretária e a Empresa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E 
coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará- ProdEPa, tomando todas as pro-
vidências necessárias para a fiscalização e fiel execução do objeto dos 
referidos contratos.
Belém, 10 de agosto de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer – SEEl

Protocolo: 839183

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 080/2022-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2022/881443

oBJETo: o presente contrato tem por objeto fornecer os serviços de in-
ternet, link de dados de 50Mbps (fibra óptica) e Hospedagem de Websites 
(30GB) através da rede de comunicação de dados do Estado do Pará, 
conforme especificado no Anexo I (Proposta Comercial nº 0167/2022).
ViGÊNcia: 15/08/2022 a 15/08/2023
aSSiNaTUra: 10/08/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.126.1508.8238c
fonte de recursos: 0101002877
Elemento de despesas: 339140
ação: 187284
Pi: 4120008238c
Valor: r$ 124.949,04 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta 
e nove reais e quatro centavos)
coNTraTada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMU-
NicaÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa, inscrita no cNPJ sob o n.º 
05.059.613/0001-18
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 839176

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 347/2022-seeL, de 10 de aGosto de 2022.
coNcEdEr, 05 e ½ (cinco e meia) diárias a servidora roSE laNY fEr-
NANDES COSTA, matrícula n° 57219060/2, com o objetivo de fiscalizar 
a realização do projeto iPE, no município de Marabá – Pa, no período de 
18/08 à 23/08/2022.ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 839356
Portaria Nº. 348/2022-seeL, de 10 de aGosto de 2022.

coNcEdEr, 04 e ½ (quatro e meia) diárias aos servidores EVaNdro da 
lUZ riBEiro, matrícula nº 5309212/1 e Maria criSTiNa NUNES Baia, 
matrícula n° 57174286/2, com o objetivo de fiscalizar a realização do pro-
jeto Verão Manbol Salinas, no município de Salinópolis – Pa, no período de 
10/08 à 14/08/2022. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 839354



diário oficial Nº 35.076   97Sexta-feira, 12 DE AGOSTO DE 2022

secretaria de estado
de tUrisMo

.

Portaria N° 599/GePs/setUr de 11 de aGosto de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1006578; rESolVE: conce-
der 1 e 1/2 (uma e meia) diárias a servidora cláUdia rEGiNa BaSToS NE-
dEr, Mat. 55588571/1, Téc. de Planej. e Gestão em Turismo. oBJ: fiscali-
zação de serviços de manutenção na Praça de alimentação/orla do Maça-
rico, junto com a empresa l.M.Mota Serviços Técnicos Especializados ltda 
(antiga Executiva). dESTiNo: Salinópolis/Pa. PErÍodo: 18 a 19/08/2022. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 839580
Portaria N° 597/GePs/setUr de 11 de aGosto de 2022

coNSidEraNdo os termos do processo 2022/909022; rESolVE: conceder 1 
e 1/2 (uma e meia) diárias ao servidor JoSÉ JorBEM araÚJo da SilVa, mat. 
57230575/2, Motorista. oBJ: conduzir servidores. dESTiNo: Bragança/Pa. PE-
rÍodo: 10 a 11/08/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 839536
Portaria N° 598/GePs/setUr de 11 de aGosto de 2022

coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1006577; rESolVE: conceder 
1 e 1/2 (uma e meia) diária a servidora Marcia do Socorro caMPoS MoU-
ra, Mat. 5636655/1, Téc. de Planej. e Gestão em Turismo. oBJ: fiscalização 
de serviços de manutenção na Praça de alimentação/orla do Maçarico, junto 
com a empresa l.M.Mota Serviços Técnicos Especializados ltda (antiga Exe-
cutiva Serviços Técnicos Especializados ltda). dESTiNo: Salinópolis/Pa. PE-
rÍodo: 18 a 19/08/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 839559
..

deFeNsoria PÚBLica
.

Portaria
.

Portaria Nº 486/2022 – GGP/dPG - 09/08/2022. a Subdefensora 
Pública Geral do Estado do Pará, no uso das atribuições delegadas pelo art. 
1º, Viii, da PorTaria Nº 156/2020 – GaB/dPG, de 02 de julho de 2020 e 
pelo art. 9º. V, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006; 
considerando o disposto nos artigos 7º, § 4º da resolução nº 299, de 07 de 
fevereiro de 2022, a qual dispõe sobre a realização de Plantão pelas defensorias 
Públicas vinculadas à diretoria Metropolitana e à diretoria do interior, alterada e 
acrescida pela resolução cSdP nº 300, de 21 de fevereiro de 2022; considerando 
os processos administrativos internos que versam sobre os pedidos de folgas 
compensatórias formulados pelos Defensores Públicos figurantes no rol desta em 
razão da realização de plantões, cujas manifestações das respectivas diretorias 
da Metropolitana e do interior são favoráveis à concessão; rESolVE: conceder 
folgas compensatórias na forma abaixo estabelecida em razão da realização de 
Plantão pelos (as) seguintes defensores (as) públicos (as):

NoMe MatrÍcULa PerÍodo de FoLGas Pae Nº
GEraldo roliM TaVarES JÚNior 57191060 16, 17, 18 e 22/08/2022 2022/923587
JENiffEr dE BarroS rodriGUES 55588706 08, 09, 10 e 11/11/2022 2022/851533
lUdMila cardoSo loBÃo diaS 55588721 16, 17, 18 e 19/08/2022 2022/907297

MariNa GoMES NoroNHa SaNToS 5896002 13/10/2022 2022/905770
odoldira aUXiliadora dE fiGUEirEdo 3084957 16/08/2022 2022/907987

rEiNaldo MarTiNS JÚNior 57192842 16, 17, 18 e 19/08/2022 2022/926845

VicTor rafaEl MalTEZ dE lEMoS 5903201 27, 28 e 29/07/2022; 01 e 
02/08/2022 2022/925396

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
SUBdEfENSora PÚBlica GEral do ESTado do Pará

Protocolo: 839158
Portaria Nº 487/2022 – GGP/dPG - 09/08/2022. a Subdefensora 
Pública-Geral do Estado, no uso das atribuições delegadas pelo art. 1º, 
inciso Vi, da PorTaria Nº 156/2020 – GaB/dPG, de 02 de julho de 2020. 
considerando a iNSTrUÇÃo NorMaTiVa Nº 01, dE 23 dE SETEMBro dE 
2019; rESolVE: conceder folgas compensatórias aos servidores abaixo 
relacionados, em razão de realização de plantões:

NoMe MatrÍcULa PerÍodo de FoLGas Pae Nº 

aNa cloTildE fErrEira do NaSciMENTo 54191416 08, 09, 10 e 11/08/2022; 17, 18, 19 
e 20/10/2022 2022/866414

GlaUcia NaSciMENTo PiNHo 57201245 22 e 25/07/2022 2022/912932
iEcila do Socorro PErEira NoroNHa 5950315 18/07/2022 2022/871434

lia dE SoUZa MarTiNS 5944246 26 e 29/08/2022; 05 e 06/09/2022 2022/883384
Marco aNToNio caMPElo dE VaScoN-

cEloS 57213131 18/07/2022 2022/857180

MicHEllE JÉSSica rocHa NEriS 5961742 29/07/2022; 01/08/2022 2022/932940
raiMUNdo dE JESUS doS SaNToS SoUZa 57211889 26/07/2022 2022/945702

SHaiaNE SilVa dE frEiTaS 5922179 18, 21 e 22/07/2022 2022/907185

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 839159

Portaria Nº 488/2022 - GGP/dPG/10/08/2022. a Subdefensora 
Pública Geral do Estado, no uso das atribuições delegadas pelo art. 1°, 
Viii, da PorTaria Nº 156/2020-GaB/dPG, de 02 de julho de 2020 e 
pelo art. 9º, V, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006; 
considerando o disposto nos artigos 7º, § 4º da resolução nº 299, de 07 
de fevereiro de 2022, a qual dispõe sobre a realização de Plantão pelas 
defensorias Públicas vinculadas à diretoria Metropolitana e à diretoria 
do interior, alterada e acrescida pela resolução cSdP nº 300, de 21 de 
fevereiro de 2022; rESolVE: Excluir, a pedido, o dia 11/10/2022, de folga 
da defensora Pública aNdrEa BarrETo ricarTE dE oliVEira fariaS, 
dos efeitos da PorTaria Nº 573/2021 – GGP/dPG, de 19/10/2021, 
publicada no doE nº 34.742, de 21/10/2021, que trata de concessão de 
folgas compensatórias aos Membros da defensoria Pública do Estado.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 839160

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
iNeXiGiBiLidade Nº 013/2022

Processo Nº 2022/751982- dPe
a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, órgão da administra-
ção Pública do Estado, reorganizada pela lei complementar Estadual nº 
054/2006, neste ato representada pela defensora Pública-Geral, no âmbito 
das atribuições legais, conferidas pelo inciso Viii do art. 8º da lei comple-
mentar nº 054/2006, com base nos elementos constantes nos autos do pre-
sente processo e, fundamentado no art. 25, ii,  da lei federal nº 8.666/93, 
rESolVE autorizar a contratação por iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo da 
EXcElÊNcia EdUcaÇÃo E ENSiNo lTda, cNPJ nº 26.855.539/0001-16, 
com sede à avenida Portugal, 1348, QUadra l29 loTE 1E, Sala c 250,1 
Edif orioN BUSiNES, SET MariSTa, cEP: 74.150-030, Goiania/Go, vi-
sando a inscrições para participação de 4 (quatro) servidoras no no con-
gresso de Excelência em licitações e contratações Públicas – coNEX 2022, 
que acontecerá de 24 a 26 de agosto na cidade de Goiânia/Go, pelo Valor 
Global de r$ 13.600,00 (treze mil, seiscentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.128.1492.8740
Natureza de despesa: 339039
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 1050008740c
Gp Pará: 273751
Em consequência, autorizo a contratação acima, e determino que seja 
dada a devida publicidade legal.
Belém, 11 de agosto de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. dEfENSor PÚBlico GEral.
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo 013/2022
ProcESSo Nº 2022/751982- dPE
data: 11/08/2022
ordenador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo - defensor Público 
Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 839593

diÁria
.

Portaria 1512/2022- da,11/08/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
ao Servidor MilToN cESar MiraNda dUarTE, matrícula 7022691, cargo 
MoToriSTa, objetivo rEaliZar diliGÊNciaS E ENTrEGa dE MaTEriaiS E 
EQUiPaMENToS ÀS UNidadES da dEfENSoria ViNcUladaS À dirETo-
ria METroPoliTaNa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElÉM a MoSQUEiro, período 09/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 839214
Portaria 1513/2022- da,11/08/2022. conceder 3 + 1\2, diária(s) a 
defensora iSaBElE caSTro da SilVa liMa, matrícula 5957719, objetivo 
rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de aBaETETUBa a iGaraPÉ-Miri, perí-
odo 09/08/2022 a 12/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 839215
Portaria 1515/2022- da,11/08/2022. conceder 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor JoaQUiM aZEVE-
do liMa filHo, matrícula 57234668/ 1, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslo-
car-se de caSTaNHal a iGaraPÉ-aÇU, período 08/08/2022, 09/08/2022, 
10/08/2022, 11/08/2022, 12/08/2022, 22/08/2022, 23/08/2022, 
24/08/2022, 25/08/2022, 26/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 839224
Portaria 1514/2022- da,11/08/2022. conceder 2 + 1\2, diária(s) ao 
defensor MaUro PiNHo da SilVa, matrícula 57190956, objetivo ParTici-
PAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREI-
TOS DO CONSUMIDOR DO CONDEGE E DA 27ª REUNIÃO DA SENACON. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslo-
car-se de BElÉM a BraSÍlia, período 15/08/2022 a 17/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 839219
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.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 483/2022-GGP-dGP, 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 2022/909062. rESolVE: 
TraNSfErir, o gozo de férias, referente ao aquisitivo (2020/2021), da 
defensora Pública JaQUEliNE KUriTa; id. funcional: 57234661/ 1, 
concedida por meio da PorTaria Nº 368/22-GGP-dP, de 27/06/2022; 
publicada no doe nº 35.028, de 30/06/2022; com gozo no intervalo de 
01/08/2022 a 30/08/2022– 30 dias. ficando agora transferido o gozo do 
período para 11/08/2022 a 09/09/2022– 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 839155

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará
aViSo dE liciTaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 056/TJPa/2022
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é registro de preço para 
eventual contratação de empresa especializada no fornecimento e serviço 
de montagem/desmontagem de divisórias, e fornecimento e instalação de 
paredes em gesso acartonado e forro em gesso e PVc, incluindo forne-
cimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas neces-
sárias para execução do serviço, a fim de atender os prédios do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará dentro da região Metropolitana de Belém 
e comarcas até 400km da capital. SESSÃo PÚBlica: 26/08/2022, às 
09h30min, horário de Brasília, no endereço eletrônico www.gov.br/com-
pras/pt-br. UaSG do TJ/Pa: 925942. Edital disponível em: www.gov.br/
compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. informações pelo telefone (91)3205-
3184, (91) 3205-3257 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 11 de agosto 
de 2022. Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 839522
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
Portaria N° 39. 053, de 10 de aGosto de 2022.

a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 008984/2022, de 27/06/2022;
coNSidEraNdo os termos do Parecer nº 316/2022, da Procuradoria desta 
corte de contas;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 199, da lei nº 5.810/94;
coNSidEraNdo o Expediente nº 013512/2022, por meio do qual foi soli-
citada a prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos;
r E S o l V E:
ProrroGar por trinta (30) dias, a contar de 12-08-2022, o prazo para 
conclusão da Sindicância de que trata o Expediente nº 008984/2022, 
cuja comissão foi designada pela PorTaria Nº 38.838 de 11-07-2022, 
publicada no d.o.E nº 35.042, de 12-07-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 839449
Portaria Nº 39.058, de 11 de aGosto de 2022.

a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e XliV do ato nº 63 - 
regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;

coNSidEraNdo o Parecer n.º 442/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no Expediente nº 002435/2021;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL ProGressÃo Por eLeVaÇÃo 
de NÍVeL ProFissioNaL

a contar de:
cargo atual cl Nv cargo enquadra-

mento cl Nv

0101036 lidia NErES 
liNdoSo

auditor de controle 
Externo-ciências con-

tábeis  TcE-cT-603
B 02

auditor de controle 
Externo-ciências 

contábeis  TcE-cT-603
c 01 11/05/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 839483

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 39.055, 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 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada através de expediente proto-
colizado sob o nº 013127/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria daS GraÇaS liMa coSTa, agente auxiliar 
de Serviços Gerais, matrícula nº 0100040, 30 (trinta) dias de licença-prê-
mio, referente ao triênio de 03-02-2016/2019, nos termos do artigo 98 da 
lei nº 5.810/94, no período de 28-07 a 26-08-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 839436

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 38.976, de 10 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memº. nº 062/2022 – EcaV, protocolizado sob o Expe-
diente nº 013409/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora EliaNa Ecila GoMES E SilVa, assistente Educa-
cional, matrícula nº 0101254, “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.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 839432

.

.

oUtras MatÉrias
.

o tribunal Pleno do tribunal de contas do estado do Pará, em ses-
são ordinária de 31 de maio de 2022, tomou a seguinte decisão:

acÓrdÃo N.º 63.044
(Processo Tc/524570/2012)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio aSiPaG nº 385/2008.
responsáveis: BENEdiTo do Prado e aSSociaÇÃo dE aPoioS aS ENTi-
dadE dE aNaNiNdEUa
advogado: dr. EMaNUEl PiNHEiro cHaVES, oaB/Pa N°11.607
relatora: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “a” e “b”, da lei complementar n° 81, de 26 de abril de 
2012, julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. BENEdiTo do 
Prado, cPf nº ***434.459 **, ex-Presidente da associação de apoios as 
Entidades de ananindeua, no valor de r$20.000,00 (vinte mil reais), sem 
devolução de valores.

acÓrdÃo N.º 63.045
(Processo Tc/513004/2020)
assunto: PEdido dE rESciSÃo do acÓrdÃo Nº. 58.335, de 13.12.2018.
recorrente: Sr. WilToN MiraNda dE liMa, ex-presidente da associação 
dos Moradores Unidos de Sapucaia e Produtores rurais.
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, 
inciso XX, do ato nº 63, de 17/12/2012 (riTcE-Pa), conhecer do pedido 
de rescisão interposto pelo Sr. WilToN MiraNda dE liMa, ex-presidente 
da associação dos Moradores Unidos de Sapucaia e Produtores rurais, po-
rém, negar-lhe provimento, mantendo os termos do acórdão nº. 58.335, 
de 13.12.2018, revogando a resolução nº 19.212/2020, que suspende os 
efeitos do citado acórdão.

acÓrdÃo N.º 63.046
(Processo Tc/520080/2019)
assunto: rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo
recorrente: Sra. lUZiaNE craVo SilVa, ex-diretora do 6º cENTro rE-
GioNal dE ProTEÇÃo Social dE BarcarENa
decisão recorrida: acórdão nº. 58.702, de 02.04.2019
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
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acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, 
inciso XX, do ato 63, de 17/12/2012 do riTcE-Pa, conhecer do recurso 
de reconsideração interposto pela Sra. lUZiaNE craVo SilVa, ex-diretora 
do 6º cENTro rEGioNal dE ProTEÇÃo Social dE BarcarENa e, no 
mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se na íntegra a decisão consubs-
tanciada no acórdão TcE/Pa nº. 58.702/2019.

acÓrdÃo Nº. 63.047
(Processo Tc/109918/2017)
assunto: EMBarGoS dE dEclaraÇÃo.
Embargante: MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará.
decisão Embargada: acórdão nº. 57.025, de 28/09/2017.
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, inci-
so XX, da lei complementar nº. 081, de 26 de abril de 2012, conhecer dos 
Embargos de declaração opostos pelo MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS 
do ESTado do Pará, porém, negar-lhe provimento, mantendo a decisão 
do acórdão 57.025, de 28/09/2017, em todos os seus termos.

acÓrdÃo N.º 63.048
(Processo Tc/528770/2011)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio SESPa n.º 042/2008 e 
Termo aditivo.
responsável/interessado: VilMar fariaS ValiM e PrEfEiTUra MUNici-
Pal dE cUMarU do NorTE
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira.
impedimento: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiro loPES 
(art.178 do riTEcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “b” e “d”, c/c o art. 62 da lei complementar n° 81, de 
26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar o Sr. Vil-
Mar fariaS ValiM (cPf: 374.394.212-72), ex-Prefeito do município de 
cumaru do Norte, à devolução aos cofres públicos estaduais a importância 
de r$515.000,00 (quinhentos e quinze mil reais), atualizada a partir de 
19/12/2008 e acrescida de juros até a data de seu efetivo recolhimento.
o valor supracitado deverá ser recolhido, no prazo de trinta (30) dias con-
tados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito apontado, em caso de não re-
colhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da cons-
tituição federal.

acÓrdÃo Nº. 63.049
(Processo Tc/509265/2011)
assunto: Prestação de contas do iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo Eco-
NÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DO PARÁ, referente ao exercício financeiro 
de 2010.
responsáveis: JoSÉ raiMUNdo BarrETo TriNdadE e PETTEr MaNN dE 
TolEdo
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator:
i - Julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. PETTEr MaNN dE 
TolEdo, período de 01/01/2010 a 31/01/2010, Presidente à época do ins-
tituto de desenvolvimento Econômico, Social e ambiental do Pará, no valor 
de r$-478,23 (quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos) 
e dar-lhe plena quitação, com fundamento no art. 56, inciso i, c/c o art. 60 
da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012;
ii - Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. 
JoSÉ raiMUNdo BarrETo TriNdadE (cPf: ***.110.632-**), Presidente 
à época do instituto de desenvolvimento Econômico, Social e ambiental do 
Pará, período de 01/02/2010 a 31/12/2010, no valor de r$-5.882.446,08 
(cinco milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e 
seis reais e oito centavos), com fundamento no art. 56, inciso ii c/c o art. 
61, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012;
iii – recomendar ao idESP:
a) Fixar critérios de aceitabilidade de preços, permitida a fixação de preços 
máximos e vedada a estipulação de preços mínimos, quando da promoção 
de licitações e contratações diretas na entidade;
b) Instruir os processos com justificativa da escolha do fornecedor ou exe-
cutante, em observância ao art. 26, § único, inciso ii da lei nº 8.666/93;
c)Instruir os processos com manifestação da Assessoria Jurídica especifica-
mente sobre a possibilidade de dispensa/inexigibilidade das licitações, nos 
termos do art. 38, inciso Vi da lei nº 8.666/93;
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do ajuste, com específica designa-
ção de uma pessoa pela administração, tendo em vista que essa atividade 
é da mais alta relevância;
e) realizar prévia pesquisa de preços no mercado local quando da aqui-
sição de bens ou contratação de serviços por contratação direta, sem li-
citação, e, em caso de necessidade de contratações diversas de mesma 
natureza, atentar para a necessidade de se abster de solicitar cotações 
sempre das mesmas empresas;
f) Justificar a estimativa do valor a ser contratado mediante pesquisa de 
preços em caso de dispensa/inexigibilidade de licitação, conforme determi-
na o art. 26, inciso iii, da lei nº 8.666/1993;
g) realizar as pesquisas de preços necessárias para embasar a estimativa 
de preços de seus processos licitatórios justificando adequadamente os 
casos em que seja impossível a realização de tal Pesquisa no mercado e 
em outros órgãos ou entidades de forma a respeitar o art. 3º da lei nº 
8.666/1993;
h) Efetuar as retenções e recolhimentos dos tributos devidos, evitando 
descumprimento da legislação específica para cada situação;

i) Efetuar, ainda dentro do exercício em que for executada a despesa, to-
das as retenções e recolhimentos cabíveis, visando permitir que o registro 
contábil forneça informações tempestivas e relevantes.

acÓrdÃo Nº. 63.050
(Processo Tc/525470/2010)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio adEPará nº 001/2019 
e Termo aditivo
responsável/interessado: PaUlo roBErTo fErrEira e a SEcrETaria dE 
ESTado dE coMUNicaÇÃo
advogado: iSÍS MarGarETH XaViEr GoMES – oaB/Pa Nº 7791
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. PaUlo roBErTo 
fErrEira, Secretário à época da Secretaria de Estado de comunicação, 
no valor de r$-125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), e dar-lhe 
plena quitação.

acÓrdÃo Nº. 63.051
(Processo Tc/509406/2017)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio BaNPará nº 028/2012
responsável/interessado:  SilVESTrE daNiEl BarroS caMPiNaS e a 
liGa ESPorTiVa dE SaNTarÉM
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. SilVESTrE daNiEl 
BarroS caMPiNaS, Presidente  à época da liga Esportiva de Santarém, 
valor de r$-85.710,00 (oitenta e cinco mil, setecentos e dez reais), e dar-
lhe plena quitação.

acÓrdÃo Nº 63.052
(Processo Tc/512292/2011)
assunto: Prestação de contas - convênio SaGri nº 049/2009
responsáveis: JaY WallacE da SilVa E MoTa e coMiSSÃo EXEcUTiVa 
do PlaNo da laVoUra cacaUEira
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c art. 60 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
Julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. JaY WallacE da 
SilVa MoTa, diretor à época da comissão Executiva do Plano da lavoura 
cacaueira, no valor de r$ 616.000,00 (seiscentos e dezesseis mil reais), e 
dar-lhe plena quitação.

acÓrdÃo Nº. 63.053
(Processo Tc/538652/2017)
assunto: rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo
recorrente: MiNiSTÉrio PUBlico dE coNTaS do ESTado do Pará
decisão recorrida: acórdão nº. 56.978, de 12/09/2017.
advogado: JEaN SáVio coSTa SENa - oaB/Pa nº 28.561
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art.1º, 
inciso XX da lei complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, conhecer do 
recurso de reconsideração interposto pelo MiNiSTÉrio PÚBlico dE coN-
TaS do ESTado do Pará e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo 
incólume o acórdão nº 56.978/2017.

acÓrdÃo Nº. 63.054
(Processo Tc/505422/2018)
assunto: rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo
recorrente: MaNoEl SoarES da coSTa – Prefeito à época do Município 
de São Geraldo do araguaia
advogado: JoÃo BaTiSTa caBral coElHo - oaB/Pa nº 19846
decisão recorrida: acórdão nº. 57.137, de 30/11/2017
relatora: conselheira roSa EGidia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 1º, 
inciso XX, do ato 63, de 17 dezembro de 2012, do riTcE-Pa, conhecer do 
recurso de reconsideração interposto pelo Sr. MaNoEl SoarES da coS-
Ta - Prefeito à época do Município de São Geraldo do araguaia e dar-lhe 
provimento parcial, reconhecendo a prescrição intercorrente com relação à 
aplicação das multas, com a consequente exclusão do item 2 do dispositivo 
do acórdão 57.137/2017, mantendo os demais itens da decisão.

acÓrdÃo N.º 63.055
(Processo Tc/503551/2018)
assunto: aGraVo rEGiMENTal
agravante: Empresa ElETro Hidro ltda.
responsável: WilMar oliVEira dE BaSToS
advogado:  EdEr MENdoNÇa dE aBrEU – oaB/Pa n.º 1087
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 12, inciso i, alínea “h”, do ato n.º 63, de 17 de dezembro de 2012, 
conhecer do agravo regimental interposto pela Empresa ElETro Hidro 
ltda, e, no mérito, negar-lhe provimento mantendo-se a decisão recorrida.

acÓrdÃo Nº. 63.056
(Processo Tc/521685/2012)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEEl nº 147/2008
responsável/interessado:  JorGE MarQUES doS PraZErES e iNSTiTUTo 
BoNS aTlETaS GraNdES HoMENS
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
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acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alíneas “b” e “d” da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 
2012, julgar irregulares as contas e condenar solidariamente o Sr. JorGE 
MarQUES doS PraZErES, Presidente à época (cPf: 357.025.162-49) e o 
iNSTiTUTo BoNS aTlETaS GraNdES HoMENS (cNPJ nº 09.591.497/0001-
34), à devolução aos cofres públicos estaduais do valor de r$8.000,00 
(oito mil reais), devidamente atualizado a partir de 25/07/2008 e acrescido 
de juros até a data de seu efetivo recolhimento.
o valor supracitado deverá ser recolhido no prazo de (30) trinta dias con-
tados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não re-
colhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da cons-
tituição federal.

acÓrdÃo Nº. 63.057
(Processo Tc/504433/2013)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEEcUlT nº. 087/2010.
responsável/interessado:  rui carlos Tavares da costa e associação cultu-
ral Vale do Gurupi do Município de Viseu/Pa.
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inciso 
iii, alíneas “a” e “d”, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar irregulares e condenar solidariamente, o Sr. rUi carloS TaVarES 
da coSTa (cPf. nº. 159.103.772-72) e a aSSociaÇÃo cUlTUral ValE 
do GUrUPi do MUNicÍPio dE ViSEU/Pa (cNPJ: 09.140.881/0001-10), 
a devolução aos cofres públicos estaduais da importância de r$2.000,00 
(dois mil reais) atualizada a partir de 12/02/2010, e acrescida de juros até 
a data de seu efetivo recolhimento.
o valor supracitado deverá ser recolhido no prazo de trinta (30) dias con-
tados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não re-
colhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da cons-
tituição federal

acÓrdÃo Nº. 63.058
(Processo Tc/509903/2013)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEcUlT nº 055/2008.
responsável: Sr. roBErTo carloS lUZ alVES e aSSociaÇÃo SEMPrE 
ViVa – aSSociaÇÃo dE GaYS, lÉSBicaS, SiMPaTiZaNTES, TraVESTiS 
E BiSSEXUaiS
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alíneas “a” e “d” c/c o art. 62, da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar solidariamente 
o Sr. roBErTo carloS lUZ alVES, ex-presidente, (cPf: 247.528.782-91) 
e a aSSociaÇÃo SEMPrE ViVa – aSSociaÇÃo dE GaYS, lÉSBicaS, SiM-
PaTiZaNTES, TraVESTiS E BiSSEXUaiS, (cNPJ: 07.845.915/0001-47), à 
devolução aos cofres públicos estaduais do valor de r$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), corrigido a partir de 28/01/2008 e acrescido dos juros de mora até a 
data do seu efetivo recolhimento; que deverá ocorrer no prazo de 30 (trin-
ta) dias, contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não re-
colhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da cons-
tituição federal.

acÓrdÃo Nº 63.059
(Processo Tc/521561/2012)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio SEEl n. 116/2008.
responsável/interessada: Sr. iSaiaS PiNHEiro doS SaNToS e aSSocia-
ÇÃo dESPorTiVa cUlTUral ProfiSSioNaliZaNTE E Social do coN-
JUNTo TaUari.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira, (art. 
191, § 3º, do riTcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alíneas “a” e “d”, c/c o art. 62, da lei complementar 
n°. 81, de 26 de abril de 2012; julgar irregulares as contas e condenar o 
Sr. iSaÍaS PiNHEiro doS SaNToS, (cPf: 268.157.372-68), Presidente 
à época da Associação Desportiva Cultural Profissionalizante e Social do 
conjunto Tauari, à devolução do valor de r$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 
quantia esta que deverá ser corrigida a partir de 03/07/2008 e acrescida 
de juros até o seu efetivo recolhimento.
a quantia supramencionada deverá ser recolhida no prazo de 30(trinta) 
dias, contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito, em caso de não recolhimento 
no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º da constituição federal.

acÓrdÃo Nº 63.060
(Processo Tc/521608/2012)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio SEEl n. 185/2008.
responsável/interessado:  Sr. WalBEr da SilVa corrÊa e iNSTiTUTo 
aNaNiNdEUENSE dE dESENVolViMENTo coMUNiTário, EdUcaÇÃo, aS-
SiSTÊNcia Social E cUlTUra – iNSTiTUTo aNaNi.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS 
loPES, (art. 191, § 3º, do riTcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento no 
art. 56, inciso iii, alíneas “a” e “d” c/c o art. 62, da lei complementar n°. 81, 
de 26 de abril de 2012; julgar irregulares as contas e condenar o Sr. WalBEr 
da SilVa corrÊa (cPf: 428.661.542-15), presidente à época, instituto ana-
nindeuense de desenvolvimento comunitário, Educação, assistência Social e 
cultura – instituto anani, a devolução do valor de r$ 67.300,00 (sessenta e 
sete mil e trezentos reais), quantia esta que deverá ser corrigida a partir de 
15.10.2008, e acrescida de juros até o seu efetivo recolhimento.
a quantia supramencionada deverá ser recolhida no prazo de 30(trinta) 
dias, contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito, em caso de não recolhimento 
no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º da constituição federal.

acÓrdÃo N.º 63.061
(Processo Tc/512103/2013)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEdUc n.º 606/2009.
responsável/interessado: Maria HElENa HENriQUE dE SoUSa e coN-
SElHo EScolar da EScola dE ENSiNo fUNdaMENTal Boa ESPEraNÇa 
TraVESSÃo do l
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira (art. 
191, § 3°, do riTcE-Pa).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimidade, nos termos da proposta de decisão da relatora, com funda-
mento nos arts. 57 e 58, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 
2012, considerar iliquidáveis as contas, ordenar o trancamento das mes-
mas e o consequente arquivamento do Processo, que trata da Tomada de 
Contas relativa ao Convênio n.º 606/2009, firmado entre a SEDUC e o 
conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino fundamental Boa Esperança 
do Travessão do l,  de responsabilidade da Sra. Maria HElENa HENriQUE 
dE SoUSa, no valor de r$ 1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais).

acÓrdÃo N.º 63.062
(Processo Tc/508383/2016)
assunto:  Prestação de contas referente ao convênio BaNPará n.º 
023/2013.
responsável/interessado:  Marlison Hélio Vasconcelos Soares – comissão 
organizadora e coordenadora do festival folclórico do Çairé.
advogados: fábio Monteiro de oliveira, oab Nº 9.343 E adriano diniz fer-
reira de carvalho, oab nº 9136
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (§ 2º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do Voto divergente do conselheiro ciPriaNo Sa-
BiNo dE oliVEira JUNior, com fundamento no art. 56, inciso i, c/c o art. 
60 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, julgar regulares 
as contas de responsabilidade do Sr. Marlison Hélio Vasconcelos Soares, 
presidente à época da comissão organizadora e coordenadora do festival 
folclórico do Çairé, no valor de r$100.000,00 (cem mil reais) e dar-lhe 
plena quitação.

acÓrdÃo N.º 63.063
(Processo Tc/503387/2010)
assunto: Prestação de contas do 9º cENTro rEGioNal dE SaÚdE - SaN-
TarÉM referente ao exercício de 2009.
responsável/interessado: EdSoN dE araÚJo alVES fErrEira
advogado: dr. NElSoN lUiZ diNiZ da coNcEiÇÃo – oaB/Pa nº 7885
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (art. 191, §2º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto divergente do conselheiro ciPriaNo SaBiNo 
dE oliVEira JUNior, com fundamento no artigo 56, inciso iii, alínea “b”, 
da lei complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares 
as contas de responsabilidade da Sr. EdSoN dE araÚJo alVES fErrEi-
ra (cPf:***.312.634-**), diretor à época do 9º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE - SaNTarÉM, no valor de r$ 11.489.767,05 (onze milhões, qua-
trocentos e oitenta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e cinco 
centavos), sem imputação de débito.
acÓrdÃo Nº. 63.064
(Processo Tc/034191/2020)
assunto: Embargos de declaração
Embargante: Eslon aguiar Martins, Ex-Prefeito Municipal de capanema.
advogada: EllEN lariSSa alVES MarTiNS – oaB/Pa n.º 14.007
decisão Embargada: acÓrdÃo N.º 60.263, de 18.02.2020.
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relator: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira 
JÚNior (§ 3º do art. 191 do regimento)
Suspeição: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira (art. 178 
do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 1º, inciso XX, da lei complementar nº. 81, de 26 de 
abril de 2012, conhecer dos Embargos de declaração interposto pelo Sr. 
Eslon aguiar Martins, Ex-Prefeito Municipal de capanema, contra a decisão 
exarada no acÓrdÃo N.º 60.263, de 18.02.2020, e no mérito negar-lhe 
provimento para manter a decisão embargada em todos os seus termos.

acÓrdÃo N.º 63.065
(Processo Tc/517680/2018)
assunto: rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo
recorrente: Sr. Edmir José da Silva - ex-Prefeito Municipal de Pacajá.
decisão recorrida: acÓrdÃo N.º 57.601, de 19/06/2018.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo.
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art. 191, 
§ 3º, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimidade, nos termos da Proposta de decisão do relator, com funda-
mento no art. 1.º, inciso XX do ato 63 de 17 de dezembro de 2012 do 
riTcE-Pa, c/c art. 56, inciso ii, da lei complementar Estadual nº 81, de 26 
de abril de 2012, conhecer e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso 
de reconsideração interposto pelo Sr. Edmir José da Silva, ex-prefeito do 
município de Pacajá, a fim de alterar a decisão proferida no Acórdão recor-
rido para julgar regulares com ressalva as contas referentes ao convênio 
SEdUc n° 190/2008, sob responsabilidade do Sr. Edmir José da Silva (cPf 
nº ***.755.856-**), mantendo  inalterada a imputação de multa pela ins-
tauração da tomada de contas e os demais termos da decisão atacada.

acÓrdÃo N.º 63.066
(Processo Tc/518110/2011)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio SESPa n° 039/2010.
responsável/interessado: rENildo daS cHaGaS SilVa JÚNior e crUZ 
VErMElHa BraSilEira – filial Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE 
SoUZa
formalizador da decisão:  conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art. 191, § 3º do riTcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar nº 81, de 26 de abril 
de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. renildo das 
chagas Silva Júnior, Presidente à época da cruz Vermelha Brasileira – filial 
Pará, no valor total de r$78.161,85 (setenta e oito mil, cento e sessenta e 
um reais e oitenta e cinco centavos), dando-lhe plena quitação.

acÓrdÃo N.º 63.067
(Processo Tc/514929/2010)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio SESPa Nº 070/2008
responsável/interessado:  Espólio do Sr. MaNoEl aladir SiQUEira e 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE caPiTÃo PoÇo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto: EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão:  conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira (art. 
191, §2º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto divergente do conselheiro luis da cunha 
Teixeira, com fundamento no art. 56, inciso iii, “b” da lei complementar 
n° 81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas de responsabi-
lidade do espólio do Sr. MaNoEl aladir SiQUEira (cPf nº ***.294.852-
**), ex-prefeito do Município de capitão Poço, no valor de r$168.000,00 
(cento e sessenta e oito mil reais), sem devolução de valores.

acÓrdÃo Nº. 63.068
(Processo Tc/510662/2020)
assunto: denúncia formulada pelo SiNdicaTo daS EMPrESaS dE ViGi-
lÂNcia, SEGUraNÇa ElETrÔNica E SEGUraNÇa PriVada do ESTado 
do Pará em face do Pregão Eletrônico nº 021/2020, promovido pela fun-
dação Santa casa de Misericórdia do Pará, que tem por objeto a “contrata-
ção de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com 
dedicação exclusiva de mão-de-obra, de vigilância patrimonial desarmada”.
advogado: daNiEl rodriGUES crUZ – oaB/Pa nº 12.915
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: lUiS da cUNHa TEiXEira (§ 3º do art. 191 do 
regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 1º, inciso XVii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, 
art. 290 do riTcE/Pa e art. 485, Vi, do código de Processo civil, conhecer 
da denúncia formulada pelo SiNdicaTo daS EMPrESaS dE ViGilÂNcia, 
SEGUraNÇa ElETrÔNica E SEGUraNÇa PriVada do ESTado do Pará, 
em face do Pregão Eletrônico nº 021/2020, promovido pela fundação da 
Santa casa de Misericórdia do Pará para, no mérito, julgá-la extinta, por 
perda de objeto, com seu consequente arquivamento, considerando a re-
vogação do certame licitatório ocorrida em 23/06/2020.

acÓrdÃo Nº. 63.069
(Processo Tc/516360/2018)
assunto: representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela 
empresa rio Mar SErViÇoS dE SEGUraNÇa EMPrESarial lTda, acerca 
de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico nº 06/2018, promovido 
pelo instituto de desenvolvimento florestal do Estado do Pará, cujo objeto 
era “a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
vigilância armada para atender as necessidades dos prédio do Ideflor-Bio”.
advogados: lEaNdro JoSÉ PErEira MacEdo – oaB/Pa nº 10.160
  ViTor loBaTo da SilVa - oaB/Pa nº 25.223
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNacio TEiXEira (art.191, 
§ 3º do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 1º, inciso XVii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, 
art. 290 do riTcE/Pa e art. 485, Vi, do código de Processo civil:
1) Extinguir, sem resolução do mérito, com seu consequente arquivamen-
to, ante a perda de seu objeto, a presente representação formulada pela 
empresa rio Mar SErViÇoS dE SEGUraNÇa EMPrESarial lTda;
2) Cientificar ao Ideflor-Bio, com o intuito de prevenir falhas em processos 
licitatórios futuros, que:
a) analise o mérito da intenção dos recursos no pregão antes da apresen-
tação das razões recursais; e
b) Exija requisitos, como condição de habilitação de licitantes, que com-
prometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do certame, sem 
fundamentação legal, tais como as exigências contidas no item 10.6.2 do 
instrumento convocatório.

acÓrdÃo Nº. 63.070
(Processo Tc/509638/2018)
assunto:  denúncia interposta pela EMPrESa TEiXEira dUarTE – ENGE-
NHaria E coNSTrUÇÕES S.a., sobre supostas irregularidades no proce-
dimento da licitação Pública internacional nº 001/2017, realizado pelo 
NÚclEo dE GErENciaMENTo dE TraNSPorTE METroPoliTaNo – NGTM
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art. 191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 1º, inciso XVii, da lei complementar nº. 081, de 26 de abril de 
2012:
1) Julgar procedente a denúncia formulada pela EMPrESa TEiXEira dUar-
TE – ENGENHaria E coNSTrUÇÕES S.a.;
2) determinar a anexação da mesma à Prestação de contas de Gestão do 
Núcleo de Gerenciamento do Transporte Metropolitano – exercício 2018 
(Processo n. 533070/2019), para que sejam apurados os fatos apontados 
na análise das contas;
3) realizar o acompanhamento por este Tribunal da execução do contrato 
nº 011/2021-NGTM, pactuado com a consórcio Mobilidade Grande Belém, 
cNPJ nº 43.512.443/0001-74, nos moldes do art. 84 do riTcE/Pa, em 
consonância com o definido no Plano Anual de Fiscalização de 2022 desta 
corte de contas.

acÓrdÃo Nº. 63.071
(Processo Tc/522832/2020)
assunto:  denúncia recebida pela oUVidoria desta corte de contas, em 
face da fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo - fUNTElPa, sobre su-
postas irregularidades na gestão da fundação no período de 2011 a 2018.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (art. 191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, 
inciso XVii, da lei complementar nº. 081, de 26 de abril de 2012:
1)  conhecer da denúncia formulada e dar-lhe provimento parcial, face ao 
descumprimento do art. 4º, Parágrafo Único da lei nº 7.215/2008, no que 
diz respeito às ausências de nomeação dos conselhos, bem como a apli-
cação inadequada do inciso iii do art. 25 da lei nº 8.666/1993 no que diz 
respeito às contratações diretas por inexigibilidade de incentivos culturais;
2)  recomendar à fUNTElPa que:
2.1)  cumpra as exigências constantes na lei nº 7.215/08 e no Estatuto 
Social da fundação, precipuamente, no que tange à formação dos conse-
lhos curador, fiscal, de Programação e da diretoria Executiva, nos termos 
constantes nos referidos atos normativos;
2.2)  observe os requisitos legais para a contratação direta por inexigibi-
lidade de licitação, consoante disposto na lei nº 8.666/93, em regime de 
transição, ou conforme o disposto na lei nº 14.133/2021, a nova lei de 
licitações;
2.3)  No que for viável, dar preferência à concessão de incentivos culturais 
via edital público, em homenagem aos princípios da publicidade e da iso-
nomia dos interessados, e no que nos casos não cobertos por edital, fazer 
constar do processo justificativa expressa para a dispensa/inexigibilidade 
da licitação;
2.4)  observe os requisitos legais para a contratação de servidores tempo-
rários, bem como o prazo máximo estipulado em lei para sua permanên-
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cia na Administração Pública, e que, verificada a necessidade permanente 
de pessoal, proceda à realização de concurso público para provimento de 
vagas de modo a suprir definitivamente a falta de pessoal de seu quadro 
funcional;
3)  anexar cópia da presente denúncia aos autos das contas de Gestão 
da funtelpa, referentes aos exercícios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 
2018, para que se considerem as irregularidades apontadas nas referidas 
análises;
4)  Encaminhar cópias dos autos ao Ministério Público Estadual, para as 
providências que achar cabíveis nas esferas civil e penal.

acÓrdÃo Nº 63.072
(Processo Tc/518297/2018)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inc. ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria consubstan-
ciada na Portaria aP nº 1349, de 10/04/2018, em favor de VaNdEMBErG 
GoNZaGa do NaSciMENTo SoUZa, no cargo de investigador de Polícia, 
classe “d”, lotado na Polícia civil do Estado do Pará.
rESolUÇÃo N.º 19.387
(Processo Tc/521892/2018)
assunto: Pedido de Medida cautelar formulado pelo Sr. JoÃo cUNHa ro-
cHa, Prefeito do Município de BoM JESUS do TocaNTiNS, visando a sus-
pensão da restrição do município no registro do SiafEM/Pa, em razão do 
convênio de nº. 093/2017, firmado com a SEDUC.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamen-
to no art. 88, inciso i c/c o art. 89, inciso iii, da lei complementar nº. 81, 
de 26 de abril de 2012;
1)deferir a Medida cautelar pleiteada pelo Sr. JoÃo cUNHa rocHa, Prefeito 
do Município de Bom Jesus do Tocantins, e determinar à Secretaria de Esta-
do de Educação, que realize a suspensão do registro restritivo no Sistema 
integrado de administração financeira para Estados e Munícipios – SiafEM, 
referente ao Convênio nº. 093/2017, firmado com o referido município;
2)determinar o encaminhamento dos autos para prosseguimento da trami-
tação preferencial do processo de prestação de contas, nos termos do art. 
42, inciso Vii do riTcE/Pa.

resoLUÇÃo N.º 19.388
(Processo Tc/509313/2020)
assunto: Pedido de Medida cautelar formulado pelo Sr. MarcoS diaS do 
NaSciMENTo, Prefeito do Município de BrEJo GraNdE do araGUaia, 
visando a suspensão da restrição do município no registro do SiafEM/Pa, 
em razão do convênio de nº. 144/2018, firmado com a SEDUC.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamen-
to no art. 88, inciso i, c/c art. 89, inciso iii, da lei complementar nº. 81, 
de 26 de abril de 2012;
1)deferir a Medida cautelar pleiteada pelo Sr. Marcos dias do Nascimento, 
prefeito do Município de Brejo Grande do araguaia - Pa, e determinar à 
Secretaria de Estado de Educação, que realize a suspensão do registro 
restritivo no Sistema integrado de administração financeira para Estados 
e Munícipios – SiafEM, referente ao convênio nº. 144/2018, firmado com 
o referido município;
2)determinar o encaminhamento dos autos para prosseguimento da trami-
tação preferencial do processo de prestação de contas, nos termos do art. 
42, inciso Vii do riTcE/Pa.

resoLUÇÃo N.º 19.389
(Processo Tc/516852/2015)
assunto: Pedido de Medida cautelar formulado pelo Sr. VicENTE dE PaUlo 
fErrEira oliVEira, Prefeito do Município de Portel, visando a suspensão 
da restrição do município no registro do SiafEM/Pa, em razão do convênio 
de nº. 165/2014, firmado com a SEDUC.
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamento 
no art. 88, inciso i, c/c o art. 89, inciso iii, da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir a Medida cautelar pleiteada pelo Sr. VicENTE dE 
PaUlo fErrEira oliVEira, e determinar à Secretaria de Estado de Educa-
ção, que realize a suspensão do registro restritivo no Sistema integrado de 
administração financeira para Estados e Munícipios – SiafEM, referente ao 
Convênio nº. 165/2014, firmado com o Município de Portel.

resoLUÇÃo N.º 19.390
(Processo Tc/518736/2019)
assunto: Pedido de Medida cautelar formulado pelo Sr. frEdSoN PErEira 
da SilVa, Prefeito do Município de Pau d’arco, visando a suspensão da 
restrição do município no registro do SiafEM/Pa, em razão do convênio de 
nº. 152/2017, firmado com a SEDUC.
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 88, 
inciso i, c/c o art. 89, inciso iii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril 
de 2012, deferir a Medida cautelar pleiteada pelo Sr. frEdSoN PErEira 
da SilVa e determinar à Secretaria de Estado de Educação, que realize a 
suspensão do registro restritivo no Sistema integrado de administração 
financeira para Estados e Munícipios – SiafEM, referente ao convênio nº. 
152/2017, firmado com o município de Pau D’arco.

resoLUÇÃo N.º 19.391
(Processo Tc/505811/2020)
assunto: Pedido de Medida cautelar formulado pelo Sr. frEdSoN PErEira 
da SilVa, Prefeito do Município de Pau d’arco, visando a suspensão da 
restrição do município no registro do SiafEM/Pa, em razão do convênio de 
nº. 062/2018, firmado com a SEDUC.
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 88, 
inciso i, c/c o art. 89, inciso iii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril 
de 2012, deferir a Medida cautelar pleiteada pelo Sr. frEdSoN PErEira 
da SilVa, e determinar à Secretaria de Estado de Educação, que realize 
a suspensão do registro restritivo no Sistema integrado de administração 
financeira para Estados e Munícipios – SiafEM, referente ao convênio nº. 
062/2018, firmado com o município de Pau D’arco.
o Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão or-
dinária, em Sessão do dia 07 de julho de 2022, tomou a seguinte decisão:

acÓrdÃo N.º 63.341
(Processo Tc/008920/2022)
assunto: PENSÃo ESPEcial - rETificaÇÃo
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inc. ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do Ato de Retificação de Pensão Especial 
consubstanciado no decreto n.º 2.249, de 23.03.2022, em favor de BrUNa 
ElaNE Garcia dE oliVEira SaBiNo, JoÃo aNTÔNio Garcia SaBiNo e 
MarilENa SoarES da SilVa, dependentes do ex-Escrivão da Polícia civil, 
João Sabino da Silva Neto.

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, ciPriaNo SaBiNo dE 
oliVEira JUNior, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor il-
dEfoNSo aUGUSTo liMa PaES, (cPf: ***.744.932-**), Presidente, para 
que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente 
razões de justificativas nos autos do Processo TC/504750/2020, que trata 
do recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de contas 
do Estado do Pará contra o acórdão nº 59.726 de 22.10.2019, que trata da 
Prestação de contas do iNSTiTUTo NoSSa SENHora dE NaZarÉ dE EdU-
caÇÃo, ESPorTE E laZEr dE BarcarENa, referente ao convênio aSiPaG 
Nº 320/2006, o qual poderá ser consultado mediante acesso ao “PorTal 
do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrônico: https://tcepa.
tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, odiloN iNácio TEi-
XEira, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor MaUro ro-
driGUES cHaGaS (cPf: ***.586.502-**), Prefeito à época, para que, no 
prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de 
justificativas nos autos do Processo TC/507212/2016, que trata da Tomada 
de contas instaurada na PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo caETaNo dE 
odiVElaS, referente ao convênio SEPlaN/fdE nº. 019/2014, o qual pode-
rá ser consultado mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do 
TcE-Pa, no endereço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 835954
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Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações
 dotação 

atualizada 
 Empenhado no 

Bimestre 
 Empenhado até o 

Bimestre 
 liquidado no 

Bimestre 
 liquidado até o 

bimestre  dotação disponível 
oUTraS dESPESaS corrENTES 235.975,00 - 235.975,00 26.060,00 54.018,27 25.747,62 49.128,68 181.956,73
PESSoal E ENcarGoS SociaiS 171.780.589,32 - 171.780.589,32 24.337.000,00 48.651.044,90 24.467.516,11 48.303.934,11 123.129.544,42

Soma: 172.016.564,32 - 172.016.564,32 24.363.060,00 48.705.063,17 24.493.263,73 48.353.062,79 123.311.501,15

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações
 dotação 

atualizada 
 Empenhado no 

Bimestre 
 Empenhado até o 

Bimestre 
 liquidado no 

Bimestre 
 liquidado até o 

bimestre  dotação disponível 
iNVESTiMENToS 10.000,00 - 10.000,00 - - - - 10.000,00
oUTraS dESPESaS corrENTES 1.670.000,00 - 1.670.000,00 1.163.750,00 1.163.750,00 - - 506.250,00

Soma: 1.680.000,00 - 1.680.000,00 1.163.750,00 1.163.750,00 - - 516.250,00

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações
 dotação 

atualizada 
 Empenhado no 

Bimestre 
 Empenhado até o 

Bimestre 
 liquidado no 

Bimestre 
 liquidado até o 

bimestre  dotação disponível 
iNVESTiMENToS 50.000,00 - 50.000,00 - - - - 50.000,00
oUTraS dESPESaS corrENTES 1.447.197,50 - 1.447.197,50 767.818,20 859.154,92 101.103,44 127.571,75 588.042,58

Soma: 1.497.197,50 - 1.497.197,50 767.818,20 859.154,92 101.103,44 127.571,75 638.042,58

Nome Grupo despesa
 dotação 

atualizada Variações
 dotação 

atualizada 
 Empenhado no 

Bimestre 
 Empenhado até o 

Bimestre 
 liquidado no 

Bimestre 
 liquidado até o 

bimestre  dotação disponível 
oUTraS dESPESaS corrENTES 17.039.268,00 - 17.039.268,00 4.844.426,00 7.023.158,00 4.830.380,00 7.008.888,00 10.016.110,00
Soma: 17.039.268,00 - 17.039.268,00 4.844.426,00 7.023.158,00 4.830.380,00 7.008.888,00 10.016.110,00

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações
 dotação 

atualizada 
 Empenhado no 

Bimestre 
 Empenhado até o 

Bimestre 
 liquidado no 

Bimestre 
 liquidado até o 

bimestre  dotação disponível 
iNVESTiMENToS - - - - - - - -
oUTraS dESPESaS corrENTES 239.000,00 - 239.000,00 - - - - 239.000,00

Soma: 239.000,00 - 239.000,00 - - - - 239.000,00

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações
 dotação 

atualizada 
 Empenhado no 

Bimestre 
 Empenhado até o 

Bimestre 
 liquidado no 

Bimestre 
 liquidado até o 

bimestre  dotação disponível 
iNVESTiMENToS 50.000,00 - 50.000,00 - - - - 50.000,00
oUTraS dESPESaS corrENTES 200.000,00 - 200.000,00 - - - - 200.000,00

Soma: 250.000,00 - 250.000,00 - - - - 250.000,00

Nome Grupo despesa
 dotação 

atualizada Variações
 dotação 

atualizada 
 Empenhado no 

Bimestre 
 Empenhado até o 

Bimestre 
 liquidado no 

Bimestre 
 liquidado até o 

bimestre  dotação disponível 
PESSoal E ENcarGoS SociaiS 17.003.811,49 - 17.003.811,49 8.573.846,71 17.003.811,49 8.573.846,71 17.003.811,48 -
Soma: 17.003.811,49 - 17.003.811,49 8.573.846,71 17.003.811,49 8.573.846,71 17.003.811,48 -

Nome Grupo despesa
 dotação 

atualizada Variações
 dotação 

atualizada 
 Empenhado no 

Bimestre 
 Empenhado até o 

Bimestre 
 liquidado no 

Bimestre 
 liquidado até o 

bimestre  dotação disponível 
PESSoal E ENcarGoS SociaiS 14.852,92 - 14.852,92 7.426,46 14.852,92 7.426,46 14.852,92 -
Soma: 14.852,92 - 14.852,92 7.426,46 14.852,92 7.426,46 14.852,92 -

Nome Grupo despesa
 dotação 

atualizada Variações
 dotação 

atualizada 
 Empenhado no 

Bimestre 
 Empenhado até o 

Bimestre 
 liquidado no 

Bimestre 
 liquidado até o 

bimestre  dotação disponível 
iNVESTiMENToS 2.514.894,00 - 2.514.894,00 95.474,00 167.974,00 - - 2.346.920,00
oUTraS dESPESaS corrENTES 2.863.568,09 - 2.863.568,09 1.101,00 87.082,52 1.343,77 1.639,32 2.776.485,57

Soma: 5.378.462,09 - 5.378.462,09 96.575,00 255.056,52 1.343,77 1.639,32 5.123.405,57

Nome Grupo despesa
 dotação 

atualizada Variações
 dotação 

atualizada 
 Empenhado no 

Bimestre 
 Empenhado até o 

Bimestre 
 liquidado no 

Bimestre 
 liquidado até o 

bimestre  dotação disponível 
oUTraS dESPESaS corrENTES 2.800.000,00 - 2.800.000,00 455.651,56 1.420.151,56 697.705,27 1.419.481,33 1.379.848,44
Soma: 2.800.000,00 - 2.800.000,00 455.651,56 1.420.151,56 697.705,27 1.419.481,33 1.379.848,44

Nome Grupo despesa
 dotação 

atualizada Variações
 dotação 

atualizada 
 Empenhado no 

Bimestre 
 Empenhado até o 

Bimestre 
 liquidado no 

Bimestre 
 liquidado até o 

bimestre  dotação disponível 
oUTraS dESPESaS corrENTES 200.000,00 - 200.000,00 176.368,36 192.368,36 37.620,02 42.368,35 7.631,64
Soma: 200.000,00 - 200.000,00 176.368,36 192.368,36 37.620,02 42.368,35 7.631,64

Nome Grupo despesa
 dotação 

atualizada Variações
 dotação 

atualizada 
 Empenhado no 

Bimestre 
 Empenhado até o 

Bimestre 
 liquidado no 

Bimestre 
 liquidado até o 

bimestre  dotação disponível 
iNVESTiMENToS 40.000,00 - 40.000,00 - - - - 40.000,00
oUTraS dESPESaS corrENTES 200.000,00 - 200.000,00 - 78.347,44 5.939,44 8.347,44 121.652,56

Soma: 240.000,00 - 240.000,00 - 78.347,44 5.939,44 8.347,44 161.652,56

Nome Grupo despesa
 dotação 

atualizada Variações
 dotação 

atualizada 
 Empenhado no 

Bimestre 
 Empenhado até o 

Bimestre 
 liquidado no 

Bimestre 
 liquidado até o 

bimestre  dotação disponível 
iNVESTiMENToS 70.000,00 - 70.000,00 - - - - 70.000,00
oUTraS dESPESaS corrENTES 480.000,00 - 480.000,00 1.310,00 6.910,00 753,78 753,78 473.090,00

Soma: 550.000,00 - 550.000,00 1.310,00 6.910,00 753,78 753,78 543.090,00

Nome Grupo despesa
 dotação 

atualizada Variações
 dotação 

atualizada 
 Empenhado no 

Bimestre 
 Empenhado até o 

Bimestre 
 liquidado no 

Bimestre 
 liquidado até o 

bimestre  dotação disponível 
iNVESTiMENToS 50.000,00 - 50.000,00 - - - - 50.000,00
oUTraS dESPESaS corrENTES 2.279.930,00 - 2.279.930,00 310.763,32 646.416,82 234.178,98 419.936,23 1.633.513,18

Soma: 2.329.930,00 - 2.329.930,00 310.763,32 646.416,82 234.178,98 419.936,23 1.683.513,18

Nome Grupo despesa
 dotação 

atualizada Variações
 dotação 

atualizada 
 Empenhado no 

Bimestre 
 Empenhado até o 

Bimestre 
 liquidado no 

Bimestre 
 liquidado até o 

bimestre  dotação disponível 
iNVErSoES fiNaNcEiraS 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - - - 3.000.000,00
iNVESTiMENToS 17.154.101,80 - 17.154.101,80 744.582,09 762.220,09 9.225,00 26.863,00 16.391.881,71

oUTraS dESPESaS corrENTES 2.810.000,00 - 2.810.000,00 6.000,00 11.200,00 7.600,00 7.600,00 2.798.800,00
Soma: 22.964.101,80 - 22.964.101,80 750.582,09 773.420,09 16.825,00 34.463,00 22.190.681,71

Nome Grupo despesa
 dotação 

atualizada Variações
 dotação 

atualizada 
 Empenhado no 

Bimestre 
 Empenhado até o 

Bimestre 
 liquidado no 

Bimestre 
 liquidado até o 

bimestre  dotação disponível 
oUTraS dESPESaS corrENTES 290.000,00 - 290.000,00 - - - - 290.000,00
Soma: 290.000,00 - 290.000,00 - - - - 290.000,00

Nome Grupo despesa
 dotação 

atualizada Variações
 dotação 

atualizada 
 Empenhado no 

Bimestre 
 Empenhado até o 

Bimestre 
 liquidado no 

Bimestre 
 liquidado até o 

bimestre  dotação disponível 
iNVESTiMENToS 196.138,00 - 196.138,00 8.820,00 32.616,73 18.405,00 26.168,73 163.521,27
oUTraS dESPESaS corrENTES 12.477.618,19 - 12.477.618,19 1.697.944,63 3.378.571,41 1.579.320,70 2.992.144,93 9.099.046,78

Soma: 12.673.756,19 - 12.673.756,19 1.706.764,63 3.411.188,14 1.597.725,70 3.018.313,66 9.262.568,05

ToTal GEral 257.166.944,31 - 257.166.944,31 43.218.342,33 81.553.649,43 40.598.112,30 77.453.490,05 175.613.294,88

ana lúcia Silva de alencar
coord.de contabilidade crc/Pa-010618/o-0

01032145589270000 - implementação de Mecanismo de fiscalização com Base nos odS 08 e 16 

01032145589720000 - Monitoramento das ações Pedagógicas

    Presidente do TcE-Pa
ana cleide de oliveira Gilberto Jáder Serique

01032145585710000 - Modernização da infraestrutura do TcE

01032145562670000 - operacionalização das ações administrativas

Maria de lourdes lima de oliveira

Publicado em obediência ao ato n° 63, art. 15, inciso XXXViii.

diretora de finanças       Secretário de administração

01032145587710000 -Manutenção de Soluções de Tecnologia da informação

 ESTado do Pará
TriBUNal dE coNTaS do ESTado do Pará

MoViMENTaÇÃo orÇaMENTária do 2° BiMESTrE/2022

01542145587730000 - capacitação dos Jurisdicionados

01331145585730000 - concessão de auxílio alimentação

01032145585720000 - capacitação de Membros e Servidores do TcE

01032145576280000 - implantação de Projetos de Tecnologia da informação (Ti)

01032145587680000 - implementação de ações de assistência Médica e odontológica

01032145589700000 - desenvolvimento de ferramentas de comunicação

01032145589710000 - desenvolvimento de Mecanismo de Governança

09272000190530000 - Encargos com a Previdência Social dos Servidores do TcE - fUNPrEV

01032145585750000 - administração de recursos Humanos

09272000190520000 - Encargos com a Previdência Social dos Servidores do TcE - fiNaNPrEV

01032145585760000 - implementação de ações de Publicidade institucional 

01032145587690000 -implementação de ações de Qualidade de Vida e Saúde

Protocolo: 839664
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MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 036/2022-MP/cGMP
o corrEGEdor GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput, da lei n.º 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à cor-
regedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como 
atribuição fiscalizadora da atividade funcional dos Membros do Ministério 
Público;
coNSidEraNdo que a resolução n.º 149, de 26 de julho de 2016, do 
conselho Nacional do Ministério Público (cNMP), instituiu a obrigatoriedade 
de realização periódica de correições e inspeções no âmbito do Ministério 
Público da União e dos Estados;
coNSidEraNdo a vigência do Provimento n°. 003/2021-MP/cGMP, que 
dispõe sobre a realização de correições ordinárias, extraordinárias e das 
inspeções pela corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, 
rESolVE:
i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2021-MP/cGMP, a 
realização de correição Extraordinária nos cargos de Promotor de Justiça 
de afuá e chaves, no período de 29 de agosto à 02 de setembro de 2022;
ii – dESiGNar o Promotor de Justiça assessor deste Órgão correcional, 
dr. JoSÉ Haroldo carNEiro MaToS, para prestar assessoria na realiza-
ção das atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desen-
volvimento dos trabalhos;
iii – dESiGNar o servidor desta corregedoria-Geral, Sr. Marco aNToNio 
DA SILVA CASTRO, para auxiliar nos trabalhos inerentes ao ato de fisca-
lização;
iV – dESiGNar os policiais militares à disposição deste Órgão correcional, 
cB PM d`aNGElES e cB PM iSMaYlE, para garantirem a segurança da 
equipe, no período de 29/08 à 02/09/2022, considerando o deslocamento 
aéreo e fluvial.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 11 de agosto de 2022.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 839257
Portaria N.º 037/2022-MP/cGMP

o corrEGEdor GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput, da lei n.º 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à cor-
regedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como 
atribuição fiscalizadora da atividade funcional dos Membros do Ministério 
Público;
coNSidEraNdo que a resolução n.º 149, de 26 de julho de 2016, do 
conselho Nacional do Ministério Público (cNMP), instituiu a obrigatoriedade 
de realização periódica de correições e inspeções no âmbito do Ministério 
Público da União e dos Estados;
coNSidEraNdo a vigência do Provimento n°. 003/2021-MP/cGMP, que 
dispõe sobre a realização de correições ordinárias, extraordinárias e das 
inspeções pela corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade do cumprimento do calendário de correi-
ções/inspeções previstas para o corrente ano, rESolVE:
i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2021-MP/cGMP, a 
realização de correição ordinária nos cargos de Promotor de Justiça de 
defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém, no 
período de 07 à 11 de novembro de 2022;
II – DESIGNAR a 1.ª Subcorregedora-Geral, Dra. DULCELINDA LOBATO 
PaNToJa, e o 2.º Subcorregedor-Geral, dr. GEraldo dE MENdoNÇa ro-
cHa, para realizarem atividades correcionais e demais atos relacionados à 
condução dos trabalhos;
iii – dESiGNar os Promotores de Justiça assessores deste Órgão corre-
cional, drs. JoSÉ Haroldo carNEiro MaToS, ViViaNE loBaTo SoBral, 
lUZiaNa BaraTa daNTaS e lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo, para pres-

tarem assessoria na realização das atividades correcionais e demais atos 
necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos;
iV – dESiGNar os servidores desta corregedoria-Geral, Sr. alEXaNdrE 
liMa da GraÇa, aciBETHaNia SilVa dE arrUda, Marco aNToNio da 
SilVa caSTro e Mario lUciaNo dE BarroS fiMa, para auxiliarem nos 
trabalhos inerentes ao ato de fiscalização.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 11 de agosto de 2022.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 839260
Portaria N.º 038/2022-MP/cGMP

o corrEGEdor GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput, da lei n.º 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à cor-
regedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como 
atribuição fiscalizadora da atividade funcional dos Membros do Ministério 
Público;
coNSidEraNdo que a resolução n.º 149, de 26 de julho de 2016, do 
conselho Nacional do Ministério Público (cNMP), instituiu a obrigatoriedade 
de realização periódica de correições e inspeções no âmbito do Ministério 
Público da União e dos Estados;
coNSidEraNdo a vigência do Provimento n°. 003/2021-MP/cGMP, que 
dispõe sobre a realização de correições ordinárias, extraordinárias e das 
inspeções pela corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade do cumprimento do calendário de correi-
ções/inspeções previstas para o corrente ano, rESolVE:
i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2021-MP/cGMP, a 
realização de correição ordinária nos cargos de Promotor de Justiça de 
Execuções Penais, Penas e Medidas alternativas de Belém, no período de 
22 à 26 de agosto de 2022;
II – DESIGNAR a 1.ª Subcorregedora-Geral, Dra. DULCELINDA LOBATO 
PaNToJa, e o 2.º Subcorregedor-Geral, dr. GEraldo dE MENdoNÇa ro-
cHa, para realizarem atividades correcionais e demais atos relacionados à 
condução dos trabalhos;
iii – dESiGNar os Promotores de Justiça assessores deste Órgão corre-
cional, drs. JoSÉ Haroldo carNEiro MaToS, ViViaNE loBaTo SoBral, 
lUZiaNa BaraTa daNTaS e lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo, para pres-
tarem assessoria na realização das atividades correcionais e demais atos 
necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos;
iV – dESiGNar os servidores desta corregedoria-Geral, Sr. alEXaNdrE 
liMa da GraÇa, aciBETHaNia SilVa dE arrUda, Marco aNToNio da 
SilVa caSTro e Mario lUciaNo dE BarroS fiMa, para auxiliarem nos 
trabalhos inerentes ao ato de fiscalização.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 11 de agosto de 2022.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 839265

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 4346/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, EM EXErcÍ-
cio, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1291/2021-MP/PGJ, de 
26/5/2021, publicada no d.o.E. de 28/5/2021;
coNSidEraNdo o resultado do pregão eletrônico nº 077/2021-MP/Pa com 
a contratação da empresa coNSUlPlaN consultoria e Planejamento em 
administração Pública EirEli, para a organização, planejamento e realiza-
ção do Vi concurso público;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 035/2022-SiSEMPPa, de 
26/7/2022 protocolizado no “SiP” sob o nº 11056/2022, em 26/7/2022;
coNSidEraNdo a necessidade de organização dos trabalhos afetos à rea-
lização do certame propriamente dito,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora MEliNa MarTiNHo dE MaToS para, na qualidade 
de representante do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Es-
tado do Pará - SiSEMPPa, em substituição ao servidor MaUrÍcio SaNToS 
MaToS, integrar a comissão do Vi concurso Público para o provimento de 
cargos efetivos, de nível médio e superior, do quadro de pessoal de servi-
dores do Ministério Público do Estado do Pará, a contar de 4/8/2022, até 
ulterior deliberação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 09 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 4347/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, EM EXErcÍ-
cio, usando de suas atribuições legais, e considerando os termos do ofício 
nº 442/2022-MP/1ªPJCAM, protocolizado no “SIP” sob o nº 11328/2022, 
em 1º/8/2022,
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r E S o l V E:
diSPENSar, a pedido, a contar de 2/8/2022, a Promotora de Justiça 
loUiSE rEJaNE dE araÚJo SilVa SEVEriNo da função de integrante do 
Grupo de Trabalho “Conflitos Agrários e Fundiários no Estado do Pará - GT 
agrário”, designada pela PorTaria Nº 378/2021-MP/PGJ, de 19/2/2021, 
publicada no d.o.E. de 1º/3/2021
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 09 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 4349/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, EM EXErcÍ-
cio, usando de suas atribuições legais, e considerando os termos do ofício 
nº 105/2022-MP/coordENadoria, de 25/7/2022, protocolizado no “SiP” 
sob o nº 10983/2022, em 25/7/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça aMarildo da SilVa GUErra, Vice-co-
ordenador da região Metropolitana de Belém ii, para, sem prejuízo de suas 
atribuições, exercer a função de coordenador da região Metropolitana de 
Belém ii, durante o afastamento da titular, aNa caroliNa VilHENa GoN-
ÇalVES, nos períodos de 4 a 8/7/2022 e de 11/7 a 7/8/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 10 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 4361/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, EM EXErcÍ-
cio, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1291/2021-MP/PGJ, de 
26/5/2021, publicada no d.o.E. de 28/5/2021;
coNSidEraNdo o resultado do pregão eletrônico nº 077/2021-MP/Pa com 
a contratação da empresa coNSUlPlaN consultoria e Planejamento em 
administração Pública EirEli, para a organização, planejamento e realiza-
ção do Vi concurso público;
CONSIDERANDO os termos do Ofício nº 154/2022-2ªPJ/DPP/MA, de 
4/7/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 10172/2022, em 5/7/2022;
coNSidEraNdo a necessidade de organização dos trabalhos afetos à rea-
lização do certame propriamente dito,
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça SaNdro raMoS cHErMoNT para, em 
substituição ao Promotor de Justiça JoSÉ GodofrEdo PirES doS SaN-
ToS, integrar, na qualidade de suplente, a comissão do Vi concurso Pú-
blico para o provimento de cargos efetivos, de nível médio e superior, do 
quadro de pessoal de servidores do Ministério Público do Estado do Pará, a 
contar de 9/8/2022, até ulterior deliberação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 10 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 4362/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, EM EXErcÍ-
cio, usando de suas atribuições legais, e considerando os termos do ofício 
nº 76/2022-MPPa/ouvidoria, de 8/8/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 
11648/2022, em 8/8/2022,
r E S o l V E:
DESIGNAR a Promotora de Justiça SÍLVIA REGINA MESSIAS KLAUTAU, 1ª 
Vice-ouvidora-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, para exercer 
o cargo de ouvidor-Geral do Ministério Público, durante o afastamento do 
titular, ADÉLIO MENDES DOS SANTOS, para participação na 18ª Reunião 
Extraordinária do conselho Nacional dos ouvidores do Ministério Público 
- cNoMP, que ocorrerá durante o XV congresso Estadual do Ministério Pú-
blico do rio Grande do Sul, no período de 9 a 13/8/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 10 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 839374

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
NÚM. do terMo aditiVo: 3º

NÚM. do coNtrato: 082/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e aTlaNTa rENT a car lTda - EPP.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços de locação de veículos sem motorista, por 
quilometragem livre, sem combustível – iTEM 2 (NordESTE i, ii, E iii, E 
TocaNTiNS). Prorrogação de vigência do contrato original por mais 12 
(doze) meses, a contar de 26/08/2022, nos termos no art. 57, ii, da lei nº 
8.666/1993 e cláusula Nona, item 9.1, do instrumento contratual.
data de assinatura: 10/08/2022.
Vigência do aditamento: 26/08/2022 a 25/08/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-33.
fonte: 0101 – recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. antônio Eduardo Barleta de almeida, Procura-
dor-Geral de Justiça, em exercício.

Protocolo: 839217

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do re-
sultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras 
e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 029/2022-MP/Pa, empreitada por 
preço global, no tipo menor preço por lote, que tem como objeto, aquisição 
de equipamentos médicos e odontológicos, com serviço de instalação do 
equipamento odontológico completo e do aparelho de raios-x odontológico, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos.
10.567.214/0001-06– SUPriMEdicE ProdUToS HoSPiTalarES lTda– 
ToTal r$ 95.626,95:
item 01 – Valor Total: r$ 29.470,50
item 02 – Valor Total: r$ 6.295,75
item 03 – Valor Total: r$ 8.150,00
item 07 – Valor Total: r$ 35.964,00
item 08 – Valor Total: r$ 9.299,33
item 09 – Valor Total: r$ 2.401,38
item 12 – Valor Total: r$ 4.045,99
06.331.320/0001-00– idEaliNE coMErcial EirEli– ToTal r$ 54.390,00:
item 04 – Valor Total: r$ 54.390,00
24.039.450/0001-56– HdX coMErcial EirEli– ToTal r$ 8.378,04:
item 05 – Valor Total: r$ 4.676,50
item 06 – Valor Total: r$ 3.701,54
27.792.194/0001-61- lUaNa TaracZUK MicHaliSZYN– ToTal r$ 6.000,00:
item 10 – Valor Total: r$ 6.000,00
38.438.581/0001-10- carloS aUGUSTo NaSciMENTo PErEira– ToTal 
r$ 2.818,71:
item 11 – Valor Total: r$ 2.818,71
13.261.879/0001-77 - SKYMEd coMErcial lTda – ToTal r$ 6.269,00:
item 13 – Valor Total: r$ 6.269,00
19.785.718/0001-69 - l. N. rodriGUES diSTriBUidora dE ProdUToS 
orToPEdicoS lTda– ToTal r$ 1.894,32:
item 15 – Valor Total: r$ 1.464,41
item 16 – Valor Total: r$ 340,00
item 17 – Valor Total: r$ 89,91
30.037.851/0001-70- SQUadra do BraSil diSTriBUidora dE EQUiPa-
MENToS lTda– ToTal r$ 599,00:
item 18 – Valor Total: r$ 599,00
29.084.765/0001-39- laM BraSil EQUiPaMENToS MEdicoS lTda– To-
Tal r$ 1.288,50:
item 19 – Valor Total: r$ 488,50
item 21 – Valor Total: r$ 800,00
29.926.189/0001-20- SiS coMErcio dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS 
lTda– ToTal r$ 808,75:
item 20 – Valor Total: r$ 808,75
Valor Total do certame: r$ 178.073,00
Belém (Pa), 11 de agosto de 2022
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro MPE/Pa

Protocolo: 839276
resULtado de LicitaÇÃo

o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e ha-
bilitação do Pregão Eletrônico nº. 035/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global por item, no tipo menor preço, que tem como objeto a registro de 
Preços para a aquisição de materiais de higiene e limpeza:
- À vista da habilitação, foram declaradas vencedoras as empresas com os 
seguintes valores:
cNPJ 01.552.709/0001-62 - irMaoS aNJoS lTda
Total do fornecedor:r$ 1.600,00
item 12..... Valor Unitário r$ 2,60..... Valor Total r$ 520,00
item 25..... Valor Unitário r$ 3,60..... Valor Total r$ 360,00
item 26..... Valor Unitário r$ 3,60..... Valor Total r$ 360,00
item 27..... Valor Unitário r$ 3,60..... Valor Total r$ 360,00
cNPJ 01.580.769/0001-99 - BoM BoNS E dEScarTaVEiS EirEli
Total do fornecedor:r$ 5.835,00
item 01.....Valor Unitário r$ 4,70..... Valor Total r$ 235,00
item 13.....Valor Unitário r$ 2,20..... Valor Total r$ 440,00
item 20.....Valor Unitário r$ 4,30..... Valor Total r$ 5.160,00
 cNPJ 10.459.614/0001-90 - coMErcial Jr EirEli
Total do fornecedor:r$ 2.486,00
item 22.....Valor Unitário r$ 10,46..... Valor Total r$ 2.092,00
item 23.....Valor Unitário r$ 3,94..... Valor Total r$ 394,00
 cNPJ 18.504.036/0001-78 - iNVicTa clEaN HoSPiTalar EirEli
Total do fornecedor: r$ 1.640,00
item 04.....Valor Unitário r$ 3,90..... Valor Total r$ 780,00
item 05.....Valor Unitário r$ 8,60..... Valor Total r$ 860,00
 cNPJ 28.037.573/0001-09 - a c do a d rodriGUES EirEli
Total do fornecedor:r$ 350,00
item 16.....Valor Unitário r$ 3,50..... Valor Total r$ 350,00
 cNPJ 29.776.421/0001-90 - a a ViEira EirEli
Total do fornecedor: r$ 26.806,00
item 03.....Valor Unitário r$ 7,10..... Valor Total r$ 14.200,00
item 11.....Valor Unitário r$ 4,10..... Valor Total r$ 2.870,00
item 17.....Valor Unitário r$ 4,20..... Valor Total r$ 336,00
item 28.....Valor Unitário r$ 235,00..... Valor Total r$ 9.400,00
 cNPJ 30.680.100/0001-77 - JTH coMErcio lTda
Total do fornecedor:r$ 25.500,00
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item 24.....Valor Unitário r$ 17,00..... Valor Total r$ 25.500,00
 cNPJ 31.920.842/0001-95 - MM coMErcio aTacadiSTa dE arTiGoS dE 
PaPElaria E SErVicoS lTda
Total do fornecedor: r$ 603,00
item 02.....Valor Unitário r$ 2,01..... Valor Total r$ 603,00
 cNPJ 36.782.020/0001-09 - NEX TEXTil roUPaS E acESSorioS lTda
Total do fornecedor:r$ 280,00
item 18.....Valor Unitário r$ 1,40..... Valor Total r$ 280,00
 cNPJ 41.514.938/0001-07 - r .N rEPrESENTacao E coMErcio dE Pro-
TUToS dE liMPEZa EirEli
Total do fornecedor: r$ 12.284,60
item 06.....Valor Unitário r$ 8,10..... Valor Total r$ 1.215,00
item 14.....Valor Unitário r$ 5,33..... Valor Total r$ 426,40
item 19.....Valor Unitário r$ 1,10..... Valor Total r$ 2.200,00
item 21.....Valor Unitário r$ 17,59..... Valor Total r$ 8.443,20
 cNPJ 42.600.732/0001-62 - VirTUE coMErcio lTda
Total do fornecedor: r$ 43.750,00
item 29.....Valor Unitário r$ 175,00..... Valor Total r$ 43.750,00
 cNPJ 46.955.665/0001-50 - WadSoN MElo BriTo 81064047220
Total do fornecedor:r$ 5.670,00
item 07.....Valor Unitário r$ 4,00..... Valor Total r$ 1.600,00
item 08.....Valor Unitário r$ 1,40..... Valor Total r$ 3.080,00
item 09.....Valor Unitário r$ 4,00..... Valor Total r$ 240,00
item 10.....Valor Unitário r$ 0,50..... Valor Total r$ 750,00
obs.: item 15 encontra-se em fase recursal
Valor Total do certame: r$ 126.804,60
Belém (Pa), 11 de agosto de 2022
andréa Mara ciccio
Pregoeira MPE/Pa

Protocolo: 839252

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 0604/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, EM EXErcÍcio, designada pela PorTaria Nº 
4339/2022-MP/PGJ, de 9/8/2022;
coNSidEraNdo os Princípios da legalidade, da impessoalidade, da Mo-
ralidade, da Publicidade e da Eficiência, insculpidos no art. 37, caput, da 
constituição federal de 1988;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 016/2020/craPSii, de 20/1/2020, 
protocolizado no “SiP” sob o nº 3632/2020, em 27/1/2020, a partir do qual 
foi instaurada a Sindicância administrativa investigatória nº 06/2020, por 
meio da PorTaria Nº 65/2020-MP/SGJ-Ta, de 20/2/2020, publicada no 
d.o.E. de 7/7/2020;
coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual nº 
5.810, de 24/1/1994;
coNSidEraNdo os termos do julgamento proferido pela Subprocuradoria-
Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, às fl. 437-438,
r E S o l V E:
dETErMiNar o arQUiVaMENTo da Sindicância administrativa 
investigatória nº 06/2020, por meio da PorTaria Nº 65/2020-MP/SGJ-Ta, 
de 20/2/2020, publicada no d.o.E. de 7/7/2020, nos termos do art. 201, 
inciso i, da lei Estadual nº 5.810/1994, de 24/1/1994.
 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 0606/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, EM EXErcÍcio, designada pela PorTaria Nº 
4339/2022-MP/PGJ, de 9/8/2022;
coNSidEraNdo os Princípios da legalidade, de impessoalidade, da Mo-
ralidade, da Publicidade e da Eficiência, insculpidos no art. 37, caput, da 
constituição federal de 1988;
coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual nº 
5.810, de 24/01/1994;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 114/2020/oUVidoria-MPPa, de 
18/8/2020, protocolizado no “SiP” sob o nº 17390/2020, em 19/8/2020, 
a partir do qual foi instaurado o Processo administrativo disciplinar nº 
07/2020, por meio da PorTaria Nº 416/2020-MP/SGJ-Ta, de 16/9/2020, 
publicada no d.o.E. de 24/9/2020;
coNSidEraNdo os termos do julgamento proferido pela Subprocurado-
ria-Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, às fls. 118-119,
r E S o l V E:
dETErMiNar o arQUiVaMENTo do Processo administrativo disciplinar nº 
07/2020, instaurado por meio da PorTaria Nº 416/2020-MP/SGJ-Ta, de 
16/9/2020, publicada no d.o.E. de 24/9/2020.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 , 10 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercícioc

Protocolo: 839147

Portaria Nº 0602/2022-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 expediente 
protocolizado sob o nº 7181/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor TÉrcio cardoSo MENEZES, para exercer a função 
de chefe de apoio das Promotorias de Justiça de Santarém, durante o 
afastamento da titular, lila roSa dE SoUSa BEMErGUY, no período de 
11/07 a 08/08/2022.
 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 0603/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiS-
TraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria n.º 
114/2018- MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
11025/2022; 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 JaNilSoN da SilVa PEiXoTo, ocupante do cargo 
de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Divisão de Protocolo, Gratificação 
de Tempo integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual 
no 5.810, de 24/1/1994, durante o afastamento da servidora titular da 
referida gratificação, DINÁ RODRIGUES DE MATOS, no período de 01 a 
07/08/2022.
 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
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 15 de 
junho de 2022

Portaria Nº 2533/2022-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 122482/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Jairo Mororo aGUiar
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PEdaGoGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2474
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 31/05/2022 - 31/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 18 de maio de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 20 de 
junho de 2022

Portaria Nº 2664/2022-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 122973/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNToS SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa, conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 02/06/2022 - 02/06/2022, 06/06/2022 - 06/06/2022, 
07/06/2022 - 07/06/2022, 08/06/2022 - 08/06/2022, 09/06/2022 - 
09/06/2022. 10/06/2022 - 10/06/2022, 13/06/2022 - 13/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Elcimar Barbosa dos Santos até os municípios de floresta do 
araguaia e conceição do araguaia/Pa.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 24 de maio de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 20 de 
junho de 2022
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Portaria Nº 2758/2022-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 123771/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Jairo Mororo aGUiar
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PEdaGoGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2474
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Brejo Grande do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 06/06/2022 - 06/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria com emissão de 
relatório técnico referente às condições de funcionamento da Escola Nova Santa 
rita, localizada na zona rural do município de Brejo Grande do araguaia/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 27 de maio de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 20 de 
junho de 2022

Portaria Nº 2765/2022-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 124042/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NaYara SaNToS NEGrao
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Santarém
 MaTrÍcUla: 999.2337
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa, Medicilândia/Pa
PErÍodo(S): 19/06/2022 - 25/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 27 de maio de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 20 de 
junho de 2022

Portaria Nº 2789/2022-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 123952/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NaYara SaNToS NEGrao
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.2337
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 19/06/2022 - 25/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de altamira/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa,, 30 de maio de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 22 de 
junho de 2022

Portaria Nº 3190/2022-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 128760/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oZilEa SoUZa coSTa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.884
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa, São domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 23/06/2022 - 24/06/2022, 29/06/2022 - 29/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)

fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 22 de 
junho de 2022

Portaria Nº 3193/2022-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 128794/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: laUdia Maria da PaiXao
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1196
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa, São domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 23/06/2022 - 24/06/2022, 29/06/2022 - 29/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 22 de 
julho de 2022

Portaria Nº 3519/2022-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 131520/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdSoN GoMES dE aGUiar SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2376
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 12/07/2022 - 12/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: implantação de sistema(s) - realizar serviços de informática.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 01 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4043/2022-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 135038/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE ilToN liMa MorEira JUNior
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Tailândia
MaTrÍcUla: 999.2320
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tailândia - Pa
dESTiNo(S): ananindeua/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 05/08/2022, 08/08/2022 - 08/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar Mutirão no 2º cargo da Promotoria de 
Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação, Urbanismo, con-
sumidor, fundações e Entidades de interesse social.
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 4044/2022-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 134565/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodiEr BaraTa aTaidE
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de defesa do Patrimônio Público 
e da Moralidade administrativa de
MaTrÍcUla: 999.465
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fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Porto alegre/rS
PErÍodo(S): 10/08/2022 - 14/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar do XV congresso Esta-
dual do Ministério Público do Estado do rio Grande do Sul.
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 4047/2022-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 129516/2022 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): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 20/06/2022 - 21/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4048/2022-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 130892/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEirE
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de abaetetuba
MaTrÍcUla: 999.1546
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 22/06/2022 - 24/06/2022, 29/06/2022 - 01/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - Promotoria de Justiça de cametá.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4049/2022-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 135300/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HErENa NEVES MaUES corrEa dE MElo
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.1724
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 04/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Acumulação - 8ª Promotoria de Justiça Agrária de Castanhal.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4050/2022-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 134856/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrE lUiS calViNHo diaS

carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3327
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
 PErÍodo(S): 18/07/2022 - 22/07/2022
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, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4051/2022-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 133866/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiValdo fEliX da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2358
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Bom Jesus do Tocantins/Pa
PErÍodo(S): 11/07/2022 - 11/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4052/2022-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 134524/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EliElTHoN corrEa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-a-i
MaTrÍcUla: 999.3479
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 27/07/2022 - 27/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - acompanhar a reforma do 
prédio da Promotoria de Justiça de Santo antônio do Tauá.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4053/2022-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 135391/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ da SilVa SoUZa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de redenção
MaTrÍcUla: 999.2332
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Tucumã/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Tucumã.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4054/2022-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 134787/2022 conforme abaixo relacionado:
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NoME: carloS alBErTo dE oliVEira GUilHErME
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.913
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Santarém Novo/Pa
PErÍodo(S): 26/07/2022 - 26/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar diligências de noti-
ficação na zona rural.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4055/2022-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 134989/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS STiliaNidi Garcia
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial de inteligên-
cia e Segurança institucional (GSi)
MaTrÍcUla: 999.380
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 13/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
da Oficina de Inteligência em Fontes Abertas - OSINT.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4056/2022-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 133826/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa
PErÍodo(S): 14/07/2022 - 15/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4057/2022-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 133823/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNToNio aQUiNo dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.120
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 14/07/2022 - 15/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4058/2022-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 133727/2022 conforme abaixo relacionado:

NoME: Graca do Socorro SilVa BriTo
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2778
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): anapu/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2022 - 20/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - realizar inspeção ao abrigo 
Municipal de anapu.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4059/2022-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 135227/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): igarapé-açu/Pa, Marapanim/Pa, São caetano de odivelas/
Pa, São domingos do capim/Pa, Santa Maria do Pará/Pa, Bujaru/Pa, Santo 
antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 05/08/2022 - 05/08/2022, 08/08/2022 - 08/08/2022, 
12/08/2022 - 12/08/2022, 16/08/2022 - 16/08/2022, 19/08/2022 - 
19/08/2022, 22/08/2022 - 22/08/2022, 26/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4060/2022-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 134725/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdSoN GoMES dE aGUiar SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2376
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): igarapé-açu/Pa, Marapanim/Pa, São caetano de odivelas/
Pa, São domingos do capim/Pa, Santa Maria do Pará/Pa, Bujaru/Pa, Santo 
antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 05/08/2022 - 05/08/2022, 08/08/2022 - 08/08/2022, 
12/08/2022 - 12/08/2022, 16/08/2022 - 16/08/2022, 19/08/2022 - 
19/08/2022, 22/08/2022 - 22/08/2022, 26/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: implantação de sistema(s) - realizar serviços de informáti-
ca, entrega e implantação de firewall.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4061/2022-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 134756/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco ViEira dE araUJo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1231
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 28/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de re-
paro nas instalações hidráulicas.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4062/2022-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 134793/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo dE oliVEira GUilHErME
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.913
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Santa luzia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 28/07/2022 - 28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir diligências.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4063/2022-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 134187/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoZiMo aZEVEdo BoTElHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1126
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): curuçá/Pa, Tucuruí/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 26/07/2022 - 26/07/2022, 28/07/2022 - 29/07/2022, 
08/08/2022 - 10/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir ordens de Missão 
nº 062/2022-GSi, nº 063/2022-GSi e nº 064/2022-GSi.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4064/2022-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 135256/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de in-
formática.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4065/2022-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 135294/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEiSMario SilVa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.915
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 08/08/2022, 22/08/2022 - 22/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Cumprir Ordem de Serviço nº 
001/2022.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4066/2022-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 134694/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNToS SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa, conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 01/08/2022, 02/08/2022 - 02/08/2022, 
03/08/2022 - 03/08/2022, 04/08/2022 - 04/08/2022, 08/08/2022 - 
08/08/2022, 09/08/2022 - 09/08/2022, 11/08/2022 - 11/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4067/2022-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 134374/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdirSoN oliVEira da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2077
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Ponta de Pedras - Pa
dESTiNo(S): Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 05/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - Prestar apoio administrativo a Promoto-
ria de Justiça de Salvaterra.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4068/2022-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 135270/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carla aNdrESSa dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE SEGUNda ENTrÂ
MaTrÍcUla: 999.3119
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
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: curso/encontro/seminário - Participar do curso “ação de enfrenta-
mento 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, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4069/2022-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 134740/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: darlENE dE faTiMa NEVES JardiM
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1424
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): curralinho/Pa
PErÍodo(S): 31/07/2022 - 06/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo a Pro-
motoria de Justiça de curralinho.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS



diário oficial Nº 35.076   111Sexta-feira, 12 DE AGOSTO DE 2022

Portaria Nº 4070/2022-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 135476/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo alBUQUErQUE cHaVES
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-a-i
MaTrÍcUla: 999.1675
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 10/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização/vistoria em obra - Realizar a fiscalização do contrato nº 
078/2022-MPPa, sobre a reforma da sede da Promotoria de Justiça de Santarém.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4071/2022-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 135556/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo SilVa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Portel
MaTrÍcUla: 999.2843
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Portel - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 15/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Breves
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4072/2022-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 complementares, em virtude de haver sido autorizado desloca-
mento no âmbito do expediente nº 129988/2022, conforme abaixo relacionado:
NoME: oSValdo JoSE rodriGUES NEVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2755
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: concórdia do Pará - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 28/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4073/2022-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 133783/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiValdo NUNES PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.168
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São João do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 16/07/2022 - 16/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4074/2022-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 135463/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNica rEi MorEira frEirE
carGo/fUNÇÃo: coordenador cao da infância e Juventude
MaTrÍcUla: 999.407
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 28/07/2022 - 28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar das palestras e dinâmicas 
do Projeto acaMPErifa e ministrar palestra no Projeto Navegue Não Naufrague.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4075/2022-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 135644/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa ValEria PiNTo cardoSo
carGo/fUNÇÃo: 6o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1542
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Senador José Porfírio/Pa
PErÍodo(S): 26/07/2022 - 27/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Senador José Porfírio.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4076/2022-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 135458/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aMaNda lUciaNa SalES loBaTo araUJo
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de capanema
MaTrÍcUla: 999.1536
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 03/08/2022 - 04/08/2022, 10/08/2022 - 12/08/2022, 
17/08/2022 - 18/08/2022, 24/08/2022 - 26/08/2022, 30/08/2022 - 
31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Garrafão do Norte.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4077/2022-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 135245/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio dE oliVEira MENdES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1500
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa, Bragança/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ins-
talação e tombamento de bens móveis.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4078/2022-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 135236/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: criSPiM riBEiro dE alMEida filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1275
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa, Bragança/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ins-
talação e tombamento de bens móveis.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4079/2022-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 129286/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUla caroliNE NUNES MacHado
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Paragominas
MaTrÍcUla: 999.2330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Paragominas - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Parauapebas/Pa, canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 09/07/2022 - 16/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - Promotoria de Justiça de canaã dos carajás.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4086/2022-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 130487/2022 conforme abaixo relacionado: N
oME: 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): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 05/07/2022 - 06/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - organizar o arquivo da Promotoria 
de Justiça de igarapé-Miri e realizar treinamento dos servidores.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 29 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4087/2022-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 complementares, em virtude de haver sido autorizado desloca-
mento no âmbito do expediente nº 122205/2022, conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, redenção/Pa, Brasília/df
PErÍodo(S): 18/06/2022 - 26/06/2022, 27/06/2022 - 29/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar correição ordinária e 
orientação funcional na região administrativa Sudeste ii (redenção, con-
ceição do araguaia, ourilândia do Norte, rio Maria, Santana do araguaia, São 
félix do Xingu, Tucumã e Xinguara), no período de 18 a 25/06/2022 e partici-

par de reunião de Trabalho, em Brasília/df, no período de 27 a 29/06/2022.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 29 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4088/2022-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 135712/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS fErNaNdo crUZ da SilVa
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Breves
MaTrÍcUla: 999.2904
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): São Sebastião da Boa Vista/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 05/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de São Sebastião da Boa Vista.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 29 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4089/2022-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 135699/2022 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): 04/08/2022 - 05/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de redenção
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 29 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4091/2022-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 135693/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ViViaNE VEraS dE PaUla coUTo
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça da infância e Juventude de Belém
MaTrÍcUla: 999.421
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 28/07/2022 - 28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: conferencia/Exposição - Ministrar palestra sobre a cultura da 
Paz, no evento acaMPErifa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 29 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4092/2022-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 complementares, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 114562/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: laYS faVacHo BaSToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.1783
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
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oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 15/05/2022 - 20/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “congresso Nacional de licitações e contratos” a ser realizado no perí-
odo de 16 a 19 de maio de 2022, em Brasília/df.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 29 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4093/2022-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 135289/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXoN doS SaNToS GoMES
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2098
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): 29/08/2022 - 01/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
FINALIDADE: Curso/encontro/seminário - Participar da Oficina de Reposi-
tório Arquivístico Digital Confiável (RDC-Arq) e Archivematica.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 29 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4286/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E S o l V E:
dElEGar ao Exmº. Srº. Promotor de Justiça BrUNo fErNaNdES SilVa 
FREITAS, atribuições específicas para, dar investidura no cargo de 
provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Segunda 
Entrância, MP.cPcP-102.3, a Sra. aMaNda liBEral loPES, nomeada 
conforme a PorTaria Nº 4151/2022-MP/PGJ, datada de 02/08/2022, 
publicada no d.o.E em 08/08/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 05 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria Nº 4292/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
10134/2022, em 05/07/2022;
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 dilaElSoN rEGo TaPaJÓS, ocupante do cargo 
de Técnico Especializado - Engenheiro, lotado no Grupo de apoio Técnico 
Interdisciplinar, Gratificação de Tempo integral, prevista no art. 137, § 
1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, pelo período de 2 
(dois) meses, a contar de 01/08/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 08 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria Nº 4293/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
7810/2022, em 24/05/2022;
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 JUNo ErNi aNdradE araÚJo, ocupante do cargo 
de auxiliar de administração, lotado no departamento de administração, 
Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da Lei 
Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto de-
sempenhar suas atividades junto àquela unidade, a contar de 01/07/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 08 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 839190

errata do aViso N.° 16/2022-csMP/MPPa
doe N.º 35.075 e doe-MPPa N.º 37, aMBos de 11/08/2022

  faço público, a quem interessar possa que no item 3.3 da pauta da 
14ª Sessão Ordinária do Conselho Superior faltou incluir o processo n.º 
000003-012/2021 (subitem 3.3.8). diante disso, a pauta foi aditada con-
forme abaixo:
[...]
iTENS da PaUTa:
[...]
3.3. Processos de relatoria da conselheira Maria do Socorro MarTiNS 
carValHo MENdo:
[...]
3.3.8. Processo n.º 000003-012/2021
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. Procura-
dores de Justiça, dr. Marcos antônio ferreira das Neves e dr. Nelson Pereira 
Medrado, para participarem na condição de integrantes do conselho Superior 
do MPPa, da apreciação e julgamento do processo n.º 000441-151/2021 e 
de qualquer outra demanda que venha a ser objeto do cSMP e que seja de 
interesse do Promotor de Justiça excipiente e de seus familiares.
Belém-Pa, 11 de agosto de 2022.
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior do Ministério Público

Protocolo: 839303
Portaria Nº 0608/2022-MP/sUB-ta

a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, EM EXErcÍcio, designada pela PorTaria Nº 
4339/2022-MP/PGJ, de 9/8/2022;
coNSidEraNdo os Princípios da legalidade, de impessoalidade, da Mo-
ralidade, da Publicidade e da Eficiência, insculpidos no art. 37, caput, da 
constituição federal de 1988;
coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual nº 
5.810, de 24/1/1994;
coNSidEraNdo os termos do e-mail datado de 23/7/2021, protocolizado 
no “SiP” sob o nº 10486/2021, em 23/7/2021, a partir do qual foi 
instaurada a Sindicância administrativa investigatória nº 05/2021, por 
meio da PorTaria Nº 0414/2021-MP/SUB-Ta, de 10/9/2021, publicada no 
d.o.E. de 16/9/2021;
coNSidEraNdo que, a partir de referida Sindicância, foi instaurado 
Processo administrativo disciplinar, por meio da PorTaria Nº 0017/2022-
MP/SUB-Ta, de 17/1/2022, publicada no d.o.E. de 18/1/2022;
coNSidEraNdo os termos do julgamento proferido pela Subprocuradoria-
Geral de Justiça, para a Área Técnico Administrativa, às fls. 82-83;
r E S o l V E:
dETErMiNar o arQUiVaMENTo do Processo administrativo disciplinar 
instaurado por meio da PorTaria Nº 0017/2022-MP/SUB-Ta, de 
17/1/2022, publicada no d.o.E. de 18/1/2022,
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 10 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em exercício

Protocolo: 839304
Portaria Nº 21/2022 - MPe/PJMB - siMP N.º 000002-166/2021
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio de sua re-
presentante infra-assinada, Titular da Promotoria de Justiça de Magalhães 
Barata, no uso de suas funções constitucionais previstas no art. 127 e 129, 
iii, da constituição federal, além das disposições contidas no art. 8º, §1º, 
da lei n.º 7.374/85, art. 26, i, da lei n.º 8.625/93, art. 2º, da resolução 
nº 23/2007 do cNMP e resolução n.º 007/2019-cPJ, dentre outros dispo-
sitivos legais, vem expor e recomendar o seguinte:
coNSidEraNdo o teor do inquérito civil n.º 000002-166/2021 e a Por-
taria de conversão n.º 004/2021 - MPE/PJMB, que tem por objeto “apurar 
o (des)respeito as condições mínimas de trafegabilidade e segurança da 
vicinal de acesso a comunidade de Herculino Bentes”;
coNSidEraNdo que os documentos constantes nos autos versam sobre 
as condições de trafegabilidade e segurança das vicinais de Herculino Ben-
tes, calafate e Boa Vista;
RESOLVE retificar o objeto da Portaria do Inquérito Civil em tela, devendo 
constar:
oNde se LÊ: “apurar o (des)respeito as condições mínimas de trafegabili-
dade e segurança da vicinal de acesso a comunidade de Herculino Bentes”.
Leia-se: “apurar o (des)respeito as condições mínimas de trafegabilidade 
e segurança da vicinal de acesso a comunidade de Herculino Bentes, ca-
lafate e Boa Vista”.
Publique-se. cumpra-se.
Magalhães Barata/Pa, 09 de agosto de 2022.
BrENda corrÊa liMa aYaN
Promotora de Justiça Titular
da PJ de Magalhães Barata

Protocolo: 839306
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Portaria Nº 4328/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, EM EXErcÍ-
cio, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a necessidade de garantir o funcionamento e o 
cumprimento das atribuições do Grupo de Trabalho “Conflitos Agrários e 
fundiários no Pará – GT agrário”, criado pela PorTaria Nº 1.437/2010-
MP/PGJ, de 12/4/2010, publicada no d.o.E. de 20/5/2010; e,
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 056/2022-Naf/MPPa, de 
29/6/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 11246/2022, em 29/7/2022;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 065/2022-Naf/MPPa, de 8/8/2022,
r E S o l V E:
coNVocar os membros abaixo discriminados, integrantes do Grupo de Trabalho 
“Conflitos Agrários e Fundiários no Estado do Pará” - “GT Agrário”, a participarem, 
no dia 2/9/2022, em dois turnos, da manhã das 9h às 13h, e da tarde a partir 
das 14h30, da 3ª Reunião Ordinária do ano de 2022, a ser realizada de forma 
presencial, na Sede do Núcleo de Questões agrárias e fundiárias - Naf:
1. Herena Neves Maués corrêa de Melo - PJ agrária de Santarém;
2. ione Missae da Silva Nakamura - PJ agrária de castanhal/ coordenadora do Naf;
3. José alberto Grisi dantas - PJ de São João do araguaia/ coordenador 
auxiliar do Naf;
4. Josélia leontina de Barros lopes - PJ de Marabá;
5. leonardo Jorge lima caldas - PJ de Santana do araguaia, respondendo 
pela PJ agrária de redenção;
6. renata Valéria Pinto cardoso - PJ agrária de altamira;
7. Mariana Sousa cavaleiro de Macedo dantas - PJ agrária de Marabá; e,
8. Waldir Macieira da costa filho - Procurador de Justiça, com atribuições 
especiais à área agrária.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 09 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 4348/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado, EM EXErcÍcio, usando de 
suas atribuições legais, e considerando os termos do ofício nº 143/2022-MP/
caodS, de 3/8/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 11480/2022, em 3/8/2022,
r E S o l V E:
coNVocar os membros integrantes dos Grupo de Trabalho a participarem 
de reuniões Virtuais de Trabalho, conforme abaixo discriminado:
Grupo : Grupo de Trabalho da Educação - “GT da Educação”
data: 17/10/2022
Horário: 15h
integrantes:
aliNE JaNUSa TElES MarTiNS;
aNdrESSa Érica áVila PiNHEiro;
BrUNo alVES cÂMara;
ÉVEliN STaEViE doS SaNToS;
liliaN NUNES E NUNES;
Maria cláUdia ViToriNo GadElHa;
MaYaNNa SilVa dE SoUZa QUEiroZ;
PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo;
PaUla SUElY dE araÚJo alVES caMacHo; e,
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME.
Grupo : Grupo de Trabalho da Saúde- “GT da Saúde”
data: 9/9/2022
Horário: 9h
integrantes:
aNdrESSa Érica áVila PiNHEiro;
ElY SoraYa SilVa cEZar;
EMÉrio MENdES coSTa;
ÉVEliN STaEViE doS SaNToS;
fáBia dE MElo-foUrNiEr;
fáBia MUSSi dE oliVEira liMa;
GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEirE;
liliaN NUNES E NUNES;
Maria JoSÉ ViEira dE carValHo cUNHa;
MaYaNNa SilVa dE SoUZa QUEiroZ;
lÍGia ValENTE do coUTo dE aNdradE fErrEira
NadilSoN PorTilHo GoMES
PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo; e
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 10 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 839375
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato da Portaria Nº 018/2022-MP/9ªPJ/stM
inquérito civil SiMP 001640-031-2022
o Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém de direitos 
constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fEr-
rEira SaNTaNa, torna pública a instauração de inquérito civil SiMP nº 
001640-031-2022, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Jus-
tiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade 
cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.

Portaria Nº 018/2022-MP/9ºPJ/stM
investigados: Município de Mojuí dos campos e WSP Serviços de Teleco-
municações lTda
Assunto: ‘’Com a finalidade de apurar eventual irregularidade no Pregão 
Eletrônico nº 011/2021-SEMGa, vencido pela empresa WSP Serviços de 
Telecomunicação lTdS, considerando a indicação de que: 1) Não hou-
ve tempo suficiente para análise da documentação da empresa WSP; 2) 
Ausência de documentação econômico-financeira da maneira exigida em 
edital; 3) invalidade das assinaturas eletrônicas apresentadas nos docu-
mentos da empresa WSP, especialmente no balanço patrimonial que, su-
postamente, não foi assinado pelo responsável da empresa; 4) a empresa 
WSP não apresenta índice de liquidez corrente de 1 ou mais.’’
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 839358
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato da Portaria Nº 019/2022-MP/9ªPJ/stM
inquérito civil SiMP 008290-031-2021
o Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém de direitos 
constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fEr-
rEira SaNTaNa, torna pública a instauração de inquérito civil SiMP nº 
008290-031-2021, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Jus-
tiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade 
cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.

Portaria Nº 019/2022-MP/9ºPJ/stM
investigados: carla Soares alves - diretora-Presidente do instituto Mais 
Saúde e instituto Mais Saúde
Assunto: ‘’ Eventual ato de improbidade tipificado nos art. 10 e 11, da lei 
8.429/1992.’’
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 839360
eXtrato da recoMeNdaÇÃo N° 009/2022-MP/6PJMaB

o MiNiSTÉrio PÚBlico ESTadUal, por sua Promotora de Justiça desta 
Comarca infra firmada, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 
no art. 129, iii da cf/88, art. 8º, § 1º da lei nº 7.347/85, art. 26, i da 
lei nº 8.625/93 e art. 52, Vi, da lei complementar Estadual nº 57/2006; 
torna pública a expedição da recomendação nº 009/2022-MP/6PJMaB que 
se encontra à disposição para os interessados, nesta Promotoria de Justiça 
de Marabá, situada na rua das flores, s/n, esquina com rodovia Transa-
mazônica, agrópolis do incra, Bairro amapá, cEP 68502-290, Marabá/Pa – 
Telefone e Whatsapp: (94) 3312-9900 - E-mail: mpmaraba@mppa.mp.br.
Recomendação n˚ 009/2022-MP/6PJMAB
Procedimento administrativo nº 000567-940/2022
destinatários: Município de Bom Jesus do Tocantins/Pa, Secretaria Munici-
pal de Saúde de Bom Jesus do Tocantins/Pa.
assunto: acompanhamento das políticas públicas relacionadas a divulga-
ção e facilitação do acesso da população em geral à imunização contra a 
coVid-19, visando aumentar a procura pelo referido imunizante.
Mayanna Silva de Souza Queiroz – Promotora de Justiça, titular do 6º car-
go de PJ de Marabá

Protocolo: 839383
eXtrato da Portaria Nº 001/2022-MP/14ªPJ/stM

A 14ª Promotoria de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, VI e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
004728-031/2022, que se encontra à disposição no 14º cargo de Promotor 
de Justiça de Santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, Santarém/Pa.

Portaria Nº 001/2022-MP/14ªPJ/stM
interessados: Município de Santarém e Ministério Público do Estado do Pará
assunto: Tem como objetivo o companhamento das ações necessárias pelo 
Município de Santarém, objetivando realizar as adequações necessárias no 
prédio do abrigo municipal reviver.
Maria raimunda da Silva Tavares
15ª Promotora de Justiça, respondendo cumulativamente pela 14ª Promo-
toria de Justiça de Santarém

Protocolo: 839389
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato da Portaria Nº 016/2022-MP/9ªPJ/stM
inquérito civil SiMP 001654-031-2021
o Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém de direitos 
constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fEr-
rEira SaNTaNa, torna pública a instauração de inquérito civil SiMP nº 
001654-031-2021, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Jus-
tiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade 
cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.

Portaria Nº 016/2022-MP/9ºPJ/stM
investigados: Eicon controles inteligentes de Negócios lTda e Município 
de Santarém
Assunto: “Com a finalidade de apurar elementos para o possível ajuiza-
mento de ação de improbidade administrativa, tendo em vistas notícia de 
favorecimento da empresa EicoN coNTrolES iNTEliGENTES dE NEGo-
cioS lTda (cNPJ nº 53.174.058/0001-18) em contratações efetivadas 
pela administração Pública Municipal, fato que, em tese, não obedece as 
disposições legais do art. 10, Viii e art. 11, V da lei nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992.’’
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 839352
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MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria Nº 017/2022-MP/9ªPJ/stM

inquérito civil SiMP 002234-031-2021
o Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém de direitos 
constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fEr-
rEira SaNTaNa, torna pública a instauração de inquérito civil SiMP nº 
002234-031-2021, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Jus-
tiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade 
cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.

Portaria Nº 017/2022-MP/9ºPJ/stM
investigados: antônio Mota da costa
Assunto: ‘’Com a finalidade de apurar a suposta prática de atos de impro-
bidade administrativa que ensejaram o enriquecimento ilícito e danos ao 
Poder Executivo Municipal e ainda ao Poder Executivo Estadual, tendo em 
conta a constatação de que o Sr. aNTÔNio MoTa da coSTa, no período 
de janeiro do ano de 2011 a julho do ano de 2018, acumulou a função 
de auxiliar operacional de Equipamentos e Veículos como motorista pelo 
Município de Santarém, lotado na 5ª URE e exercendo função de motorista 
na Secretaria de Estado de Educação do Pará - SEdUc, cargos que, apa-
rentemente, não são passíveis de acumulação pelo que dispõe o art. 37, 
XVi da constituição federal, bem como há possível enriquecimento ilícito 
devido a incompatibilidade das funções, de acordo com a vedação prevista 
no art. 9º, da lei 8.666/93.’’
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 839353
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato da Portaria Nº 016/2022-MP/9ªPJ/stM
inquérito civil SiMP 001654-031-2021
o Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém de direitos 
constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fEr-
rEira SaNTaNa, torna pública a instauração de inquérito civil SiMP nº 
001654-031-2021, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Jus-
tiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade 
cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.

Portaria Nº 016/2022-MP/9ºPJ/stM
investigados: Eicon controles inteligentes de Negócios lTda e Município 
de Santarém
Assunto: “Com a finalidade de apurar elementos para o possível ajuiza-
mento de ação de improbidade administrativa, tendo em vistas notícia de 
favorecimento da empresa EicoN coNTrolES iNTEliGENTES dE NEGo-
cioS lTda (cNPJ nº 53.174.058/0001-18) em contratações efetivadas 
pela administração Pública Municipal, fato que, em tese, não obedece as 
disposições legais do art. 10, Viii e art. 11, V da lei nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992.’’
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 839346
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato da Portaria Nº 015/2022-MP/9ªPJ/stM
inquérito civil SiMP 005610-003/2022
o Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém de direitos 
constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fEr-
rEira SaNTaNa, torna pública a instauração de inquérito civil SiMP nº 
005610-003/2022, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Jus-
tiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade 
cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.

Portaria Nº 015/2022-MP/9ºPJ/stM
investigados: GP Vistoria Veicular – Pinheiro Vistoria Total Veicular Eireli e 
ciscunscrição regional de Trânsito de Santarém/Pa
Assunto: “Com a finalidade de apurar as hipotéticas irregularidades atribuídas 
a empresa GP Vistoria - PiNHEiro ViSToria ToTal VEicUlar EirEli) - cNPJ: 
36.217.127/0004-57, uma vez que está não estaria observando a legislação apli-
cável ao procedimento de vistoria de veículos no Município de Santarém, bem 
como do CIRETRAN A de Santarém, dada a ausência de fiscalização dos procedi-
mentos adotados pelas empresas vistoriadoras credenciadas.’’
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 839340
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato da Portaria Nº 014/2022-MP/9ªPJ/stM
inquérito civil SiMP 013718-031/2021
o Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém de direitos 
constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fEr-
rEira SaNTaNa, torna pública a instauração de inquérito civil SiMP nº 
013718-031/2021, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Jus-
tiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade 
cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.

Portaria Nº 014/2022-MP/9ºPJ/stM
investigados: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santarém e 
c.M de Terraplanagem lTda
Assunto: “Com a finalidade de é a apuração do efetivo cumprimento do Contra-
to administrativo nº 078/2019-SEMSa, celebrado pela SEMSa com a empresa 
c.M Terraplanagem lTdS, tendo em conta a informação de que o veículo locado 
nunca realizou transporte de pacientes renais crônicos, o que gera, em tese, a 
ocorrência de ilícitos passíveis de atos lesivos ao patrimônio público.’’
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 839337

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 22/2022

data: 01/08/2022
objeto: Prestação dos serviços de pesquisa e comparações de preços no 
sistema on line denominado “Banco de Preços”.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93
Valor Global: r$10.865,00(dez mil, oitocentos e sessenta e cinco reais)
dotação orçamentária: 01.032.1495.8403.339040.11
fonte:0101
contratada: NP TEcNoloGia E GESTÃo dE dadoS lTda
cNPJ nº 07.797.967/0001-95
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral 
do MPcM/Pa

Protocolo: 839402

.

.

oUtras MatÉrias
.

MiNistÉrio PÚBLico de coNtas dos MUNicÍPios do estado do ParÁ
coNcUrso PÚBLico Para o ProViMeNto de VaGas No carGo 
de sUBProcUrador de coNtas do MiNistÉrio PÚBLico de 
coNtas dos MUNicÍPios do estado do ParÁ (MPcM/Pa)
EdiTal Nº 8 – MPcM/Pa – SUBProcUrador, dE 11 dE aGoSTo dE 2022
o Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará torna 
público o resultado provisório na prova oral, referente ao concurso públi-
co para o provimento de vagas no cargo de Subprocurador de contas do 
Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará (MPcM/Pa).
1 do resULtado ProVisÓrio Na ProVa oraL
1.1 resultado provisório na prova oral, na seguinte ordem: número de 
inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota provisória na 
prova oral.
10000145, arley dieminger rodrigues, 7.68 / 10000644, debora Bemer-
guy alves, 8.16 / 10000682, Erika Monique Paraense Serra Vasconcellos, 
8.72 / 10000040, Gabriel Moreira Soares Sobral, 7.20 / 10000883, Jordao 
demetrio almeida, 7.05 / 10000758, larissa de almeida Beltrao rosas, 
8.38 / 10000421, Marcelo fonseca Barros, 8.67 / 10000116, Marcos Vaz 
de Melo Maciel, 7.43 / 10000312, Vanessa Maria lopes Madeira, 7.88.
2 dos recUrsos coNtra o resULtado ProVisÓrio Na ProVa oraL
2.1 os candidatos poderão ter acesso aos espelhos de avaliação, visualizar 
a gravação da prova oral e interpor recurso contra o resultado provisório 
na referida prova, das 10 horas do dia 16 de agosto de 2022 às 18 horas 
do dia 17 de agosto de 2022 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço 
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_subpro-
curador, por meio do Sistema Eletrônico de interposição de recurso.
2.1.1 a disponibilização da gravação da prova oral visa, exclusivamente, a 
interposição de recursos, sendo vedados o seu download e a sua divulga-
ção para fins não dispostos neste edital, ainda que para uso próprio e sem 
fins lucrativos, sob pena de eliminação do concurso, conforme definido no 
subitem 10.11.2 do edital de abertura do concurso.
2.2 o cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem 
técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamen-
to das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade 
do candidato, que impossibilitem a visualização dos espelhos de avaliação 
da prova oral, a visualização da gravação, bem como a interposição de 
recursos.
2.3 o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 
recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
2.4 recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.
2.5 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, 
via correio eletrônico, fora do prazo ou em desacordo com o Edital nº 1 
– MPcM/Pa – Subprocurador, de 16 de novembro de 2021, ou com este 
edital.
3 das disPosiÇÕes FiNais
3.1 O edital de resultado final na prova oral e de convocação para a ava-
liação de títulos será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e di-
vulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/mpcm_pa_21_subprocurador, na data provável de 30 de agosto 
de 2022.
Maria iNEZ K. dE M. GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM/Pa

Protocolo: 839300
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtratos de coNtratos 

Processo adMiNistratiVo Nº 2022/0505-002-PMa 
Modalidade: chamada Pública nº 002/2022. objeto: credenciamento E Ha-
bilitação de artistas e/ou Bandas Musicais Para realização de Eventuais con-
tratações conforme as Necessidades da fundação cultural abaetetubense. 
contratante: Município de abaetetuba, cnpj 05.105.127/0001-99, com a in-
terveniência da fundação cultural abaetetubense. contratada: contrato Nº 
2022/263-r lopes da costa - (BaNda THE fiVE), cNPJ 09.080.473/0001-10. 
Valor Global de r$ 12.833,33. Vigência: 05/08/2022 a 31/12/2022.  
Francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita Municipal

Processo adMiNistratiVo Nº 2022/0505-002-PMa 
Modalidade: chamada Pública nº 002/2022. objeto: credenciamento E 
Habilitação de artistas E/ou Bandas Musicais Para realização de Eventuais 
contratações conforme as Necessidades da fundação cultural abaetetu-
bense. contratante: Município de abaetetuba, cnpj 05.105.127/0001-99, 
com a interveniência da fundação cultural abaetetubense. contratada: 
contrato Nº 2022/264 - izonete Quaresma feio, cPf Nº 691.491.512-15. 
Valor Global de r$ 5.433,33. Vigência: 05/08/2022 a 31/12/2022. Franci-
neti Maria rodrigues carvalho - Prefeita

Processo adMiNistratiVo Nº 2022/0505-002-PMa 
Modalidade: chamada Pública nº 002/2022. objeto: credenciamento E 
Habilitação de artistas E/ou Bandas Musicais Para realização de Eventuais 
contratações conforme as Necessidades da fundação cultural abaetetuben-
se. contratante: Município de abaetetuba, cnpj 05.105.127/0001-99, com a 
interveniência da fundação cultural abaetetubense. contratada: contrato Nº 
2022/265 - fábio Weverton Sardinha ferreira, cPf Nº 029.436.512-57. Valor 
Global de r$ 5.433,33. Vigência: 05/08/2022 a 31/12/2022. Francineti Ma-
ria rodrigues carvalho - Prefeita Municipal

Processo adMiNistratiVo Nº 2022/0505-002-PMa. 
Modalidade: chamada Pública nº 002/2022. objeto: credenciamento E 
Habilitação de artistas E/ou Bandas Musicais Para realização de Eventuais 
contratações conforme as Necessidades da fundação cultural abaetetuben-
se. contratante: Município de abaetetuba, cnpj 05.105.127/0001-99, com a 
interveniência da fundação cultural abaetetubense. contratada: contrato Nº 
2022/266 -J l l Miranda - (BaNda SaBor aÇaÍ), cNPJ 06.010.049/0001-01. 
Valor Global de r$ 12.833,33. Vigência: 05/08/2022 a 31/12/2022.  Franci-
neti Maria rodrigues carvalho - Prefeita Municipal.

Processo adMiNistratiVo Nº 2022/0505-002-PMa. 
Modalidade: chamada Pública nº 002/2022. objeto: credenciamento E 
Habilitação de artistas E/ou Bandas Musicais Para realização de Eventuais 
contratações conforme as Necessidades da fundação cultural abaetetuben-
se. contratante: Município de abaetetuba, cnpj 05.105.127/0001-99, com a 
interveniência da fundação cultural abaetetubense. contratada: contrato Nº 
2022/267 -3a Serviços E Produções de Eventos, cNPJ 33.561.737/0001-32. 
Valor Global de r$ 12.833,33. Vigência: 05/08/2022 a 31/12/2022.  Franci-
neti Maria rodrigues carvalho - Prefeita Municipal.

Protocolo: 839491

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 062/2022

objeto: aquisição de Materiais de limpeza, utensílios de cozinha, descar-
táveis, material de higiene e itens de cama, mesa e banho para atender a 
Prefeitura Municipal de altamira, Secretarias do município e fundos, data 
de abertura: 24/08/2022 as 10hs (horário de Brasília). local de abertura: 
https://licitanet.com.br/Edital disponível: Site de Prefeitura de altamira - ht-
tps://altamira.pa.gov.br/ Mural de licitações - TcM/Pa, Plataforma do lici-
tanet e no setor de licitações - Setor de Suprimentos e Serviços: av. acesso 
dois, 530 Bairro Premem.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 051/2022
objeto: refere-se à contratação de empresas para o fornecimento de pneus, 
câmaras de ar, protetores e demais, para futura e Eventual contratação, 
para atender diversos fundos, Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal 
de altamira - Pa, data de abertura: 26/08/2022 as 10hs (horário de Brasília). 
local de abertura: https://licitanet.com.br/Edital disponível: Site de Prefeitura de 
altamira - https://altamira.pa.gov.br/ Mural de licitações - TcM/Pa, Plataforma 
do licitanet e no setor de licitações - Setor de Suprimentos e Serviços: av. acesso 
dois, 530 Bairro Premem. claudomiro Gomes da silva, Prefeito.

Protocolo: 839493

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRAGANÇA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BraGaNÇa
aVisos de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 2/2022-009 
contratação de empresa especializada para reforma do mercado do carate-
teua, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, 
do Município de Bragança/Pa. abertura: dia30/08/2022 as 10:00, local:Sala 
da cPl - Prefeitura Municipal de Bragança. Edital disponível em: Mural do 
Geo-obras no site do TcM/Pa, Portal da Transparência da Prefeitura Municipal 
de Bragança.

toMada de PreÇo Nº 2/2022-010. 
contratação de empresa especializada para revitalização da área degradada 
do campo de futebol na Vila do Treme, a fim de atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de cultura e desporto, do Município de Bragança/Pa. 
abertura: dia 31/08/2022 as 10:00, local: Sala da cPl - Prefeitura Municipal 
de Bragança. Edital disponível em: Mural do Geo-obras no site do TcM/Pa, 
Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Bragança. Marianne sou-
za da silva - Presidente da cPL.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
coNcorrÊNcia Nº 3/2022-002 

objeto: contratação de empresa especializada para a execução dos serviços 
de Recuperação de estradas vicinais, a fim de atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de infra Estrutura Urbana e rural, do município de Bragan-
ça/Pa. Vencedor: Mundial Norte construções Eireli - Me, com o valor total de 
r$ 3.294.928,27(três milhões, duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e 
vinte e oito reais e vinte e sete centavos).  Homologo a licitação na forma da 
lei nº 8.666/93. raimundo Nonato de oliveira - Prefeito municipal.

eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 20221650 
origem: concorrência nº 3/2022-002; contratante: Prefeitura Municipal de 
Bragança; contratado: Mundial Norte construções Eireli - Me; objeto: contra-
tação de empresa especializada para a execução dos serviços de recuperação 
de estradas vicinais, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de infra Estrutura Urbana e rural, do município de Bragança/Pa; Valor Total: 
r$ 3.294.928,27 (três milhões, duzentos e noventa e quatro mil, novecentos 
e vinte e oito reais e vinte e sete centavos); Vigência: 12 de agosto de 2022 
a 12 de agosto de 2023.

Protocolo: 839494

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

 
estado do ParÁ

PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 027/2022-seMed

tipo Menor Preço por iteM. oBJETo: aquisição de cimento, para manuten-
ção do fundo Municipal de Educação de Brasil Novo. aBErTUra: 26/08/2022, 
às 09:30 horas. local da SESSÃo PÚBlica: (www.licitanet.com.br).  o Edi-
tal e seus anexos estarão disponíveis para download na plataforma www.lici-
tanet.com.br, nos portais www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações consultas) 
e Portal Transparência do Município de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.
br). informações e retiradas no Setor de licitações localizado no Prédio da 
Prefeitura Municipal Brasil Novo, na av. castelo Branco, 821, centro-Brasil 
Novo-Pará.

Wederson Noiminche
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 839499

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de coNtrato 
PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 013/2022

coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, empresa: aNE KEllY 
dE aNdradE 92538185220, cNPJ/Mf: 42.091.897/0001-56, contrato ad-
ministrativo nº. 230/2022 com o valor total de r$ 37.814,25 oBJETo: Sis-
tema de registro de Preços da administração Pública Municipal para o futuro 
fornecimento de serviços mecânicos na frota de veículos e máquinas, para 
manutenção das atividades das secretarias e fundos do município de Bra-
sil Novo-Pa: foNTE dE rEcUrSoS: 2052,2105,2106,2116,2149,2063,2064 
e 33903900, ViGÊNcia doS coNTraToS: até 31/12/2022. assinatura do 
contrato: Brasil Novo/Pa, 09/08/2022 - ordenador de despesas: Weder 
Makes carneiro - Prefeito Municipal de Brasil Novo.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 839496
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de adesÃo
eXtrato de adesÃo 001/2022-adesão

adesão nº 001/2022-adesão - oriGiNária da aTa dE rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Nº 015/2021, rEfErENTE ao PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº. 015/2021-MU-
NiciPio dE aNaJáS. objeto: locação de veículos e máquinas pesadas. Empresa: 
B l dE M caldaS coM. E SErViÇoS EirEli, cNPJ nº 14.041.528/0001-13. Valor 
r$ 2.165.200,00 (dois milhões, cento e sessenta e cinco mil e duzentos reais).

Weder MaKes carNeiro-Prefeito

PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
eXtrato de coNtrato

eXtrato de coNtrato Nº 222/2022
adesão nº 001/2022-adesão - oriGEM adESÃo Nº 001/2022-adesão, 
oriGiNária da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 015/2021, rEfErENTE 
ao PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº. 015/2021-MUNiciPio dE aNaJáS. obje-
to: locação de veículos e máquinas pesadas. coNTraTada: B l dE M cal-
daS coM. E SErViÇoS EirEli, cNPJ nº 14.041.528/0001-13. Valor r$ 
2.165.200,00 (dois milhões, cento e sessenta e cinco mil e duzentos reais). 
FONTE DE RECURSO: 2052 - Manutenção da secretaria de administração e fi-
nanças; 2106 - Manutenção do departamento de transporte; 2063 - Manuten-
ção da secretaria municipal de agricultura e mineração; 3.3.90.39.00 - outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. ViGÊNcia do coNTraTo: 12 meses.

Weder MaKes carNeiro-Prefeito
Protocolo: 839498

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo 

Modalidade: toMada de PreÇos nº 2/2022-060301 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para a Execução da obra de 
construção (conclusão-repactuação) das creches Tipo B - Proinfância: ria-
cho doce E Jardim Tropical, localizadas na Zona Urbana do Município de Bre-
ves/Pa, Sob Gestão da Secretaria Municipal de Educação. Vencedor: l r c dos 
Santos, com o valor total de r$ 2.898.849,41 (dois milhões, oitocentos e no-
venta e oito mil, oitocentos e quarenta nove reais e quarenta e um centavos). 
Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 - Manuelle espindola 
dos reis. 11 de agosto de 2022.

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 
disPeNsa Nº 7/2022-040701 

a comissão de Licitação do Município de Breves, através da Prefeitura 
Municipal de Breves, em cumprimento à ratificação procedida pela Sr. José 
antonio azevedo leão, Prefeito Municipal de Breves, faz publicar o extrato 
resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: objeto: locação de 
imóvel destinado a abrigar o almoxarifado da Secretaria Municipal de ad-
ministração (Sead), imóvel localizado Na avenida curralinho nº 976, Bairro 
cidade Nova, Breves - Pará, Para atender a demanda da Prefeitura Municipal 
de Breves; contratado: Sr. Gean Gibson Sarges; cPf: 061.333.822-79, fun-
damento legal: art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93 e suas alterações poste-
riores. Gisele silva Valente - Presidente da cPL Breves.

eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº: 20220223 
oriGeM: disPeNsa Nº 7/2022-040701; contratante: Prefeitura Muni-
cipal de Breves; contratado: Sr. Gean Gibson Sarges; cpf: 061.333.822-79; 
objeto: : locação de imóvel destinado a abrigar o almoxarifado da Secretaria 
Municipal de administração (Sead), imóvel localizado na avenida curralinho 
nº 976, Bairro cidade Nova, Breves - Pará, Para atender a demanda da Pre-
feitura Municipal de Breves; Valor Total: r$ 26.400,00; Vigência: 02 de maio 
de 2022 a 02 de maio de 2023; data da assinatura: 02 de maio de 2023.

Protocolo: 839501

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

HoMoLoGo a licitação na modalidade concorrência Pública nº 001/2022-
PMc/cPl que tem por objeto construção E recuperação de 30 Km calça-
mento, 30 Km de meio fio E 10 Km de Pavimentação Em Bloco Sextavado 
Em Vias do Municipio de cametá e com base no relatório da comissão Per-
manente de licitação e Parecer da assessoria Jurídica do município adjudi-
co seu objeto a construtora Tritton Serviços e Empreendimentos Eireli, cpnj 
24.492.002/0001-03, Valor Global r$ 11.540.760,00, para que produza os 
efeitos legais aos termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. data da Homologação: 09/08/2022. 
ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito de cametá.

eXtratos de coNtratos 
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022-PMc/cPL 

objeto: construção E recuperação de 30 Km calçamento, 30 Km de Meio 
fio E 10 Km de Pavimentação Em Bloco Sextavado Em Vias do Municipio 
de cametá.contrato nº 01.cp.001/2022-Pmc. contratante: Prefeitura Muni-
cipal de cametá, cnpj 05.105.283/0001-50. contratado: construtora Tritton 
Serviços E Empreendimentos Eireli, cpnj 24.492.002/0001-03, Valor Global 
r$ 11.540.760,00. Vigência: 10/08/2022 a10/08/2023. ordenador: Victor 
correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 029/2022-PMc 
objeto: registro de Preços Para futura E eventual contratação de Empresa 
Para aquisição de Gêneros alimentícios não Perecíveis Para a composição 
de cestas Básicas Para atender a Secretaria Municipal de assistência Social. 
fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. contrato nº 1.Pe.029/2022-Pmc/
Semas. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de 
assistência Social, cnpj nº 18.782.228/0001-46. contratado: J. duarte da 
Silva Eireli, cnpj nº 39.307.875/0001-76.Valor total r$ 90.112,50. Vigência: 
11/07/2022 a11/07/2023. ordenador: Elane Pinto cassiano.
contrato nº 2.Pe.029/2022-Pmc/Semas. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá/Secretaria Municipal de assistência Social, cnpj nº 18.782.228/0001-
46. contratado: l. do o. Brito ltda, cnpj nº 44.217.408/0001-95.Valor total 
r$ 452.606,25. Vigência: 11/07/2022 a 11/07/2023. ordenador: elane 
Pinto cassiano.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 025/2022-PMc 
objeto: registro de Preço Para futura E Eventual aquisição de Medica-
mentos. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. contrato nº 1.Pe.025/
2022-Pmc/Sms. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, cnpj nº 11.311.333/0001-58. contratado: Bragantina 
distribuidora de Medicamentos ltda, cnpj nº 07.832.455/0001-12.Valo 
rtotal r$ 274.148,06. Vigência: 09/08/2022 a09/08/2023. ordenador: 
Klenard attilio ranieri.  
contrato nº 2.Pe.025/2022-Pmc/Sms. contratante: Prefeitura Municipal de ca-
metá/Secretaria Municipal de Saúde, cnpj nº 11.311.333/0001-58. contrata-
do: c. J. a. Parente, cnpj nº 83.646.307/0001-91.Valor total r$ 2.601.982,89. 
Vigência: 09/08/2022 a09/08/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. 
contrato nº 3.Pe.025/2022-Pmc/Sms. contratante: Prefeitura Municipal de ca-
metá/Secretaria Municipal de Saúde, cnpj nº 11.311.333/0001-58. contratado: 
f. cardoso E cia ltda, cnpj nº 04.949.905/0001-63.Valor total r$ 1.625.724,30. 
Vigência: 09/08/2022 a09/08/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. 
contrato nº 4.Pe.025/2022-Pmc/Sms. contratante: Prefeitura Municipal de came-
tá/Secretaria Municipal de Saúde, cnpj nº 11.311.333/0001-58. contratado: r. 
S. lobato neto Eireli, cnpj nº 38.028.373/0001-43.Valor total r$ 3.745.072,75. 
Vigência: 09/08/2022 a09/08/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri.
contrato nº 5.Pe.025/2022-Pmc/Sms. contratante: Prefeitura Municipal 
de cametá/Secretaria Municipal de Saúde, cnpj nº 11.311.333/0001-
58. contratado: rca dist. de Produtos Hospitalares E com. de Equipa-
mentos de informática Eireli, cnpj nº 26.543.386/0001-71.Valor total r$ 
2.491.215,13. Vigência: 09/08/2022 a09/08/2023. ordenador: Klenard 
attilio ranieri.

Protocolo: 839502

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLARES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coLares
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 006/2022 - PMc 
objeto: construção do Sistema de abastecimento de água no bairro do Jan-
golândia do Município de Colares/Pa, através de repasse de recursos financei-
ros estabelecidos no convênio nº 232/2022, celebrado com a Secretaria de 
Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - SEdoP e a Prefeitura 
Municipal de colares, em conformidade no Plano de Trabalho e o Projeto Bá-
sico. abertura: 29/08/2022, às 09:00hs. local: Secretaria Municipal de Su-
primento e licitação, localizado na Trav. 16 de novembro s/n, bairro centro, 
neste município de colares. aquisição do Edital: a partir do dia 12 de agosto de 
2022, no horário de 08:00 h às 14:00 h , no prédio da Prefeitura Municipal de 
colares - Sala da comissão Permanente de licitação - cPl localizado na Travessa 
16 de novembro s/n, bairro centro, neste município de colares, ou então, no 
site do TcM/GEoBraS, e site: www.colares.pa.gov.br/portal-da-transparencia. 
ordenadora: Maria Lucimar Barata - Prefeita Municipal.

Protocolo: 839504

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2022
Processo Licitatório nº 060/2022. objeto: fornecimento de licença de uso 
de software de gestão pública municipal em plataforma website incluído hos-
pedagem conforme a lei lGPd nº 13709/2018 e prestação de serviços técni-
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cos profissionais de assessoria e consultoria pública (Portal de Transparência), 
incluindo: diagnóstico e levantamento dos problemas atuais em relação à 
Transparência Pública, capacitação dos servidores, assessoria completa para 
coleta, revisão e publicação de material exigido por lei, Edital no Endereço: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das Propostas: 29/08/2022 
às 09h00min. informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:  licitacao@
pmcn.pa.gov.br. railane Barbosa almeida: Pregoeira.

Protocolo: 839505

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo Nº. 009/2022-seMed/PMc
toMada de PreÇo N°. 001/2022-seMed/PMc

o Município de curuçá, através da Prefeitura Municipal de curuçá, com 
sede na Praça coronel Horácio n°. 70, Bairro centro, através da comissão 
Permanente de licitação, TorNaM PÚBlico que, conforme autorização do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, fará a abertura da Tomada de Preço 
N°. 001/2022-SEMEd/PMc conforme abaixo:
oBJeto: contratação de empresa para a execução de serviço de reforma e 
ampliação da escola E.M.E.f. aurea de Moraes na comunidade do araquaim con-
forme convênio nº 176/2022-SEdoP, no município de curuçá, Estado do Pará.
criTÉrio dE JUlGaMENTo: Menor Preço Global.
rEGiME dE EXEcUÇÃo: Empreitada.
aBErTUra: 30 de agosto de 2022.
Horário: 09horas 00minutos.
local: auditório da Prefeitura Municipal de curuçá, sito á Praça coronel Ho-
rácio, n°. 70.
disPoNiBiLidade do editaL e seUs aNeXos: Site da Prefeitura http://
www.curuca.pa.gov.br, site do TcM http:// www.tcm.pa.gov.br (Geo obras) e 
presencialmente mediante apresentação de mídia (cd-r, dVd-r ou Pendri-
ve) gravação gratuita, na sede da PMc (setor de licitações), sito à Praça cel. 
Horácio n°. 70, Bairro Centro - Curuçá/PA, CEP 68.750-000, de 2ª a 6ª feira 
(dias úteis), das 8horas00minutos as 14horas00minutos.
informações: cplcuruca2013@yahoo.com.br
oBS; Será cobrada uma taxa de r$ 60, 00 (sessenta reais) conforme dispõe o artigo 
32 inciso 5° da lei n°. 8.666/93, caso a empresa solicite o Edital na forma impressa.

curuçá/Pa, 11 de agosto de 2022.
rui Guilherme a. silva

comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 839506

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo Nº. 010/2022-seMed/PMc
toMada de PreÇo N°. 002/2022-seMed/PMc

o Município de curuçá, através da Prefeitura Municipal de curuçá, com 
sede na Praça coronel Horácio n°. 70, Bairro centro, através da comissão 
Permanente de licitação, TorNaM PÚBlico que, conforme autorização do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, fará a abertura da Tomada de Preço 
N°. 002/2022-SEMEd/PMc conforme abaixo:
oBJeto: contratação de empresa para a continuação da obra de construção da 
escola de 04 salas padrão fNdE, na ilha de fora, localidade de Mutucal, conforme 
termo de repactuação nº 160052, no município de curuçá, Estado do Pará.
criTÉrio dE JUlGaMENTo: Menor Preço Global.
rEGiME dE EXEcUÇÃo: Empreitada.
aBErTUra: 31 de agosto de 2022.
Horário: 09horas 00minutos.
local: auditório da Prefeitura Municipal de curuçá, sito á Praça coronel Ho-
rácio, n°. 70.
disPoNiBiLidade do editaL e seUs aNeXos: Site da Prefeitura http://
www.curuca.pa.gov.br, site do TcM http:// www.tcm.pa.gov.br (Geo obras) e 
presencialmente mediante apresentação de mídia (cd-r, dVd-r ou Pendri-
ve) gravação gratuita, na sede da PMc (setor de licitações), sito à Praça cel. 
Horácio n°. 70, Bairro Centro - Curuçá/PA, CEP 68.750-000, de 2ª a 6ª feira 
(dias úteis), das 8horas00minutos as 14horas00minutos.
informações: cplcuruca2013@yahoo.com.br
oBS; Será cobrada uma taxa de r$ 60, 00 (sessenta reais) conforme dispõe 
o artigo 32 inciso 5° da lei n°. 8.666/93, caso a empresa solicite o Edital na 
forma impressa.

curuçá/Pa, 11 de agosto de 2022.
rui Guilherme a. silva

comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 839509

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo Nº. 002/2022-seMJeL/PMc
toMada de PreÇo N°. 001/2022-seMJeL/PMc

o Município de curuçá, através da Prefeitura Municipal de curuçá, com 
sede na Praça coronel Horácio n°. 70, Bairro centro, através da comissão 
Permanente de licitação, TorNaM PÚBlico que, conforme autorização do 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, fará a abertura da Tomada de Preço 
N°. 001/2022-SEMJEl/PMc conforme abaixo:
oBJeto: contratação de empresa para a execução de serviços de constru-
ção das quadras poliesportivas na localidade do KM 50, conforme convênio nº 
14/2022-SEEl e na localidade de São Pedro conforme convênio nº 13/2022-
SEEl e reforma com ampliação da quadra poliesportiva na localidade do KM 42 
conforme convênio nº 11/2022-SEEl, no município de curuçá, Estado do Pará.
criTÉrio dE JUlGaMENTo: Menor Preço Global por lote.
rEGiME dE EXEcUÇÃo: Empreitada.
aBErTUra: 30 de agosto de 2022.
Horário: 14horas 00minutos.
local: auditório da Prefeitura Municipal de curuçá, sito á Praça coronel Ho-
rácio, n°. 70.
disPoNiBiLidade do editaL e seUs aNeXos: Site da Prefeitura http://
www.curuca.pa.gov.br, site do TcM http:// www.tcm.pa.gov.br (Geo obras) e 
presencialmente mediante apresentação de mídia (cd-r, dVd-r ou Pendri-
ve) gravação gratuita, na sede da PMc (setor de licitações), sito à Praça cel. 
Horácio n°. 70, Bairro Centro - Curuçá/PA, CEP 68.750-000, de 2ª a 6ª feira 
(dias úteis), das 8horas00minutos as 14horas00minutos.
informações: cplcuruca2013@yahoo.com.br
oBS; Será cobrada uma taxa de r$ 60, 00 (sessenta reais) conforme dispõe o artigo 
32 inciso 5° da lei n°. 8.666/93, caso a empresa solicite o Edital na forma impressa.

curuçá/Pa, 11 de agosto de 2022.
rui Guilherme a. silva

comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 839510

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022 
objeto: aquisição de insumos (cimento, areia, Brita e Placa de obra) para 
obra de pavimentação em blokret sextavado em ruas e avenidas do Bairro 
casas Populares - Sede do Município de floresta do araguaia-Pa, conforme 
Convênio nº 195/2022, firmado entre o Estado do Pará, através da Secretaria 
de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - SEdoP e o Município 
de floresta do araguaia/Pa. abertura no dia 26/08/2022 ás 08:15hs. Edital na 
íntegra disponível nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.
com.br, e www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes, e sala da 
cPl no Prédio da PMfa, das 8:00 às 12:00 horas. cel.: (94) 98418 7172. 
divailton Moreira de souza - Pregoeiro.

Protocolo: 839511

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico srP Nº 022/2022
Pregão eletrônico; Sistema registro de Preços; do tipo menor preço, por item. 
objeto: o presente tem por objeto rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE laNcHES 
E rEfEiÇoES Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNici-
Pal dE iGaraPÉ-Miri, SEcrETariaS e fUNdoS MUNiciPaiS.
Sessão pública: 25/08/2022, às 14:00 horas, horário de Brasília. Plataforma 
de realização www.portaldecompraspublicas.com.br
Editais disponíveis no www.portaldecompraspublicas.com.br e no mural de 
licitações do TcM/Pa.

Luziara cota-Pregoeira
Protocolo: 839518

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico srP Nº 021/2022 srP - Pe
Pregão eletrônico; Sistema registro de Preços; do tipo menor preço, por 
item. objeto: o presente tem por objeto rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTU-
ra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PUBlicaÇÃo dE aToS 
oficiaiS, aViSoS dE liciTaÇÕES, EXTraToS dE coNTraToS E oUTraS 
MaTÉriaS.
Sessão pública: 25/08/2022, às 08:00 horas, horário de Brasília. Plataforma 
de realização www.portaldecompraspublicas.com.br
Editais disponíveis no www.portaldecompraspublicas.com.br , no mural de li-
citações do TcM/Pa e no Portal da Transparência do Município de igarapé Miri.

Luziara cota-Pregoeira
Protocolo: 839515
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-aÇU
aVisos de HoMoLoGaÇÃo 

coNcorrÊNcia Nº 002/2022 
a Prefeitura Municipal de igarapé-açu, resolve homologar a concorrên-
cia nº 002/2022. objeto: contratação de contratação de Empresa Especiali-
zada na revitalização do Balneário Pau cheiroso No Município de igarapé-açu, 
referente do convênio nº 237/2022 firmado Entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - Sedop e o Município de iga-
rapé-açu, em favor da Empresa: aoki & Souza Engenharia ltda, cNPJ Nº 
21.250.517/0001-09, no valor de r$ 4.003.568,21 (quatro milhões e três 
mil e quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos). Normando 
Menezes de souza - Prefeito.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 027/2022. 
a Prefeitura Municipal de igarapé-açu, resolve homologar o Pregão Ele-
trônico - SrP Nº 027/2022. objeto: contratação de Empresa para aquisi-
ção de combustível Óleo diesel S10 para recuperação de vicinais, confor-
me convênios nº146/2022, nº147/2022 e nº148/2022, firmados entre a 
Secretaria de Estado de Transportes - SETraN e a Prefeitura Municipal de 
igarapé-açu, em favor da empresa: lima aguiar comércio lTda, cNPJ nº 
04.552.469/0001-94, o lote 01, no valor de r$ 385.540,00 (trezentos e oi-
tenta e cinco mil e quinhentos e quarenta reais), o lote 02, no valor de r$ 
388.500,00 (trezentos e oitenta e oito mil e quinhentos reais) e lote 03, no 
valor de r$210.174,80 (duzentos e dez mil e cento e setenta e quatro reais e 
oitenta centavos). Totalizando o valor de r$ 984.214,80 (novecentos e oiten-
ta e quatro mil e duzentos e quatorze reais e oitenta centavos). Normando 
Menezes de souza - Prefeito Municipal.

Protocolo: 839529

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo  

PreGÃo eLetrÔNico Nº 048/2022-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará, através do fUNdo MUNici-
Pal dE SaÚdE, torna público a todos os interessados ao processo licitató-
rio que tem como objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE GÊNEroS aliMENTi-
cioS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaÚdE do MUNiciPio dE iPiXUNa do Pará/Pa. a abertura será no dia 
29/08/2022, às 10:00 horas www.portaldecompraspublicas.com.br, informa-
ções e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

JHoNatas de LiMa coeLHo da costa
SEcrETário MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 839531

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2022-srP 
objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, câ-
maras de ar, Protetores de câmaras e recapagem de Pneus Para frota de 
Veículos e Maquinas da administração Pública Municipal, Secretarias e fundos 
de irituia/Pa. data da sessão: 25/08/2022 Horário: 10h00min. local: www.
portaldecompraspublicas.com.br. Flávia araújo - Pregoeira.

Protocolo: 839532

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de LicitaÇÃo
Nº Processo: Pe 9/2022-029 FMe. objeto: aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS ali-
MENTÍcioS Para aTENdiMENTo dE aliMENTaÇÃo EScolar NaS EScolaS 
PÚBlicaS daS rEdES MUNiciPal E ESTadUal dE ENSiNo dE iTUPiraNGa 
dUraNTE o aNo dE 2022-PEaE, Sessão Pública em: 29 de agosto de 2022 
às 08h30 no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. alicE daMacENo 
Pregoeira Portaria nº 259 - GP.  Nº Processo: PE 9/2022-028 PMi. objeto: 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo 

dE MaTEriaiS ElÉTricoS, Para SUPrir aS NEcESSidadES da PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE iTUPiraNGa - Pa E SUaS SEcrETariaS ViNcUladaS, 
Sessão Pública em: 29 de agosto de 2022 às 08h30 no site: www.portal-
decompraspublicas.com.br. Bruno Pereira Santos Pregoeiro. Portaria nº 259 
- GP. Nº Processo: PE 9/2022-023 PMi. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
PoSTErior aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS GráficoS, aSSiM coMo aTEliEr E 
SEriGraficoS Para aTENdEr aS dEMaNdaS da PrEfEiTUra, SEcrETa-
riaS E fUNdoS ViNcUladoS ao MUNiciPio dE iTUPiraNGa - Pa. Sessão 
Pública em: 30 de agosto de 2022 às 08h30 no site: www.portaldecompras-
publicas.com.br. Bruno Pereira Santos Pregoeiro. Portaria nº 259 - GP. Nº 
Processo: PE 9/2022-026 PMi. objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra 
aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE iNforMáTica E ElETroNicoS, Para aTEN-
dEr aS dEMaNdaS da PrEfEiTUra MUNiciPal dE iTUPiraNGa - Pa E SUaS 
SEcrETariaS ViNcUladaS, Sessão Pública em: 31 de agosto de 2022 às 
08h30 no site: www.portaldecompraspublicas.com.br.  Horário de funciona-
mento do departamento de licitações para dúvidas, Protocolos, impugna-
ções e/ou Questionamentos: de Segunda à Sexta-feira das 08h00 às 12h00 
(período vespertino dedicado ao expediente interno). Endereço: avenida 14 
de Julho, nº 12 - centro - cEP: 68.580-000 ou dpt.licitapmi@gmail.com. o 
inteiro teor destes Editais e de seus anexos estão disponíveis para download 
no Portal do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa 
(Mural de licitações, aba: Municípios, aba: itupiranga) e no site da Prefeitura 
Municipal no seguinte endereço eletrônico: www.itupiranga.pa.gov.br. Nº Pro-
cesso: 9/2022-022-PMi. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS EM 
locaÇÕES dE SoNoriZaÇÃo, ilUMiNaÇÃo, MoTaGEM dE ESTrUTUraS, 
BaNHEiroS QUiMicoS, Trio ÉlETricoS, SHoW PirÓTEcNico E oUTroS 
dESTiNadoS a EVENToS, a fiM dE aTENdEr aS NEcESSidadES da PrE-
fEiTUra MUNiciPal dE iTUPiraNGa - Pa E SUaS SEcrETariaS MUNici-
PaiS; (SEcUlTi SEcrETaria dE ESPorTE E cUlTUra, SEMEd - SEcrEaTria 
dE EdUcaÇÃo E SEMaS - SEcrETaria dE aSSiSTÊNcia Social), Por UM 
PERÍODO DE DOZE) 12 MESES, conforme especificações e condições do Edi-
tal e seus anexos. Horário de funcionamento do departamento de licitações 
para dúvidas, Protocolos, impugnações e/ou Questionamentos: de Segunda 
à Sexta-feira das 08h00 às 12h00 (período vespertino dedicado ao expedien-
te interno). Endereço: avenida 14 de Julho, nº 12 - centro - cEP: 68.580-000 
ou dpt.licitapmi@gmail.com. Sessão Pública em: 30 de agosto de 2022 às 
09h00. o inteiro teor deste Edital e de seus anexos estão disponíveis para 
download no Portal do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará - 
TcM/Pa (Mural de licitações, aba: Municípios, aba: itupiranga) e no site da 
Prefeitura Municipal no seguinte endereço eletrônico: www.itupiranga.pa.gov.
br. itUPiraNGa - Pa, 11 de agosto de 2022. aLice daMaceNo Pre-
goeira Portaria nº 259 - GP.

Protocolo: 839534

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ

.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-034-Pe
abertura dia 26/08/2022, às 09:00 horas, no site:www.portaldecom-
praspublicas.com.br, tipo Menor Preço por item, objeto: registro de preço 
para futura e eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e 
cozinha para atender, o fundo Municipal de Educação de Educação - fME e 
fundo desenvolvimento da Educação Básica - fUNdEB do Município de Ja-
cundá - Pa. o edital encontra-se a disposição na cPl no horário de 8:00hs 
às 12:00 horas, e no site http://jacunda.pa.gov.br/portal-da-transparencia.

itoNir aParecido taVares
chefe do Poder Executivo

Protocolo: 839537

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MÃE DO RIO

.

aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
objeto: contratação de empresa especializada em pavimentação asfáltica 
com guias sarjetas na comunidade Santo antônio do abacaba do municí-
pio de Mãe do rio - Pa, em conformidade com o convenio nº 111/2022-SE-
TRAN, projeto básico, planilha orçamentaria, cronograma físico-financeiro e 
memorial descritivo. Processo licitatório na Modalidade: Tomada de preço nº 
2/2022-00009. Vencedor (es): M & W Pinheiro asfalto lTda, com o valor total 
de r$532.923,64. Vencedor(as) desse certame nos termos da ata de Sessão 
de julgamento, o seu objeto. adjudico e Homologo a licitação na forma da lei 
nº8.666/93 - Jose Villeigagnon rabelo oliveira. Em 04 de agosto de 2022.

Jose Villeigagnon rabelo oliveira-Prefeito Municipal

origem: tomada de Preço nº 2/2022-00009. contratada: M & W Pinheiro 
asfalto lTda. contrato nº20220460. contratante: Prefeitura Municipal de Mãe do 
rio. Gestor: Jose Villeigagnon rabelo oliveira. Valor de r$532.923,64. Vigência 
do contrato: 04/08/2022 a 31/12/2022. data de assinatura: 04/08/2022.

Joao Victor da silva castro
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 839538



120  diário oficial Nº 35.076 Sexta-feira, 12 DE AGOSTO DE 2022

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 19.984/2022-PMM 

Modalidade toMada de PreÇos Nº 048/2022-ceL/seVoP/PMM - Tipo 
Menor Preço Global. data da Sessão: 31/agosto/2022 - 09:00h (horário local). 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS 
oBraS dE drENaGEM NaS rUaS V-153 Na folHa 17, rUa daS QUadraS 06 E 
07 Na folHa 29 E rUa Vc-13 Na folHa 31, NUclEo NoVa MaraBá, MUNicÍ-
Pio dE MaraBá/Pa. recursos: Erário Municipal. integra do Edital e informações: 
Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de Viação e obras 
Públicas - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, 
das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.
pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. 
Franklin carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 839543

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 rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE ÓlEoS lUBrificaNTES: ÓlEoS Para Mo-
Tor, GraXa E flUÍdoS dE frEioS, dESTiNadoS a aTENdEr aS NEcESSi-
dadES 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). Perío-
do de Vigência: o presente contrato terá sua duração diretamente vinculada 
à vigência dos respectivos créditos orçamentários. dotação orçamentária: 
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.

Protocolo: 839542

eXtrato de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico nº 076-2022-cPL/PMM 

Processo Licitatório nº 17.384/2022-PMM. objeto: aQUiSiÇÃo dE 
rETroEScaVadEira Para a SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra. 
UaSG: 925213 onde sagrou vencedora a empresa rEVEMar coMErcio dE 
MáQUiNaS iNdUSTriaiS lTda inscrita no cNPJ sob nº 17.449.881/0001-25, 
vencedora do item: 01 perfazendo o valor total de r$ 430.500,00 (Quatro-
centos e trinta mil e quinhentos reais), pelo que adJUdico E HoMoloGo o 
resultado. Marabá 10/08/2022 - Jose Nilton de Medeiros - secretaria Mu-
nicipal de administração - seMad - Portaria nº 011/2017-GP.

Protocolo: 839549

eXtrato de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) nº 068-2022-cPL/PMM 

Processo Licitatório nº 15.351/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
Ço Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS TiPo calcário, adUBo E 
fErTiliZaNTES Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNi-
ciPal dE aGricUlTUra. onde sagraram-se vencedoras as empresas: ElE-
TroforTE - coMErcio E iNcorPoraÇÕES EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
09.271.706/0001-62, vencedora dos itens: 01, 02, 03 perfazendo o valor 
total de r$ 153.750,00 (cento e cinquenta e três mil e setecentos e cinquenta 
reais), M r coSTa coNSTrUTora, SErViÇoS E locaÇÕES EirEli inscrita 
no cNPJ sob nº 04.420.090/0001-20, vencedora dos item: 04, 05, 06, 07 
perfazendo o valor total de r$ 263.500,00 (duzentos e sessenta e três mil e 
quinhentos reais), iBiZa EMPrEENdiMENToS coMErcio E SErViÇoS EirEli 
inscrita no cNPJ sob nº 18.559.714/0002-80, vencedora dos itens: 08, 09, 
10, 11 perfazendo o valor total de r$ 88.360,00 (oitenta e oito mil e trezen-
tos e sessenta reais), pelo que adJUdico E HoMoloGo o resultado. Marabá 
10/08/2022 - Jose Nilton de Medeiros - secretaria Municipal de adminis-
tração - seMad - Portaria nº 011/2017-GP.

Protocolo: 839550
  

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
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$60.000,00 
(sessenta mil reais). Período de Vigência: o presente contrato terá sua dura-
ção diretamente vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários. 
dotação orçamentária: 15.452.0001.2.127 Manutenção dos Serviços de Sa-
neamento ambiental de Marabá. Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Marabá Pa, 10 de agosto de 2022. 
Múcio eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 839551

eXtrato do PriMeiro terMo de aditiVo 
ao coNtrato Nº 108/2021-seMed/PMM 

Processo LicitatÓrio N° 17.760/2021 - PMM, toMada de PreÇos 
Nº 041/2021-ceL/seVoP/PMM. objeto do contrato original: coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE QUadra Po-
liESPorTiVa coBErTa Na EMEf coroNEl JoÃo aNaSTácio dE QUEirÓZ, 
localiZada Na aVENida VP-3, folHa 16, Bairro NoVa MaraBá, No MU-
NicÍPio dE MaraBá/Pa. objeto do aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do 
contrato original n° 108/2021 - SEMEd/PMM, por mais 04 (quatro) meses, 
ficando vigente até 24/02/2023; Prorrogar o prazo de execução do referido 
contrato por mais 04 (quatro) meses, ficando vigente até 12/11/2022; Aditi-
var o quantitativo do contrato, em aproximadamente 11,55003%, correspon-
dente a r$ 94.091,93 (noventa e quatro mil, noventa e um reais e noventa 
e três centavos);  Totalizando o valor do aditivo em r$ 94.091,93 (noventa e 
quatro mil, noventa e um reais e noventa e três centavos), que corresponde a 
aproximadamente 11,55003% do valor do contrato; Perfazendo o valor total 
acumulado do contrato em r$ 908.738,38 (novecentos e oito mil, setecentos 
e trinta e oito reais e trinta e oito centavos). contratada: r. N. coNSTrUÇÃo 
dE EdifÍcioS lTda. cNPJ: 10.576.869/0001-32. assinatura: 11/08/2022. 
Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 839545

coNtrato adMiNistratiVo Nº 428/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 3.370/2022-PMM, autuado na modalida-
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022-cPL/PMM. objeto do contrato: 
constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de materiais 
para laboratório para atender o fundo Municipal de Saúde e demais Unidades 
Vinculadas.  Empresa: f cardoSo E cia lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
Nº 04.949.905/0001-63, Valor: r$ 175.736,00 (cento e setenta e cinco mil, 
setecentos e trinta e seis reais). dotação orçamentaria: as despesas com o 
pagamento do objeto serão pagas com recursos financeiros da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, oriundos do Erário Municipal e/ou federal, com uso das do-
tações: 10 302 0012 2.055. ElEMENTo dE dESPESa: 3.3.90.30.00 Material 
de consumo. daTa da aSSiNaTUra 11 de agosto de 2022. LUciaNo LoPes 
dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 839546

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
terMo de HoMoLoGaÇÃo reFereNte ao 

PreGÃo PreseNciaL srP Nº 046/2022-ceL/seVoP/PMM 
Processo n° 14.684/2022-PMM -ceL/seVoP/PMM. objeto: rEGiSTro 
dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE fErraGENS Para coNSTrUÇÃo, 
Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS 
dE MaraBá - SEVoP, conforme Edital e seus anexos. adjudica e Homolo-
gado a empresa: iBiZa EMPrEEdiMENToS coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, 
cNPJ: 18.559.714/0046-80, vencedora dos itens 01, 02 no valor total de r$ 
198.130,54 (cento e noventa e oito mil, cento e trinta reais e cinquenta e 
quatro reais), ElETroforTE coMÉrcio & iNcorPoraÇÕES EirEli. cNPJ: 
09.271.706/0001-06, vencedora dos itens 03 e 04 no valor de r$ 314.870,00 
(trezentos e quatorze mil reais oitocentos e setenta reais), aTHENaS co-
MÉcio aTacadiSTa, EMPrEEdiMENToS SErViÇoS E iNcorPoraÇÕES 
EirEli, cNPJ: 23.378.600/0001-93, vencedora dos itens 05 e 06 no valor 
total de r$ 472.060,00 (quatrocentos e setenta e dois mil reais e sessen-
ta reais) KElfoNTE coMÉrcio VarEJiSTa dE MaTErial ElÉTrico EirEli, 
cNPJ: 32.371.749/0001-31, vencedora dos itens 7 e 8, no valor total de r$ 
315.750,00 (trezentos e quinze mil, setecentos e cinquentas reais) Pelo que 
ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado final. Marabá - PA, 08.08.2022, Fabio 
cardoso Moreira - secretário Municipal de Viação e obras Públicas.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇo Nº 077/2022-ceL/seVoP/PMM 

origem: PrEGÃo PrESENcial SrP Nº 046/2022-cEl/SEVoP/PMM, Processo 
n° 14.684/2022-PMM -cEl/SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE fErraGENS Para coNSTrUÇÃo, Para aTENdEr 
a SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS dE MaraBá - SE-
VoP, empresas: iBiZa EMPrEEdiMENToS coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, 
cNPJ: 18.559.714/0046-80, vencedora dos itens 01, 02 no valor total de r$ 
198.130,54 (cento e noventa e oito mil, cento e trinta reais e cinquenta e 
quatro reais), ElETroforTE coMÉrcio & iNcorPoraÇÕES EirEli. cNPJ: 
09.271.706/0001-06, vencedora dos itens 03 e 04 no valor de r$ 314.870,00 
(trezentos e quatorze mil reais oitocentos e setenta reais), aTHENaS co-
MÉcio aTacadiSTa, EMPrEEdiMENToS SErViÇoS E iNcorPoraÇÕES 
EirEli, cNPJ: 23.378.600/0001-93, vencedora dos itens 05 e 06 no valor 
total de r$ 472.060,00 (quatrocentos e setenta e dois mil reais e sessen-
ta reais) KElfoNTE coMÉrcio VarEJiSTa dE MaTErial ElÉTrico EirEli, 
cNPJ: 32.371.749/0001-31, vencedora dos itens 7 e 8, no valor total de r$ 
315.750,00 (trezentos e quinze mil, setecentos e cinquentas reais). Órgão 
Gerenciador: Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas - Unidade Ges-
tora da Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas. Vigência: 12 meses. 
assinatura: 08.08.2022 - Fabio cardoso Moreira - secretário Municipal 
de Viação e obras Públicas.

Protocolo: 839547

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
errata de PUBLicaÇÃo de eXtrato

coNtrato Nº 062/2022-ssaM
Na publicação feita no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará 
do dia 11/08/2022, referente ao extrato do contrato nº 062/2022-SSaM 
corrige-se o que segue: oNde se LÊ: Valor Global r$52.500,00 (cinquenta 
e dois mil e quinhentos reais) Leia-se: Valor Global r$60.000,00 (sessenta 
mil reais) oNde se LÊ: Marabá-Pa, 08 de agosto de 2022. Leia-se: Mara-
bá-Pa, 10 de agosto de 2022. Marabá Pa, 11 de agosto de 2022. Múcio eder 
andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 839553



diário oficial Nº 35.076   121Sexta-feira, 12 DE AGOSTO DE 2022

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 421/2022/seMad 

Processo administrativo nº 13.456/2022-ceL/seVoP/PMM, autua-
do na modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 045/2022-cEl/PMM, que 
gerou a ata de registro de Preços Nº 074/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: 
aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS Para aTENdEr a SEcrETaria 
MUNiciPal dE aGricUlTUra; Empresa ElETroforTE coMÉrcio & iNcor-
PoraÇÕES EirEli, cNPJ: 09.271.706/0001-62; Valor r$ 119.000,00 (cento 
e dezenove mil reais), assinatura 09/08/2022 Vigência: 31/12/2022. 
José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 839555

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato ao coNtrato Nº 420/2022/seVoP

Processo administrativo nº 24.117/2021-ceL/seVoP/PMM, autua-
do na modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 060/2021-cEl/PMM, que 
gerou a ata de registro de Preços Nº 002/2022-cEl/SEVoP/PMM, obje-
to: aQUiSiÇÃo dE MaTErial PEdra dE MÃo (PEdra caBEÇa dE Jaca-
rÉ), Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚ-
BlicaS dE MaraBá - SEVoP, Empresa: coMErcial MaraBá lTda, cNPJ: 
01.241.290/0001-28; Valor r$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil 
reais), assinatura 18/07/2022, Vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Mo-
reira, secretário de obras.

Protocolo: 839558

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo 003/2022-seMiNF
objeto: contratação de Empresa de Engenharia Especializada Para realizar 
a iluminação do campo de futebol ipiranga do Bairro da cidade alta 1 Neste 
Município de Mojuí dos campos Por Meio do convênio nº 294/2022 firmado 
Entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - 
Sedop E a Prefeitura Municipal de Mojuí dos campos. disponibilidade do Edital 
12/08/2022no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br. abertura das propos-
tas: 29/08/2022 as 9h30min, no endereço: rua Estrada de rodagem - s/nº - Es-
perança - Mojuí dos campos/Pa, Sala de reuniões da SEMGa. Brian Lima dos 
santos - Presidente da cPL/Portaria nº 003/2022-GPMc.

Protocolo: 839563

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MUANÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MUaNÁ
Portaria Nº 196/2022 GaB/PMM

o PreFeito MUNiciPaL de MUaNÁ, sr. eder aZeVedo MaGaLHÃes, 
no uso de suas atribuições e em cumprimento às disposições estabelecidas 
pela lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
resoLVe: Nomear o servidor Jean azevedo randel, Engº civil crEa - Pa 
1515305490, inscrito no cPf nº 010.891.922-66, para desempenho de fun-
ção de fiscal de  obra do contrato nº 148/2022, referente a obra de “Contra-
tação de Empresa Especializada para a Execução do Serviço de conclusão 
da construção de Unidades Básicas de Saúde (Unidade de Saúde da família 
- amarino almeida, Unidade de Saúde da família - rua Nova, e Unidade de 
Saúde da família - Manoel duarte da costa) no Município de Muaná/Pa, con-
forme Termo de convênio nº 25/2022/SESPa”. Gabinete do Prefeito.

eder aZeVedo MaGaLHÃes
Prefeito do Município de Muaná-Pa

Protocolo: 839564

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aVisos de LicitaÇÕes
PreGÃo eLetrÔNico - N° Pe 18/2022-PMNi

o Município de NoVa iPiXUNa - Pa, através do fUNdo MUNiciPal dE 
SaÚdE, por intermédio do coordenador de licitação, torna público, para co-
nhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade: Pregão 
na forma Eletrônica, tipo Menor Preço, por iTEM, em Sessão Pública Eletrônica 
a partir das 10h00mim (horário de Brasília - df) do dia 30/08/2022, através 
do site: www.portaldecompraspublicas.com.br.
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS, MaTEriaiS PErMaNENTES E 01 
(UMa) PicK-UP caBiNE dUPla 4X4 firMado ENTrE MiNiSTÉrio da SaÚdE 
E o MUNUcÍPio NoVa iPiXUNa.
o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência 

do Município de Nova ipixuna - Pa, Mural de licitações - TcM/Pa, e-mail: cpl.
pmni@gmail.com, no site do Portal de compras Públicas e/ou na Sala da 
comissão de licitação, na rUa aNTÔNio MarrocoS, N° 01, Bairro: fEli-
cidadE, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente. Nova 
ipixuna - Pa, 11 de agosto de 2022. FraNQUissUeL GoMes reis - coor-
denador de licitação. Portaria nº 050/2021 - GP.

PreGÃo PreseNciaL - PP 19/2022-PMNi - srP
Município de NoVa iPiXUNa - Pa, através da PreFeitUra MUNiciPaL, 
por intermédio do coordenador de licitação, torna público, para conhecimen-
to dos interessados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma 
Presencial, tipo Menor Preço, por iTEM, Sistema de registro de Preços - SrP, 
em Sessão Pública Presencial a partir das 09h00min (horário de Brasília- df) 
do dia 31/08/2022, de acordo com o que determina a legislação vigente, a 
realizar-se na sala da comissão de licitação da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
NoVa iPiXUNa.
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada EM coNSUlToria dE SEGUraNÇa E MEdiciNa do TraBalHo 
Para ElaBoraÇÃo doS ProGraMaS dE SaÚdE E SEGUraNÇa ocUPacioNal.
o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência 
do Município de Nova ipixuna - Pa, Mural de licitações - TcM/Pa, e-mail: cpl.
pmni@gmail.com, e/ou na Sala da comissão de licitação, na rUa aNTÔNio 
MarrocoS, N° 01, Bairro: fElicidadE, a partir da publicação deste aviso, 
no horário de expediente. Nova ipixuna - Pa, 11 de agosto de 2022. fraN-
QUiSSUEl GoMES rEiS - coordenador de licitação Portaria nº 050/2021 - GP.

PreGÃo eLetrÔNico - N° Pe 20/2022-PMNi
o Município de NoVa iPiXUNa - Pa, através da PreFeitUra MUNiciPaL, 
por intermédio do coordenador de licitação, torna público, para conhecimen-
to dos interessados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma 
Eletrônica, tipo Menor Preço, por iTEM, em Sessão Pública Eletrônica a partir 
das 10h00min (horário de Brasília- df) do dia 01/09/2022, através do site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.
objeto: aQUiSiÇÃo dE 01 (UMa) rETroEScaVadEira aTraVÉS do coN-
VÊNio Nº 69/2022-SEdaP, firMado SEcrETaria dE ESTado dE dESEN-
VolViMENTo aGroPEcUário E da PESca - SEdaP E o MUNicÍPio dE NoVa 
iPiXUNa.
o edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparên-
cia do Município de Nova ipixuna - Pa, Mural de licitações - TcM/Pa, e-mail: 
cpl.pmni@gmail.com, no site do Portal de compras Públicas e/ou na Sala da 
comissão de licitação, na rUa aNTÔNio MarrocoS, N° 01, Bairro: fEli-
cidadE, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente. Nova 
ipixuna - Pa, 11 de agosto de 2022. FraNQUissUeL GoMes reis - coor-
denador de licitação. Portaria nº 050/2021 - GP.

Protocolo: 839565

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 001/2022
objeto: contratação de empresa de engenharia para execução dos trabalhos 
de pavimentação da pista de pouso e decolagem do aeródromo Municipal de 
Novo Progresso - Pa, conforme convênio nº 120/2022 celebrado entre a Se-
cretaria de Estado de Transportes - SETraN e o Município de Novo Progresso 
- Pa. concorrência 001/2022. Tipo: Menor Preço, sob regime de Empreitada 
integral. data de abertura: 29/09/2022. Hora 08h00 (hora local). Endereço 
para informações: Trav. Belém, nº 768, Bairro Jardim Europa, Novo Progres-
so/Pa. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no referido endereço e 
no site www.novoprogresso.pa.gov.br. Horário de atendimento 07h00 as 13h00 
(hora local). eliane tomás dos santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 839567

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PALESTINA DO PARÁ

.

aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de Palestina do Pará torna público que adjudi-
cou e Homologou o Processo licitatório na Modalidade: concorrência Pública: 
cP/2022.001-PMPP, objeto: contratação de empresa para recuperação das 
estadas vicinais no município de Palestina do Pará-Pa, conforme convênio 
nº 093/2022-SETraN. Vencedora: a SiQUEira MESQUiTa EirEli, inscrita 
sob cNPJ nº 37.037.796/0001-67 com valor total de r$ 5.197.915,41 (cinco 
milhões, cento e noventa e sete mil, novecentos e quinze reais e quarenta 
e um centavos) acima classificada e vencedora para realizar o objeto desta 
licitação.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 075/2022, oriGeM: coNcorreNcia PUBLica: cP/2022.
001-PMPP, contratante: Prefeitura Municipal de Palestina do Pará. con-
tratada: a SiQUEira MESQUiTa EirEli. oBJETo: contratação de empresa 
para recuperação das estadas vicinais no município de Palestina do Pará-Pa, 
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conforme convênio nº 093/2022-SETraN. Programa de trabalho: Exercício 
2022, atividades: 2-103 - Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais. 
Classificação econômica: 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações, no valor de 
r$ 5.197.915,41 (cinco milhões, cento e noventa e sete mil, novecentos e 
quinze reais e quarenta e um centavos); Vigência: 118 dias após assinatura 
do contrato. data da assinatura: 10 de agosto de 2022.

Protocolo: 839570

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n°  9/2022-00049  
Para sisteMa de reGistro de PreÇos  
coM cota reserVada Para Mes e ePPs

objeto: aquisição de equipamento, ferramenta e material de consumo para 
informática, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Muni-
cipais. data de abertura: 29/08/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá 
ser efetuada via internet, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou 
de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, 
sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 12/08/2022. Jorge Pascoa da 
silva - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 839572

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aViso de LicitaÇÃo deserta 

a Prefeitura de Prainha, torna público que a licitação realizada no dia 
13/06/2022, às 10:00h (dez horas), na modalidade Pregão Presencial nº 
9/2021-111103, que objetiva Terceira chamada registro de Preços Para Even-
tual contratação de Empresa Para Perfuração de Poços artesianos, incluindo 
os serviços e Materiais Necessários para atender as necessidades do Municí-
pio de Prainha/Pá, foi considerada dESErTa, por ausência de participantes/
interessados. Diante da ausência de participantes, fica designada Nova Data 
de abertura para o dia 26/08/2022 às 10h. retirada do edital na Sala de lici-
tação da Prefeitura Municipal de Prainha, situado na Pa 419, Prainha / Jatua-
rana, km 01 - Bairro Jardim Planalto - Prainha - Pará, das 08:00 as 12:00h e 
pelo e-mail:  licitaprh@gmail.com e https://www.prainha.pa.gov.br e https://
www.tcm.pa.gov.br/

Protocolo: 839573

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUATIPURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de QUatiPUrU
eXtrato de coNtrato

 toMada de PreÇos Nº 2/2022-007 
Processo administrativo 20220704-01/GaB/PMQ/Pa. objeto: contra-
tação de Empresa de Engenharia Para Serviços de Urbanização da orla do distrito 
de Boa Vista, no Município de Quatipuru. conforme Processo nº 2021/1331000 
- convênio Nº 267/2022 celebrado com Secretaria de Estado de desenvolvi-
mento Urbano e obras Públicas - Sedop. contrato nº 20220806. contratante: 
Prefeitura Municipal de Quatipuru. contratada aoki e Souza Engenharia ltda, 
inscrita no cNPJ sob o nº 21.250.517/0001-09. Valor Total: r$ 1.314.799,03 
(um milhão, trezentos e quatorze mil, setecentos e noventa e nove reais 
e três centavos). data de assinatura 11/08/2022. Vigencia 11/08/2022 à 
10/08/2023. Jose augusto dias da silva - Prefeito Municipal.

Protocolo: 839575

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
eXtratos de terMos aditiVos 

terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210208 
contratante: Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará, cNPJ nº 
05.149.174/0001-34. contratado: cr2 consultoria em Tecnologia da infor-
mação ltda, cNPJ nº 23.792.525/0001-02. objeto: contratação de Empresa 

Para Serviço de Hospedagem, Gerenciamento e controle de Site, incluindo: 
diagnóstico e levantamento dos Proble Mas atuais em relação a Transpa-
rência Pública, Escolha de Serviços responsáveis, conforme alei de acesso 
e informação (lei 12.527/2011) e a lei de Transparência (lc 131/2009)Se-
guindo as exigências dos Tribunais de contas, Ministério Público e outros Para 
atender as Necessidades da Secretaria Municipal de administração do Municí-
pio de Santa Maria do Pará/Pa. Prorrogação do prazo da vigência contratual. 
fundamento legal: reger-se-á pelas normas gerais da lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações. Vigência: 23/12/2021 a 31/05/2022. data 
de assinatura: 23/12/2021.
esPÉcie: 3º termo aditivo ao contrato nº 20210335.  contratante: Prefei-
tura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa cNPJ nº 05.149.174/0001-34. con-
tratado: alvorada construções e comercio ltda, cnpj nº 83.302.976/0001-
46. objeto: contratação de Empresa Para Modernização do Estádio Municipal 
de Santa Maria do Pará em conformidade ao convênio de n° 895748/2019 
Entre o Ministério da cidadania e a Prefeitura de Santa Maria do Pará/Pa. 
o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do 
contrato até 11 de novembro de 2022, nos termos do art. 57, inciso ii, da 
lei federal nº 8.666/93. Vigência: 11/08/2022 a 11/11/2022. data de assi-
natura: 11/08/2022
esPÉcie: 3º termo aditivo ao contrato nº 20210346.  contratante: Prefei-
tura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa cNPJ nº 05.149.174/0001-34. con-
tratado: alvorada construções e comercio ltda, cnpj nº 83.302.976/0001-
46. objeto: contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenha-
ria e construção e Serviços de Engenharia Visando a cosntrução e reformas 
de Pontes em Madera localizadas no Município de Santa Maria do Pará, de 
acordo com os Projetos, Planilhas orçamentárias e cronograma físico - fi-
nançeiro. o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigên-
cia do contrato até 11 de novembro de 2022, nos termos do art. 57, inciso 
ii, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 11/08/2022 a 11/11/2022. data de 
assinatura: 11/08/2022.

aViso de sUsPeNsÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2022 

o Município de santa Maria do Pará comunica, aos interessados no pro-
cesso de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, Pregão eletrô-
nico n.º 034/2022, Processo administrativo n.º 057/2022, tendo por objeto: 
aquisição de Pneus e câmaras, Para Veículos automotivos leves e Pesados, 
objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e 
fundos Municipais de Santa Maria do Pará/Pa e cuja sessão estava marcada 
para o dia 12 de agosto de 2022, está TEMPorariaMENTE SUSPENSo por 
motivos de adequações e ajustes do Termo de referência, anexo ido Edital. as 
posteriores decisões serão posteriormente publicadas nos sítios oficiais. Mais 
informações no Setor de licitações: Praça da Matriz, Prefeitura Municipal, Sala 
das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com.

aViso de ProrroGaÇÃo 
o Município de santa Maria do Pará, torna público a prorrogação de aber-
tura da licitação, do Pregão Eletrônico nº 026/2022, da Prefeitura Municipal. 
objeto: futura e Eventual fornecimento de link dedicado com
Manutenção à rede Mundial de computadores - internet Banda larga ilimita-
da Visando o atendimento das Necessidades da Prefeitura Municipal, Secreta-
rias e fundos Municipais de Santa Maria do Pará/Pa. fica prorrogada a aber-
tura da sessão pública para o dia 26/08/2022 às 09:00h (Horário de Brasília), 
com base no princípio da conveniência e da oportunidade da administração 
Pública. Por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.
brUaSG: 980531. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br 
UaSG: 980531, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Praça da Matriz, Sala das 
licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com.  carlos cle-
berson Ferreira da silva - Pregoeiro.

Protocolo: 839577
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo  

rePUBLicada
Processo LicitatÓrio N°075/2022

PreGÃo eLetrÔNico Nº 048/2022/srP/PMsa
objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, 
para atender a demanda operacional da Prefeitura Municipal, Gabinete do 
Prefeito, Secretaria Municipal de administração, agricultura, finanças, Gover-
no, Planejamento, Tributos e Terras, Transporte, obras e Serviços Públicos, 
fundo Municipal de assistência Social e fundo Municipal de Meio ambiente do 
Município de Santana do araguaia - Pá.
Nova data de abertura no dia 29/08/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através dos e-mails licitacaopmsa@gmail.com, 
cpl@pmsaaraguaia.pa.gov.br e na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 
às 12:00 horas.

eduardo alves conti
Prefeito Municipal

Protocolo: 839585
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 044/2022/NLcc/seMiNFra
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de santarém - 
Pa, decreto 010/2021-GaP/PMs, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. 
resolve: art. 1º - designar, ana flávia lopes ferreira, como Pregoeira da 
Secretaria Municipal de infraestrutura, nos processos licitatórios realizados 
na modalidade pregão, cabendo-lhes a responsabilidade de processar e julgar 
tais processos licitatórios, em todas as suas fases, especialmente: i - apre-
ciar e julgar as propostas apresentadas; ii - Efetuar a inscrição em registro 
cadastral dos lances ofertados; iii - Efetuar a habilitação das propostas clas-
sificadas; Art. 2º - Para atuar como auxiliar ou equipe do Pregoeiro designado 
a exercer suas funções em razão de força maior ou por conveniência adminis-
trativa justificada, o procedimento administrativo será conduzido por Prego-
eiro ad Hoc, dentre os pregoeiros do Município, com a ciência do Secretário 
para a ratificação dos atos realizados: Antonia dos Santos Costa, Alessandro 
aguiar rocha, chrystina da conceição Pereira Monteiro; art. 3º Esta Portaria 
produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais disposições em 
contrário.  rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.  - 
Santarém, 12 de agosto de 2022. daniel Guimarães simões - secretário 
Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 839581

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 026/2022-seMaP 

objeto: contratação de empresa especializada na construção do Muro de 
contenção por rip-rap, no distrito de curuai, no município de Santarém, 
estado do Pará - convênio nº 010/2022-SEdoP, objeto da TP nº 002/2022 - 
SEMaP. Partes: Secretaria Municipal de agricultura e Pesca e NEll ENGENHaria 
EirEli. Valor: r$ 314.162,70 (trezentos e catorze mil, cento e sessenta e dois 
reais e setenta centavos). Vigência: 11/08/2022 a 11/08/2023. Bruno da silva 
costa - secretário Municipal de agricultura e Pesca.

Protocolo: 839583

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 043/2022/NLcc/seMiNFra
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de santarém 
- Pa, decreto 010/2021-GaP/PMs, no uso de suas atribuições legais e 
em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações poste-
riores. resolve: arT. 1º - fica revogada a PorTaria Nº 009-a/2021/Nlcc/
SEMINFRA, que designa como fiscal de contrato para contratação de empresa 
especializada para aquisição de cimento Portland cP ii Z - 32, a granel para 
atender as necessidades da SEMiNfra, o Sr. lucas Queiroz reis, Técnico em 
Engenharia, decreto nº 104/2021 - GaP/PMS. arT. 2º - Passa a ser o fiscal 
de contrato, o Sr. Elvis Portela de aguiar, assessor Técnico de Engenharia ii, 
decreto nº 103/2021-GaP/PMS, lotado nesta Secretaria Municipal de infraes-
trutura. ART. 3º - Fica designado para o presente Contrato como fiscal subs-
tituto o Sr. lucas Queiroz reis, Técnico em Engenharia, decreto nº 104/2021 
- GaP/PMS, lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. 
arT. 4º - Esta Portaria produz efeito na data de sua publicação, revogada as 
demais disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.

Santarém, 08 de agosto de 2022.
daNieL GUiMarÃes siMÕes

Secretário Municipal de infraestrutura
Protocolo: 839578

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNiciPio de sÃo doMiNGos do araGUaia
PreFeitUra MUNiciPaL sÃo doMiNGos do araGUaia

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-25/PMsda

objeto: contratação de empresa par aquisição de óleo diesel s10 para ser 
utilizado no abastecimento de equipamentos que serão ultilizados na recupe-
ração de estradas vicinais do município de São domingos do araguaia, confor-
me convenio nº 198/2022, processo º 2022/501291 firmado com a secretaria 
de estado de transporte-SETraN. Vencedor (s): aUTo PoSTo MiraNda ltda 
cNPJ : 23.257.422/0001-42 Valor r$ Total r$ 1.587.560,99 (um milhão qui-
nhentos e e oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta reais, e noventa e nove 
centavos). eLiZaNe soares da siLVa Homologador. são domingos 
do araguaia - Pa, 04 de agosto de 2022.

eLiZaNe soares da siLVa
ordenadora de despesa

Município de São domingos do araguaia-Pará
Prefeitura Municipal

eXtrato de coNtrato
extrato de contrato 20220174 Pregão eletrônico nº 9/2022-25/PMsda, 
objeto: contratação de empresa par aquisição de óleo diesel s10 para ser 
utilizado no abastecimento de equipamentos que serão ultilizados na recu-
peração de estradas vicinais do município de São domingos do araguaia, 
conforme convenio nº 198/2022, processo º 2022/501291 firmado com a se-
cretaria de estado de transporte-SETraN.. contratante: Prefeitura Municipal 
cNPJ nº 83.211.391/0001-10, contratada aUTo PoSTo MiraNda ltda cNPJ 
: 23.257.422/0001-42, valor total r$ 1.587.560,99 (Um milhão, quinhentos 
e oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), 
vigência 09/08/2022 a 28/02/2023.

Protocolo: 839586

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 065/2022 - srP
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal E ParcElada coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE rEcUPEraÇÃo E 
PaViMENTaÇÃo aSfálTica E aQUiSiÇÃo dE MaSSa aSfálTica E liGaNTE 
aSfalTico, Para aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE 
SErViÇoS UrBaNoS - SEMUrB. abertura: 29/08/2022 às 09h30m. EdiTal: 
departamento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida 22 de 
março nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.
pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 839587

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 064/2022
contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de em-
presa especializada na prestação de serviços de implantação, manutenção e 
suporte de licença de uso de ferramenta web responsiva contemplando ar-
mazenamento em nuvem de alta performance para realizar licenciamentos 
municipais e a gestão fazendária, interoperando dados em tempo real via 
application Programming interface - aPi com sistemas públicos e privados, 
bem como, atualização da legislação municipal, para atender a Secretaria Mu-
nicipal de administração e Planejamento - SEMaPlaN. abertura: 31/08/2022 
às 09 h30m. EdiTal: departamento de licitações na sede da Prefeitura no 
Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 
12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br/18/.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 839588

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220418 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 102/2021 - SrP - con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: 
aGrorUral XiNGU lTda - objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSTrU-
ÇÃo, fErraMENTaS, HidráUlico, PiNTUra, ProTEÇÃo E SEGUraNÇa, 
acoNdicioNaMENTo E EMBalaGEM Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SE-
MaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, SEMaGri, SEMUrB E SEMEl.  
Vigência: 09/08/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 1.996.990,00 (um 
milhão, novecentos e noventa e seis mil, novecentos e noventa reais) - data 
da assinatura: 09/08/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 839592

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

Primeiro aditivo ao contrato Nº 20220072, objetiva a alteração contratu-
al no valor de r$ 716.672,25 (setecentos e dezesseis mil, seiscentos e setenta 
e dois reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 65, inciso i, alínea 
‘a’, da lei federal nº 8.666/93, passando o contrato a ter o valor total de r$ 
3.631.042,25 (três milhões, seiscentos e trinta e um mil, quarenta e dois reais 
e vinte e cinco centavos). Pregão Eletrônico PE0102/2021-SrP - aGrorU-
ral XiNGU lTda - objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSTrUÇÃo, fErraMENTaS, HidráUlico, 
PiNTUra, ProTEÇÃo E SEGUraNÇa, acoNdicioNaMENTo E EMBalaGEM 
Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, 
SEMoB, SEMaGri, SEMUrB E SEMEl. contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE SÃo fÉliX do XiNGU Vigência: 04/08/2022 a 31/12/2022. data de assi-
natura do contrato: 04/08/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 839589
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022/srP

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 26/08/2022 ás 09:00h, o 
Pregão Eletrônico n°011/2022/SrP, cujo objeto é coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para aQUiSiÇÃo dE iTENS dE ENXoVal Para aTENdEr aoS ProGra-
MaS SocioaSSiSTENciaiS da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia 
Social dE SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa, aTraVÉS do SiSTEMa dE rEGiSTro 
dE PrEÇo. o recebimento de propostas será até 08h50min e início da sessão 
às 9h00min do dia 26/08/2022. o Edital e seus anexos encontram-se à dis-
posição dos interessados a partir da publicação deste aviso, podendo ser con-
sultado ou retirado no site da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas: www.
saojoaodepirabas.pa.gov.br, no Portal dos Jurisdicionados do TcM/Pa: www.tcm.
pa.gov.br e no Portal de compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.
br. informações poderão ser obtidas na sala de licitações desta Prefeitura, em 
horário expediente, sendo das 08h00min às 12h00min, no e-mail licitapmpira-
bas@outlook.com, ou pelo telefone n° 91-985091600. ordenadora de des-
pesas: GeaNNe aLBUQUerQUe dos saNtos reis.

Protocolo: 839595

aViso de rePUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo
o Município de são João de Pirabas, através da Prefeitura Municipal, torna 
público a republicação da concorrência nº 003/2022, cujo o objeto consiste 
na rEforMa E aMPliaÇÃo da EScola ESTadUal dE ENSiNo MÉdio Pro-
f.º fraNciSco da SilVa NUNES. reabertura: 12/09/2022 às 09h00min. o 
edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados a partir da 
publicação deste aviso no setor de licitações e contratos - Prefeitura Munici-
pal de São João de Pirabas, av. Plácido Nascimento, n° 265 - centro - cep: 
68.719-000, São João de Pirabas/Pa, das 8h às 12h de segunda a sexta-feira, 
no site www.saojoaodepirabas.pa.gov.br), ou no portal dos jurisdicionados 
http://www.tcm.pa.gov.br Geo-obras. informações poderão ser obtidas na 
sala de licitações desta prefeitura, em horário de expediente, no e-mail licita-
pmpirabas@outlook.com, ou pelo telefone n° (91) 91-985091600. ordena-
dora: Kamily Maria Ferreira araújo Gomes - Prefeita Municipal.

Protocolo: 839598

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

aViso de LicitaÇÃo: tP/2022.005-PMsJa
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria, Para rEforMa E 
aMPliaÇÃo do HoSPiTal MUNiciPal dE SÃo JoÃo do araGUaia. abertu-
ra: 29/08/2022 às 09h00min. a seção de lance do processo acima menciona-
do será realizada na Sala da cPl, sito a sede, localizada na Praça José ferreira 
Martins, s/n, centro, cEP: 68.518-000, São João do araguaia - Pa. onde o 
edital poderá ser adquirido isento de taxa, em pen drive, fornecido pelo in-
teressado. o edital estará disponível no sítio do https://saojoaodoaraguaia.
pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de licitações GEo-oBraS do TcM-Pa 
e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com. crenis soares Jorge- Presidente.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2022.019-PMsJa srP

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos in-
teressados que realizará no dia 25/09/2022, às 08:10h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2022.019-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEco Para fUTUra 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE coNSErToS E rEParoS MEcÂNicoS NoS 
VEÍcUloS E MáQUiNaS PErTENcENTES À froTa MUNiciPal dE SÃo JoÃo 
do araGUaia.  o edital estará disponível no sítio do https://www.portalde-
compraspublicas.com.br, Mural de licitações do TcM-Pa e https://saojoaodo-
araguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2022.025-PMsJa srP

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos in-
teressados que realizará no dia 25/09/2022, às 09:10h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2022.025-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEco Para fUTUra 
aQUiSicao dE MaTErial ElETrico Para MaNUTENcao doS PrEdioS PU-
BlicoS, Para aTENdEr oS fUNdoS MUNiciPaiS dE SaUdE, EdUcacao E 
aSSiSTENcia Social, SEcrETariaS E PrEfEiTUra dE Sao Joao do ara-
GUaia-Pa.  o edital estará disponível no sítio do https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, Mural de licitações do TcM-Pa e https://saojoaodoara-
guaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. ronis da silva amorim- Pregoeiro.

Protocolo: 839600

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de LicitaÇÃo

a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ, torna público 
abertura de Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
Pregão Eletrônico SrP nº 041/2022, cujo objeto é a registro de preços para 
futura e eventual contratação de serviços comuns de  engenharia para a re-
cuperação de vias urbanas, recapeamento, tapa-buraco com massa asfáltica 
e sinalização horizontal e vertical, objetivando atender as necessidades da 
Secretaria municipal de infraestrutura e Urbanismo de São Miguel do Guamá 
(SEMiU) do município de São Miguel do Guamá/pa. a abertura da sessão 
pública será em 26/08/22 às 08:00 horas, por meio do endereço eletrônico 
Portal de compras do Governo federal https://www.gov.br/compras/pt-br, 
UaSG:.980551, Edital e anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: 
https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal de compras do Governo 
federal https://www.gov.br/compras/pt-br Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.
pregao@gmail.com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, 
centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

edUardo saMPaio GoMes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 839601

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNicÍPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
resULtado de JULGaMeNto 

a Prefeitura Municipal de são sebastião da Boa Vista/Pa, torna público, 
o julgamento das propostas e Habilitação do Pregão Eletrônico nº 9/2022-
012cujo objetivo é o registro de Preços para futura e Eventual aquisição de 
Materiais para a Manutenção da rede de iluminação Pública do Município de 
São Sebastião da Boa Vista-Pa, conforme especificações e quantidades esti-
madas constantes no Termo de referência, dEcido Pela HoMoloGaÇÃo do 
resultado do Processo administrativo nº 01.06.2022.001/cPl  tendo as em-
presas J. l. r. araújo comércio e Serviços cNPJ: 83.913.665/0001-13, itens: 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39 e 40 e NPE comercio e Servicos 
Eireli, cnpj: 41.101.724/0001-09,itens: 27, 33, 37 e 38 dEclaro fracaS-
Sado oS itens  15, 16, 23 e 24. Getúlio Brabo - Prefeito.

Protocolo: 839604

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU / Pa
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 3/2022-0408001 
Tipo menor preço global, sob o regime de empreitada por preço global. con-
tratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução 
das obras de pavimentação de vias localizadas nas zonas urbana e rural do 
município de Tomé-Açu / PA, conforme especificações contidas no Edital e 
anexos. data de abertura: 12/09/2022 às 09:00h. o Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na sala de reuniões da cPl, no Mural de licitações/
TcM/Pa e no site https://transparencia.prefeituratomeacu.pa.gov.br - ariane 
Lima Batista - Presidente da cPL/PMta - tomé-açu / Pa.

Protocolo: 839606

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-051FMs

o Município de tUcUMÃ, através da secretaria MUNiciPaL de saÚ-
de, por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação 
às 09:00 horas do dia 24 de agosto de 2022, na modalidade PrEGÃo ElE-
TrÔNico SrP Nº 9/2022-051fMS, tipo menor preço por iTEM, cujo EVENTU-
al E fUTUra aQUiSiÇÃo ParcElada dE EQUiPaMENToS (TaBlETS) dESTi-
NadoS a aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNiciPio dE 
TUcUMÃ-Pa, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-
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se no Portal de compras Públicas, no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, S/Nº, Setor 
alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: 
cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço www.tcm.
pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 11 de agosto de 2022. 
NadieLLY soUsa rocHa - Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-050FMs
o Município de tUcUMÃ, através da secretaria MUNiciPaL de saÚ-
de, por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação 
às 09:00 horas do dia 24 de agosto de 2022, na modalidade PrEGÃo ElE-
TrÔNico SrP Nº 9/2022-050fMS, tipo menor preço por iTEM, cujo rEGiS-
Tro dE PrEÇoS Para fUTUra, EVENTUal E ParcElada aQUiSiÇÃo dE 
MaTEriaiS odoNTolÓGicoS, Para aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETa-
ria dE SaÚdE dE TUcUMÃ - Pa, de acordo com o que determina a legislação 
vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas, no site www.portalde-
compraspublicas.com.br. informações Gerais: o edital está disponível na rua 
do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e 
também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, 
no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 11 de 
agosto de 2022. iGor LiMa dos saNtos - Pregoeiro.

Protocolo: 839607

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCURUÍ

.

errata aViso de editaL de LicitaÇÃo
  PreGÃo eLetroNico srP Nº 8/2022-058

objeto: registro de Preços para futura e eventual contratação de empre-
sa para fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos em Trânsi-
to.  onde se lê:  abertura dia 23/08/2022 às 16:00h,  Lê – se:  abertura 
dia 24/08/2022 às 09:00h,  tucuruí-Pa, 12/08/2022  Fernando Barros 
Lima Pregoeiro.

Protocolo: 839216

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: Pregão eletrônico 9/2022-00002-srP; coNTraTaNTE: fUNdo 
dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; coNTraTo nº: 20229365; 
coNTraTada: r GalVÃo da SilVa &cia lTda; Valor ToTal: r$ 227.560,80 
(duzentos e Vinte Sete Mil, Quinhentos e Sessenta reais e oitenta centavos); 
oBJETo: aquisição de material de consumo destinado atender a demanda do 
fundo de desenv. da Educação Básica - fundeb. ViGÊNcia: 09/08/2022 à 
30/12/2022.

Protocolo: 839608

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

Modalidade: toMada de PreÇo Nº 2/2022-00002. objeto: contrata-
ção de empresa especializada para a reforma da Quadra Poliesportiva, im-
plantada na Escola Municipal angelo debiase. Vencedor: d&N ENGENHaria 
lTda - EPP, com o valor global de r$ 326.068,48 (Trezentos e Vinte e Seis 
Mil, Sessenta e oito reais e Quarenta e oito centavos). adjudica e Homologa 
a licitação na forma da lei nº 8.666/93.

Protocolo: 839609

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 018/2022 - seMed
o Munícipio de Vigia de Nazaré, através da Secretaria Municipal de Edu-
cação SEMEd, por intermédio da comissão de licitação, torna público a pu-
blicação do pregão que acontecerá as 14:00 horas do dia 26 de agosto de 
2022, fará realizar a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 018/2022  
- SEMEd, tipo menor preço por item para registro de preço para futura e 
eventual aquisição de materiais permanentes diversos destinados a atender 
as necessidades da secretaria municipal de educação de vigia de Nazaré/Pá, 
o edital estará disponível no site: portaldecompraspublicas.com.br e vigia.
pa.gov.br e Mural de licitações do TcM/Pa.

Josicléa Barata Pinheiro Palheta
Secretaria de Educação

Protocolo: 839610

..

ParticULares
.

eUGeNio MarceLo treVisoL e oUtros
c.P.F N° 025.743.501-89 

Torna público que recebeu da SEMaS a lar Nº 13930/2022 com validade 
25/07/2027 e aUTEf Nº 274076/2022 com validade 25/07/2024 do imóvel 
faZENda SÃo PEdro ii, - Municipio de alenquer, Pará.

Protocolo: 839611

irMGard oecHsLer
cPF: 729501889-15 

Proprietária da FaZeNda XiNGUara 
localizada no município de ourém - Pa, torna público que requereu jun-
to à SEMMa ourém, a renovação da licença de ambiental rural (lar) nº 
004/2021 para a atividade de pecuária.

Protocolo: 839613

LUiZ edUardo cHaMoN 
Portador do cPF: 452.991.376-72 

Proprietário do sitio Mar de esPaNHa 
localizado na rodoVia Br 163 KM 1068 MarGEM ESQUErda adENTraN-
do 3,5 KM MUNiciPio dE NoVo ProGrESSo-Pa, torna público que aSSi-
NoU junto à SEMaS - Pa (SEcrETaria ESTadUal dE MEio aMBiENTE E 
SUSTENTaBilidadE do ESTado do Pará o TErMo dE coMProMiSSo aM-
BiENTal Nº677/2021  aprovado em  09/03/2021 e assinado e registrado em 
28/04/2021  no Cartório do único oficio de notas e registros do município de 
Novo Progresso-Pa- sendo a Tabelião responsável senhor Mario Mattei, Termo 
firmado no âmbito do programa de regularização ambiental -PRA , criado 
pela lei federal nº12.651, de 25 de maio de 2012 “Novo código florestal 
Brasileiro”.

Protocolo: 839615

.

.

eMPresariaL
.

a empresa PetroFoc coMÉrcio de coMBUstÍVeis 
serViÇos e traNsPorte Ltda 

inscrita no cNPJ 05.967.455/0001- 02 
Torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de Novo repartimento- SEMMa, e foi concedida a licENÇa dE oPEraÇÃo 
Para a aTiVidadE dE coMÉrcio VarEJiSTa dE coMBUSTÍVEiS Para VE-
ÍcUloS aUToMoTorES, referente ao imóvel denominado PETrofoc co-
MErcio dE coMBUSTÍVEiS SErViÇoS E TraNSPorTES lTda, localizado na 
rodo- Via TraNSaMaZÔNica Br 230, S/N, KM 211, No diSTriTo dE Ma-
racaJá, cEP 68473-000, município de NoVo rEParTiMENTo - Pará.(pro-
cesso nº 2022/185 com protocolo 15/06/2022) lo nº 17/2021, validade até 
27/07/2026.

Protocolo: 839617

associaÇÃo de coNGressos 
edUcatiVos e reLiGiosos de BeLÉM 

Localizada na Estrada de Benfica, lote 1079, no município de Benevides-PA, 
Distrito de Benfica, inscrita no CNPJ nº 03.358.367/0001-70, torna público 
que no dia 25/07/2022 requereu junto à Secretaria Municipal de Meio am-
biente e Turismo - SEMMaT, a renovação da licença de operação nº 268/2021 
referente a atividade de coleta, Transporte, Estação Elevatória, Tratamento 
e destinação final de Esgotos Sanitários, com validade até 24/11/2022 sob 
número de protocolo l202200000107. José Marcio Paula de almeida - 
diretor Presidente.

Protocolo: 839623

a tiM s/a 
(cNPJ 02.421.421/0001-11) 

Torna público que solicitou a Secretaria Municipal de Meio ambiente de Pa-
ragominas a licença ambiental de operação para Estação rádio Base Site 
id. 4S-PaS071_PaPrG002, situado à rua roberto Marinho esq. rua a, S/N, 
residencial Santa rosa, Paragominas/Pa.

a tiM s/a 
(cNPJ 02.421.421/0001-11) 

Torna público que solicitou a Secretaria Municipal de Meio ambiente de Paragominas 
a licença ambiental de operação para Estação rádio Base Site id. 4S-PaS072_Pa-
PrG003, situado à rua São luiz, nº 572, Vila caip, Paragominas/Pa.

Protocolo: 839619

coNstrUtora cLara Ltda
cNPJ 31.981.659/0001-08

Localizada na rUa UM, sN, Bairro: NoVo PaNoraMa, ceP 68365-000, 
cidade: aNaPU, estado do Pará, torna público que recebeu junto à Se-
cretaria Municipal de Meio ambiente a licença de operação ambiental de 
Nº 224790021, com validade de 21/11/2022, para exercer a atividade de: 
oBraS dE TErraPlENaGEM; SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo E rEParaÇÃo 
MEcÂNica dE VEÍcUloS aUToMoTorES; coMÉrcio a VarEJo dE PEÇaS 
E acESSÓrioS NoVoS Para VEÍcUloS aUToMoTorES; locaÇÃo dE oU-
TroS MEioS dE TraNSPorTE NÃo ESPEcificadoS aNTEriorMENTE, SEM 
coNdUTor; coMÉrcio a VarEJo dE PEÇaS E acESSÓrioS USadoS Para 
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VEÍcUloS aUToMoTorES; SErViÇoS dE rEBoQUE dE VEÍcUloS; SErVi-
ÇoS dE arQUiTETUra; SErViÇoS dE ENGENHaria; locaÇÃo dE aUTo-
MÓVEiS SEM coNdUTor; alUGUEl dE MáQUiNaS E EQUiPaMENToS aGrÍ-
colaS SEM oPErador; alUGUEl dE MáQUiNaS E EQUiPaMENToS Para 
coNSTrUÇÃo SEM oPErador, EXcETo aNdaiMES; oUTraS aTiVidadES 
dE SErViÇoS PESSoaiS NÃo ESPEcificadaS aNTEriorMENTE; faBrica-
ÇÃo dE arTEfaToS dE ciMENTo Para USo Na coNSTrUÇÃo; aTiVidadES 
rElacioNadaS a ESGoTo, EXcETo a GESTÃo dE rEdES; colETa dE rE-
SÍdUoS NÃo-PEriGoSoS; coNSTrUÇÃo dE EdifÍcioS; coNSTrUÇÃo dE 
rodoViaS E fErroViaS; coNSTrUÇÃo dE oBraS-dE-arTE ESPEciaiS; 
oBraS dE UrBaNiZaÇÃo - rUaS, PraÇaS E calÇadaS; SErViÇoS dE PrE-
ParaÇÃo do TErrENo NÃo ESPEcificadoS aNTEriorMENTE; iNSTala-
ÇÃo E MaNUTENÇÃo ElÉTrica; MoNTaGEM E iNSTalaÇÃo dE SiSTEMaS 
E EQUiPaMENToS dE ilUMiNaÇÃo E SiNaliZaÇÃo EM ViaS PÚBlicaS, 
PorToS E aEroPorToS; SErViÇoS dE oPEraÇÃo E forNEciMENTo dE 
EQUiPaMENToS Para TraNSPorTE E ElEVaÇÃo dE carGaS E PESSoaS 
Para USo EM oBraS; PErfUraÇÃo E coNSTrUÇÃo dE PoÇoS dE áGUa; 
SErViÇo dE TraNSPorTE dE PaSSaGEiroS - locaÇÃo dE aUToMÓVEiS 
coM MoToriSTa; TraNSPorTE EScolar; TraNSPorTE Por NaVEGaÇÃo 
dE TraVESSia, MUNiciPal; HoTÉiS; coMÉrcio VarEJiSTa ESPEcialiZa-
do dE ElETrodoMÉSTicoS E EQUiPaMENToS dE áUdio E VÍdEo; coMÉr-
cio VarEJiSTa ESPEcialiZado dE EQUiPaMENToS E SUPriMENToS dE 
iNforMáTica; coMÉrcio VarEJiSTa ESPEcialiZado dE EQUiPaMENToS 
dE TElEfoNia E coMUNicaÇÃo.

Protocolo: 839620

P H G de castro & cia Ltda Me
LiceNÇa

comunica que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS/Pa, a licença de operação n 13521/2022, com validade 
até 07/07/2027 para criadouro comercial de quelônios/crocodilianos/ofídios 
no Município de Santo antônio do Tauá/Pa.

Protocolo: 839621

a J M BaPtista eNVasadora 
Torna público que requereu junto a SEMaS/Pa, a autorização sob protocolo 
nº 2022/0000021136, para atividade de dragagem, terraplanagem, aterro 
hidráulico e desassoreamento, em Santarém/Pa.

Protocolo: 839628

a WiNitY s.a. 
cNPJ sob o número 34.622.881/0001-02 

rua Joaquim floriano, 913 - itaim Bibi - São Paulo - SP, cEP: 04.534-013, torna 
público que requereu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustenta-
bilidade (SEMaS), a licença de instalação para uma Estação rádio Base tele-
fonia Móvel celular, na rua Principal, S/N° - Vila KM 16 - aurora do Pará - Pa.

Protocolo: 839630

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 empre-
sa coMPaNHia aGroPEcUária do JaHU, para reunirem-se em assembléia 
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) Mudança 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: 839626

traNsPortadora aMaZÔNia dieseL Ltda. 
cNPJ nº 63.830.889/0001-54

Torna público que recebeu da SEMaS lo nº 13608/2022, válida até 12/01/2027, 
para Transporte rodoviário de Produtos Perigosos.

Protocolo: 839627

a WiNitY s.a. 
cNPJ sob o número 34.622.881/0001-02 

rua Joaquim floriano, 913 - itaim Bibi - São Paulo - SP, cEP: 04.534-013, 
torna público que requereu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade (SEMaS), a licença Prévia para uma Estação rádio Base telefo-
nia Móvel celular, na rua Principal, S/N° - Vila KM 16 - aurora do Pará - Pa.

Protocolo: 839632

cMa iNd e coM e eXProtaÇÃo eriLe 
localizada no Mun. de Bujarú/Pa, cnpj: 39546811/0001-28, vem tornar pú-
blico que recebeu da SEMMa/BUJarÚ, a  licença de operação nº 37/2020, 
para a ativ. de Serraria com desdobramento de Madeira, através do processo 
37/2019.

Protocolo: 839637

rio Mar iNd e coM eriLe 
localizada no Mun. de Bujarú/Pa, cnpj: 39155069/0001-20, vem tornar pú-
blico que recebeu da SEMMa/BUJarÚ, a  licença de operação nº 05/2022, 
para a ativ. de Serraria com desdobramento de Madeira, através do processo 
36/2019.

Protocolo: 839638

coMaZe coMerciaL aZeVedo Ltda
cNPJ 83.302.430/0001-95 

av. JK, 41-a, centro, Jacundá-Pa, requereu junto a SEMaTUr licença de ope-
ração para a atividade de comércio Varejista de Materiais de construção.

Protocolo: 839639

rio doce iNdÚstria e coMÉrcio de Madeiras Ltda 
cNPJ nº 29.952.833/0001-34 

rod. Transamazônica Km 177 Norte, a 400 mts da faixa, s/nº, Uruará/Pa, tor-
na público que recebeu da SEMMa/Uruará a lic. de operação nº 0016/2022 
para ativ. de desdobro de mad. em tora para mad. serrada e seu beneficia-
mento através do protocolo n°187/2022-2.

Protocolo: 839640

aBNer caNdido de soUsa 
cPF: 028.899.352-72 

Torna público que rEcEBEU da SEMaS-UrE/alTaMira. aUTEf n° 274156/2022 
válida até 01/08/2024, lar nº 14008/2022, válida até 01/08/2027 do imóvel 
rural denominado de loTE 01 liNHa 01 SUl da GlEBa UrUará - faZENda 
da PEdra. atividade licenciada: Manejo florestal em regime Sustentável, 
localizado no município de Uruará - Pará.

Protocolo: 839641

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 025/2022
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de camisas para ação estratégica “corrida SESi 2022: 
Etapas municipais” paras as unidades operacionais do SESi no Estado do 
Pará, conforme edital e anexoi.
aBertUra: 31 de agosto de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 15:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda Solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 12 de agosto de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 839642

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022
o SENai - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
aquisição de equipamentos para o laboratório de análises térmicas e carac-
terização de mineral junto ao iSi-TM, em atendimento as necessidades do 
SENai-dr/Pa, conforme edital e anexo i.
aBertUra: 25 de agosto de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda Solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/.
Poderá também ser obtido através do site do BB, no endereço eletrônico do 
Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br

Belém (Pa), 12 de agosto de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 839643

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 024/2022 (srP)
o SENai - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de bancadas didáticas de hidráulica e eletro hidráulica, 
pneumática e eletropneumática, manutenção de mecânica, simulações de fa-
lhas, monitoramento de rotativo e seus respectivos componentes em atendi-
mento as necessidades do SENai-dr/Pa, conforme edital e anexo i.
aBertUra: 31 de agosto de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 09:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda Solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/.

Belém (Pa), 12 de agosto de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 839644
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doNNe e crUZ Ltda - cLiNicas associadas 
cNPJ: 03.090.873/0001-20 

avenida 7 de setembro, n°21, Bairro coHaB, torna público que requereu à 
SEMMa Tucuruí, a licença de operação para a atividade hospitalar prevista 
no COEMA 162 anexo 1: Serviços de diagnóstico por registro gráfico/métodos 
ópticos - EcG, EEG, endoscopia e outros exames análogos.

Protocolo: 839645

soMaFeL- eNGeNHaria e oBras FerroViarias Ltda
aViso de LiceNÇa de oPeraÇÃo

cNPJ: 11.354.235/0008-74  
Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS/Pa, a licENÇa dE oPEraÇÃo sob o Processo 
2021/28382 com validade até 05/07/2026 para atividade de TraNSPorTE 
dE SUBSTÂNciaS E ProdUToS PEriGoSoS.

Protocolo: 839646

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: 839647

aViso de retiFicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022

o município de santa Maria do Pará/Pa, através da câmara Municipal 
de santa Maria do Pará, torna público o aviso de retificação do processo 
licitatório do Tipo Menor Preço por item publicado no dia 08/07/2022, PáGi-
Na 206 do diário oficial do ESTado (ioEPa) . onde se lê: a abertura 
da sessão pública será em 18/08/22 às 08:00 horas; leia-se: a abertura da 
sessão pública será em 22/08/22 às 08:00 horas.

aViso de retiFicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022

o município de santa Maria do Pará/Pa, através da câmara Municipal 
de santa Maria do Pará, torna público o aviso de  retificação do processo 
licitatório do Tipo Menor Preço por item publicado no dia 08/07/2022, PáGi-
Na 206 do diário oficial do ESTado (ioEPa) . onde se lê: a abertura 
da sessão pública será em 18/08/22 às 14:00; leia-se: a abertura da sessão 
pública será em 22/08/22 às 11:00 horas.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 003/2022

a cÂMara MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ, torna público aber-
tura de Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
Pregão eletrônico srP nº 003/2022, cujo objeto é a aQUiSiÇÃo dE VEicUlo 
0KM TiPo UTiliTario Para 5 PaSSaGEiroS (PoPUlar) MoToriZaÇÃo dE 
No MiNiMo 1.0 oU SUPErior MoTor flEX ( alcool E GaSoliNa) caMBio 
MaNUal (5 MarcHaS a frENTE E UMa MarcHa rÉ) VEicUlo aUToMoTor 
TiPo UTiliTario coM 05 lUGarES iNclUiNdo o MoToriSTa, aNo ModE-
lo E faBricaÇÃo 2022, 0 KM (ZEro QUiloMETro), cor Solida BraNco, 
BicoMBUSTiVEl -flEX, 04 PorTaS, dirEÇÃo HidraUlica, MoToriZaÇÃo 
MiNiMa 1.0 oU SUPErior, VidroS E TraVaS ElETricaS, caMBio MaNU-
al dE No MiNiMo 5 MarcHaS a frENTE E UMa rÉ, radio aM/fM coM 
cd PlaYEr, USB, aNTENa E alTo falaNTES, dESEMBaÇador TraSEiro, 
JoGo dE TaPETES dE BorracHa Para o iNTErior, ar coNdicioNado E 
alarME. TodoS oS iTENS dE SEGUraNÇa E oBriGaTorioS dE acordo 
coM a lEGiSlaÇÃo ViGENTE. GaraNTia MiNiMa dE 12 (doZE) MESES.a 
abertura da sessão pública será em 25/08/22 às 09:00 horas, por meio do 
endereço eletrônico Portal de compras do Governo federal https://www.
gov.br/compras/pt-br, UaSG:. 929525, Edital e anexos poderão ser obtidos 
nos seguintes endereços: https://camarasantamariadopara.pa.gov.br/ Portal 
de compras do Governo federal https://www.gov.br/compras/pt-br , Portal 
TcM/Pa, E-mail: camaramunicipalsmp@gmail.com, ou na av. Bernardo Sayão 
nº1361, centro, santa Maria do Pará/Pa horário de 08:00 Às 12:00hs.

aNtoNio GUstaVo Batista aLeNcar
Presidente da câmara Municipal

Protocolo: 839648

coNstrUtora oLiMPo Ltda 
cNPJ 22.036.422/0001-50

Torna público que foi solicitado junto à Secretaria Municipal do Verde e do 
Meio ambiente - SEMMa/Paragominas licença de operação (lo) para condo-
mínio habitacional horizontal, sem fracionamento (residencial flor de lis iii), 
em Paragominas-Pa.

Protocolo: 839635

taBaLMiX coNcreto Ltda 
cNPJ nº 05.603.888/0003-32 

Estabelecida no município de abaetetuba, com endereço na rodovia Pa 481, 
KM 5, Nº7, Bairro arienga, cEP 68.444-000, torna público que recebeu a li-
cença de operação nº lo 079/2022, para a atividade de Preparação de Massa 
de concreto e argamassa para construção civil, com protocolo realizado na 
Secretaria Municipal de Meio ambiente de abaetetuba-SEMEia.

Protocolo: 839650
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