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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o Nº 2554, de 12 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$ 10.482.272,31 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$ 10.482.272,31 (dez Milhões, Quatro-

centos e oitenta e dois Mil, duzentos e Setenta e dois reais e Trinta e Um 

centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

261010612212978338 - PMPa 0101 339039 1.250.000,00

261010612815028833 - PMPa 0101 449052 400.000,00

261010618115028259 - PMPa 0101 449052 5.741.097,52

362011412212978338 - fundação ParáPaz 0101 339037 200.000,00

362011442215008815 - fundação ParáPaz 0101 339037 100.000,00

362011442215008817 - fundação ParáPaz 0101 339036 50.000,00

362011442215008817 - fundação ParáPaz 0101 339039 50.000,00

462021339215038852 - fcP 0101 339039 365.906,56

462021339215038928 - fcP 0101 339036 90.300,00

462021339215038928 - fcP 0101 339047 18.060,00

552012372214908703 - ProdEPa 0101 449040 69.000,00

552012372215087669 - ProdEPa 0101 449040 111.000,00

901011030515078881 - fES 0103 339036 10.800,00

911010412115088892 - SEPlad 0101 339039 2.000.000,00

971010312212978339 - SEaP 0306 339047 26.108,23

ToTal 10.482.272,31

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 

por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no orçamen-

to vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso iii, da lei 

federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) orça-

mentária(s) abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0101 444042 517.254,10

261010612815028832 - PMPa 0101 449052 400.000,00

261010612815028833 - PMPa 0101 339036 1.000.000,00

261010618115028839 - PMPa 0101 449052 4.948.779,88

261010618315028840 - PMPa 0101 449052 392.317,64

261010642215006730 - PMPa 0101 339015 20.000,00

261010642215006730 - PMPa 0101 339030 230.000,00

261010642215006730 - PMPa 0101 449052 400.000,00

362011412212978338 - fundação ParáPaz 0101 449052 400.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 137.012,46

901011030215078288 - fES 0103 339030 10.800,00

911010412215088240 - SEPlad 0101 339039 2.000.000,00

971010333112978311 - SEaP 0306 339046 26.108,23

ToTal 10.482.272,31

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio do GoVErNo, 12 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

d e c r e t o Nº 2555, de 12 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$ 41.503.333,65 para reforço de dota-

ção(ões) consignada(s) no orçamento vigente.

o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 

confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 

constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 

de 11 de janeiro de 2022

dEcrETa:

art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 

do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 

o crédito suplementar no valor de r$ 41.503.333,65 (Quarenta e Um Mi-

lhões, Quinhentos e Três Mil, Trezentos e Trinta e Três reais e Sessenta e 

cinco centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071010445115087552 - SEdoP 0101 449051 6.222.629,91

081012781114997659 - SEEl 0101 449051 414.260,95

291012678214867429 - SETraN 0101 449051 20.369.451,81

462021339215038843 - fcP 0101 449039 1.299.729,16

871010824415058859 - fEaS 0101 339008 5.000.000,00

901011030215077582 - fES 0101 449051 197.261,82

901011030215078289 - fES 0101 449039 8.000.000,00

ToTal 41.503.333,65

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, 12 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 840296
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CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 067/2022 – cMG, de 12 de aGosto de 2022.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o inciso XViii do art. 4º da lei Estadual 
nº 9.661, de 1º de julho de 2022.
coNSidEraNdo que o agente Público de controle está consolidado pelo 
Decreto Estadual nº 5.218, de 26 de março de 2002, que o define como 
auxiliar dos órgãos componentes do Sistema de controle interno, cujo 
órgão central é a auditoria Geral do Estado – aGE/Pa;
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 086, de 11 de dezembro de 
2000, da auditoria Geral do Estado, que regulamenta a operacionalidade do 
Módulo aUdicoN do SiafEM/Pa, instituído pelo decreto nº 1.783/96, para 
fins de instrução e organização dos processos de prestação de contas da 
administração Pública direta, autárquica e fundacional do Estado do Pará 
e define o Agente Público de Controle como o responsável pelo registro das 
conformidades diárias no SiafEM/Pa, em cada órgão do Estado;
rESolVE:
art. 1º - Nomear para a função de aGENTE PÚBlico dE coNTrolE o 
servidor abaixo relacionado, pertencente ao Núcleo de controle interno da 
casa Militar da Governadoria do Estado do Pará.

NoMe Pedro da siLVa MiraNda

carGo assessor de controle interno

NoMEaÇÃo doE nº 35.043, de 12 de julho de 2022 – Ed. Extra

cPf 798.735.372-87

Mf 5419233/2

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, dE 12 dE aGoSTo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 840283
Portaria Nº 066/2022 – cMG, de 12 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
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 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;
rESolVE:
i – designar o servidor Marcelo ribeiro da costa, matrícula 5755468, ocu-
pante do cargo de assessor Técnico, para ser responsável pelo preenchi-
mento do formulário e acompanhamento do Programa Nacional de Trans-
parência Pública.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 12 dE aGoSTo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 840284

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 900/2022 – 
di/cMG, de 12 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: TUcUMÃ /Pa; Perí-
odo: 10 a 12/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 
(pousada); Servidor/Mf: cB PM Jorge fernando ferradais de carvalho, 
4220520/4; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 840124
eXtrato de Portaria Nº 899/2022 – 

di/cMG, de 12 de aGosto de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: TUcUMÃ/Pa; Período: 10 a 12/08/2022; Quantidade de 
diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); Servidora/Mf: 2° SGT PM r/r 
Kátia do Socorro Morais de lima, 5388937/2; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 840122
eXtrato de Portaria Nº 901/2022 – 

di/cMG, de 12 de aGosto de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: XiNGUara/Pa; Período: 10 a 12/08/2022; Quantidade 
de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); Servidora/Mf: 2° SGT PM 
r/r Sandra regina cardoso da Silva, 05673704/4; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 840148

eXtrato de Portaria Nº 893/2022 – 
di/cMG, de 11 de aGosto de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: SaliNoPoliS/Pa; Período: 05 a 06/08/2022; Quantidade 
de diárias: 2 (alimentação); Servidores/Mf: cláudio Benedito de oliveira 
Gomes, 3358968/3 e luiz carlos Garcia da Silva, 55589484/4; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 839734
eXtrato de Portaria Nº 897/2022 – 

di/cMG, de 12 de aGosto de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: oUrilÂNdia do 
NorTE/Pa/Pa; Período: 10 a 12/08/2022; Quantidade de diárias: 3 (ali-
mentação) e 2 (pousada); Servidores/Mf: 3° SGT PM Mário alesandro 
araujo ferreira, 57199471/3 e Sd PM Nelson William ribeiro fontenele, 
6401975/3; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 839737
eXtrato de Portaria Nº 898/2022 – 

di/cMG, de 12 de aGosto de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: XiNGUara/Pa; Pe-
ríodo: 10 a 12/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 
(pousada); Servidora/Mf: Sd PM ithatiele Viana Macieira, 6401682/3; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 840009

Portaria Nº 064/2022 – cMG, de 12 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o art. 4º da lei Estadual nº 9.661, de 1º 
de julho de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 26 da lei Estadual nº 9.661, de 1º de 
julho de 2022.
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora Tainã rocha Botelho, Mf nº 57199733/3, ocu-
pante do cargo de diretor, para responder pela diretoria de aquisições e 
contratos (dac), cumulativamente com a função que exerce, no período 
de 10/08/2022 a 13/08/2022.
ii – dESiGNar a servidora Jacqueline do Socorro fontes Bentes, Mf nº 
5009049, ocupante do cargo de diretor, para responder pela diretoria de 
administração de recursos e Pessoas (darP), cumulativamente com a fun-
ção que exerce, no período de 16/08/2022 a 20/08/2022.
iii – dESiGNar o servidor Natanael dias lobato, Mf nº 57222449, ocu-
pante do cargo de assessor administrativo iii, para responder pela coor-
denação de Gestão de Pessoas (cGP), cumulativamente com a função que 
exerce, no período de 16/08/2022 a 20/08/2022.
iV - dESiGNar o servidor aldo Vandamme Silva Pessoa, Mf nº 4218818/2, 
ocupante do cargo de coordenador, para responder pela coordenação de 
logística (cloG), cumulativamente com a função que exerce, no período 
de 30/07/2022 a 20/08/2022.
V – dESiGNar o servidor diogo arakem Moura Santana de oliveira, Mf nº 
54195422/3 ocupante do cargo de coordenador, para responder pela co-
ordenação de contratos (cc), cumulativamente com a função que exerce, 
no período de 10/08/2022 à 13/08/2022.
Vi - dESiGNar o servidor José alessandro dias costa, Mf nº 57200030/2, 
ocupante do cargo de coordenador, para responder pela coordenação de 
Planejamento orçamentário (cPo), cumulativamente com a função que 
exerce, no período de 14/08/2022 a 27/08/2022.
Vii - dESiGNar o TEN cEl QoPM Jorge fabrício dos Santos, Mf nº 
5788285/4, ocupante do cargo de chefe de Núcleo, para responder pelo 
Núcleo de licitações (Nl), cumulativamente com a função que exerce, no 
período de 10/08/2022 a 13/08/2022.
Viii - dESiGNar a servidora Nazaré Marques dos Santos, Mf nº 5387760/3, 
ocupante do cargo de coordenadora, para responder pela coordenação de 
aquisições (ca), cumulativamente com a função que exerce, no período de 
14/08/2022 a 27/08/2022.
iX - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 12 dE aGoSTo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 840294

Portaria Nº 065/2022 – cMG, de 12 de aGosto de 2022.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o art. 4º da lei Estadual nº 9.661, de 1º 
de julho de 2022.
rESolVE:
i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao pe-
ríodo aquisitivo 2020/2021, ao cEl QoPM rG 24025 lUiZ aNdrÉ MENE-
ZES dE SoUZa, Mf nº 5774004/4, chefe do departamento de adminis-
tração, no período de 16/08/2022 a 14/09/2022, conforme Processo nº 
2022/1031975, excluindo-o da Portaria nº 102/2021 – cMG, de 22 de 
outubro de 2021, referente à concessão de férias, publicada no doE nº 
34.746, de 25/10/2021.
ii – dESiGNar a servidora MaJ QoPM rG 35516 TaiNÃ rocHa BoTElHo, 
Mf nº 57199733/3, ocupante do cargo de diretor, como substituta do che-
fe do departamento Geral de administração, cEl QoPM rG 24025 lUiZ 
aNdrÉ MENEZES dE SoUZa, Mf nº 5774004/4, cumulativamente com a 
função que exerce, durante o referido período de férias do titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 12 dE aGoSTo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado
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Portaria Nº 068/2022 – cMG, de 12 de aGosto de 2022.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o art. 4º da lei Estadual nº 9.661, de 1º 
de julho de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no inciso ii do art. 25 e no art. 26 da lei Esta-
dual nº 9.661, de 1º de julho de 2022.
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora MaJ QoPM rG 35516 TaiNÃ rocHa BoTElHo, 
Mf nº 57199733/3, ocupante do cargo de diretor, como substituta do che-
fe do departamento Geral de administração, cEl QoPM rG 24025 lUiZ 
aNdrÉ MENEZES dE SoUZa, Mf nº 5774004/4, cumulativamente com a 
função que exerce, delegando-lhe a gestão financeira da Casa Militar da 
Governadoria do Estado do Pará no impedimento do titular.
ii – rEVoGar a Portaria nº 069/2021 – cMG, de 02 de agosto de 2021, 
publicada no doE nº 34.657, de 03 de agosto de 2021. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 12 dE aGoSTo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 840300

.

.

Vice-GoVerNadoria do estado

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 084/2022-GVG  de 12 de aGosto de 2022.
o diretor Geral da Vice-Governadoria do Estado, no uso de suas atribuições 
que lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 001/2019-GVG, de 18 
de janeiro de 2019.
rESolVE:
designar, até ulterior deliberação, a servidora Graziela costa Montenegro, 
matrícula nº 009653/3, assessor, para responder pela diretoria do depar-
tamento de Material deste Órgão por motivo de vacância do referido cargo, 
sem ônus para o Estado.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE
carlos alberto da Silva alcântara
diretor Geral

Protocolo: 839770

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria Nº 403/2022-PGe.G., de 12 de agosto de 2022
o Procurador-Geral do Estado, no uso de suas atribuições legais
rESolVE:
dESiGNar, a Procuradora do Estado izabela linhares Sauma castelo Bran-
co, identidade funcional nº 5930952/1, para responder cumulativamente 
pela coordenadoria do Núcleo Jurídico da defensoria Pública do Estado do 
Pará, no período de 13.07 a 11.08.2022, por motivo de licença Prêmio da 
titular lígia de Barros Pontes Sefer.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 839921

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

diÁria
.

Portaria 228/2022-GaB/seac
Belém Pa, 12 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 2022/1024671
rESolVE:
coNcEdEr aos servidores abaixo, 3,5 (três e meia) diárias, no período 
de 16 a 19/08/2022, ao município de canaã dos carajás e Parauapebas, 
no Estado do Pará, cujo objetivo será o “acompanhamento à direção da 
fábrica Esperança, organizando, dentro das Usipaz de canaã dos carajás e 
Parauapebas, os seus colaboradores nas suas respectivas funções e cargas 
horarias, bem como ver o quantitativo de materiais de limpeza e equipa-
mentos a serem utilizados nas Usinas”.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF

5920408-3 iValdo XaViEr dE aMoriM 219.328.752-04

5947176-2 faBricio PiNTo dE BarroS 667.073.742-49

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 12 de agosto de 2022
ricardo BriSolla BalESTrEri
SEcrETário dE ESTado

Protocolo: 840046
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do terceiro terMo aditiVo ao coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 001/2021

oBJETo: repactuação do contrato nº. 001/2021, com base nas prerro-
gativas pré-estabelecidas nas cláusulas Sexta – repactuação e na lei n° 
8.666/1993, art. 65, inciso ii, alínea “d”.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ - cNPJ nº. 21.648.632/0001-36
coNTraTada: BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli - 
cNPJ/Mf sob o nº 17.433.496/0001-90.
doTaÇÃo orÇaMENTária Nº 0338/2022:
funcional Programática: 14.122.1297.8338 – 
(operacionalização das ações administrativas)
Elemento de despesa: 3390-37.03 (locação de mão de obra/vigilância ostensiva)
fonte de recursos: 0101 – (recursos do Tesouro)
ação: 227275
Pi: 4120008338c
Janeiro e fevereiro/2022:
Valor da diferença mensal – r$ 4.082,32
Valor total retroativo (Jan e fev/2022) – r$ 8.164,64
Março a Julho/2022:
Valor da diferença mensal – r$ 5.103,96
Valor total retroativo (Mar a Jul/2022) – r$ 25.519,80
Valor Total retroativo: r$ 33. 684,44.
doTaÇÃo orÇaMENTária Nº 0324/2022
funcional Programática: 14.122.1297.8338 – (operacionalização das 
ações administrativas)
Elemento de despesa: 3390-37.03 (locação de Mão de obra/vigilância ostensiva)
fonte de recursos: 0101 – (recursos do Tesouro)
ação: 227275
Pi: 4120008338c
Valor Mensal: r$ 59.622,08.
Valor Global (ago/2022 a fev/2023): r$ 417.354,56.
fUNdaMENTaÇÂo lEGal: lei n° 8.666/1993, art. 65, inciso ii, alínea “d”.
daTa da aSSiNaTUra: 12/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS - 
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 840143

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 217 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 disposto no art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 
1994 e, ainda, de acordo com o Protocolo: 2022/1025046.
rESolVE: Transferir o período de gozo de férias por NEcESSidadE dE 
SErViÇo do servidor doUGlaS SarGES caldaS, matrícula 5953774/1, Técnico 
em Gestão Social (Pedagogia), a partir de 02/09/2022, referente ao exercício 
2021/2022, concedida através da PorTaria Nº 210 de 03 de agosto de 2022, 
publicada no doE Nº 35.068 pág. 07, que seriam gozadas no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022 e transferir gozo para 01/11/2022 a 30/11/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 839753
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secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N° 00234-Gs/sePLad, de 11 de aGosto de 2.022.
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. 
2022/786349;
rESolVE:
Exonerar a pedido, o servidor HUGo fariaS TaVarES, matrícula nº. 
57208375/1 do cargo de Especialista em Educação classe ii, lotado na 
Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, a contar de 23/06/2. 022 de 
acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 de 
agosto de 2.022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 839979
Portaria coLetiVa N° 00235-Gs/sePLad, de 11 de aGosto de 2.022.
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 relacionados abaixo, resguardando o direito à recondução nas 
hipóteses do art. 57, inciso i, do citado diploma legal.

Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo

Bruno augusto alves Tuma 5940318/1 investigador de Polícia PcPa 27/07/2022 2022/928887

ana Paula lobato Perdigão 5940254/1 investigador de Polícia PcPa 27/07/2022 2022/937256

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dEPlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11de agosto de 2.022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 839980

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 776/2022-daF/sePLad, de 11 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022;
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1016342,
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor raiMUNdo NoNaTo SaldaNHa aSSUNÇÃo, iden-
tidade funcional nº. 2208/1, ocupante do cargo de Mecanógrafo Nível ii, 
lotado na coordenadoria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 19 de setembro a 18 de outubro de 2022, referente 
ao triênio 29/01/1998 a 28/01/2001.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 839880
Portaria Nº 778/2022-daF/sePLad, de 12 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022;
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1018394,
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor carloS HENriQUE SaNTiaGo MarQUES, identi-
dade funcional nº 7006462/1, ocupante do cargo de auxiliar de Escritório, 
lotado na coordenadoria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 05 de dezembro de 2022 a 03 de janeiro de 2023, 
referente ao triênio 01/10/2005 a 30/09/2008.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 12 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 840237
Portaria Nº 779/2022-daF/sePLad, de 12 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 

e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1024662,
rESolVE:
i-coNcEdEr, à servidora laUriNda da coNcEiÇÃo riBEiro cardoSo, 
id. funcional nº 26310/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços Ge-
rais, lo tada na diretoria de Planejamento Estratégico, 60 (sessenta) dias 
de licença Prêmio, no período de 01 de agosto a 29 de setembro de 2022, 
referente ao triênio 01.01.2001 a 31.12.2003.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 01.08.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 12 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 840251

terMo aditiVo a coNtrato
.

9º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 12/2016
contratado: liMPar liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda, empresa estabeleci-
da na cidade de ananindeua- Pa, com sede na rua José Marcelino de oli-
veira, PSG Bom Jardim, 2, Sala a, bairro centro, cEP:67.030-170, inscrita 
no cNPJ/Mf sob nº 08.775.721/0001-85.
objeto: repactuação dos valores do contrato nº 12/2016.
dotação orçamentária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas Natureza de
despesa: 33.90.37 – locação de Mão de obra
Valor Mensal repactuado: r$ 21.037,38
Valor anual repactuado: r$ 252.448,56
fonte: 0101006360
origem dos recursos:
Tesouro Estadual
data de assinatura: 11/08/2022
ordenador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo

Protocolo: 840010
1º aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N.º 08/2017
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo 
– SEPlad, doravante denominada coNVENENTE, órgão da administração 
direta do Estado, com sede nesta cidade de Belém, Estado do Pará, Tra-
vessa do chaco, nº 2350 - Marco - cEP: 66.093-542, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 35.747.782/0001-01 e, BaNco do ESTado do Pará S/a, 
instituição financeira, sediada nesta cidade de Belém – Pa, na avenida 
Presidente Vargas, nº 251, centro, cEP 66010-000, inscrito no cNPJ sob o 
nº 04.913.711/0001-08
objeto: Prorrogação de vigência pelo prazo de doze meses, a partir da data 
de 16/08/2022 a 16/08/2023.
data de assinatura: 11/08/2022
ordenador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração – SEPlad

Protocolo: 840020

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 05/2022-sePLad/daF
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso de suas atribuições legais, fundamentado no inciso ii, do art. 25 c/c 
inciso Vi do art. 13 da lei nº 8.666/93 e considerando a Manifestação 
Jurídica nº 364/2022 – cJUr/SEPlad, exarada nos autos do Processo nº 
2022/916596, resolve reconhecer a inexigibilidade de licitação para a 
contratação da empresa JEaNE lEiTE da SilVa caNElaS – coN TrEiNa-
MENToS, inscrita no cNPJ sob o nº 22.965.437/0001-00, correspondente 
a inscrição de 01 (um) servidor da SEPlad no “iX ENoP - ENcoNTro 
NacioNal dE oBraS PÚBlicaS E SErViÇoS dE ENGENHaria”, a se re-
alizar no período de 26 a 29/09/2022 em Brasília/df, no valor total de r$ 
4.890,00 (quatro mil oitocentos e noventa reais).
data da assinatura eletrônica: 11/08/2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 840005

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 05/2022-sePLad/daF

Nos termos do inciso ii, do art. 25 c/c inciso Vi do art. 13 da lei nº 
8.666/93, ratifico a Inexigibilidade de Licitação em prol da empresa JEANE 
lEiTE da SilVa caNElaS – coN TrEiNaMENToS, inscrita no cNPJ sob o 
nº 22.965.437/0001-00, correspondente a inscrição de 01 (um) servidor 
da SEPlad no “iX ENoP - ENcoNTro NacioNal dE oBraS PÚBlicaS E 
SErViÇoS dE ENGENHaria”, a se realizar no período de 26 a 29/09/2022 
em Brasília/df, constante no Processo nº 2022/916596, no valor total de 
r$ 4.890,00 (quatro mil oitocentos e noventa reais).
data da assinatura eletrônica: 11/08/2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 840008



8  diário oficial Nº 35.078 Terça-feira, 16 DE AGOSTO DE 2022

torNar seM eFeito
.

Portaria N°. 777/2022-daF/sePLad, de 11 de aGosto de 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/1018915,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 623/2022-daf/SEPlad, de 29 de 
junho de 2022, publicada no doE nº 35.028 de 30 de junho de 2022, que 
concedeu licença Prêmio ao servidor EdEMilSoN faGUNdES BarBoSa, 
id. funcional nº. 54185970/3, ocupante do cargo de analista de Gestão 
Pública B/coordenador, no período de 08/09/2022 a 07/10/2022, referente 
ao triênio 2005/2008.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE aGoSTo dE 2022.
 iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 839888

oUtras MatÉrias
.

coNVÊNio N° 005/2022
Exercício: 2022
objeto: conceder estágio curricular remunerado e não remunerado aos 
estudantes regularmente matriculados nos cursos de nível superior de gra-
duação, nos órgãos da administração direta, Entidades autárquicas e fun-
dações do Governo do Estado do Pará.
Vigência do convênio: 15/08/2022 a 14/08/2027
Valor: r$ 0,00
dotação orçamentária: 00000
fonte de recurso: 00000
data da assinatura: 11/08/2022
ParTES:
Beneficiário: FACULDADE UNIÃO EDUCACIONAL NORTE PARÁ - UNINORTE
concedente: Governo do Estado do Pará através da Secretaria de Estado 
de Planejamento e administração - SEPlad

Protocolo: 839827

Portaria Nº 290, de 12 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° 2555, de 12/08/2022.
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 290, de 12 de aGosto de 2022

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

de desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

GESTÃo
ProdEPa

investimentos 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00

outras despesa de investi-
mentos

 0101 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 0,00 197.261,82 197.261,82

obras e instalações
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0101 0,00 0,00 0,00 197.261,82 197.261,82

SETraN
investimentos 0,00 0,00 0,00 20.369.451,81 20.369.451,81

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 20.369.451,81 20.369.451,81

PodEr JUdiciário
TJE-frJ

investimentos 0,00 0,00 0,00 6.222.629,91 6.222.629,91
obras e instalações

dESTaQUE rEcEBido do(a) SEdoP
 0101 0,00 0,00 0,00 6.222.629,91 6.222.629,91

PolÍTica Social
crS - Breves

outras despesas correntes 0,00 0,00 0,00 179.164,00 179.164,00
despesas ordinárias

dESTaQUE rEcEBido do(a) fES
 0103 0,00 0,00 0,00 179.164,00 179.164,00

fEaS
outras despesas correntes 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

fHcGV
investimentos 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00

reforma
dESTaQUE rEcEBido do(a) fES

 0101 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00
PolÍTica SÓcio-cUl-

TUral
fcP

investimentos 0,00 0,00 0,00 1.299.729,16 1.299.729,16
reforma

 0101 0,00 0,00 0,00 1.299.729,16 1.299.729,16
outras despesas correntes 0,00 0,00 0,00 474.266,56 474.266,56

contrato Estimativo
 0101 0,00 0,00 0,00 365.906,56 365.906,56

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 108.360,00 108.360,00

SEEl
investimentos 0,00 0,00 0,00 414.260,95 414.260,95

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 414.260,95 414.260,95

sUBordiNados ao GoVerNo do estado
fundação ParáPaz

outras despesas correntes 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
contrato Global

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

ProGraMa/orGÃo FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
ciência, Tecnologia e 

inovação 0,00 0,00 0,00 69.000,00 69.000,00

ProdEPa
 0101 0,00 0,00 0,00 69.000,00 69.000,00

cultura 0,00 0,00 0,00 1.773.995,72 1.773.995,72
fcP
 0101 0,00 0,00 0,00 1.773.995,72 1.773.995,72

direitos Socioassis-
tenciais 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

fEaS
 0101 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 414.260,95 414.260,95
SEEl

 0101 0,00 0,00 0,00 414.260,95 414.260,95
Governança Pública 0,00 0,00 0,00 6.333.629,91 6.333.629,91

ProdEPa
 0101 0,00 0,00 0,00 111.000,00 111.000,00

TJE-frJ
destaQUe receBido do(a) sedoP

 0101 0,00 0,00 0,00 6.222.629,91 6.222.629,91
infraestrutura e logística 0,00 0,00 0,00 20.369.451,81 20.369.451,81

SETraN
 0101 0,00 0,00 0,00 20.369.451,81 20.369.451,81

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

fundação ParáPaz

 0101 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
Saúde 0,00 0,00 0,00 8.376.425,82 8.376.425,82

crS - Breves
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 179.164,00 179.164,00
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fHcGV
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0101 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00

SEdoP
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0101 0,00 0,00 0,00 197.261,82 197.261,82

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 42.557.600,21 42.557.600,21

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 0,00 0,00 179.164,00 179.164,00

ToTal 0,00 0,00 0,00 42.736.764,21 42.736.764,21

Portaria Nº 291, de 12 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$ 179.164,00 (cento e Setenta e Nove Mil, 
cento e Sessenta e Quatro reais), a quota do segundo quadrimestre, refe-
rente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de 
acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 291, de 12 de aGosto de 2022

Área/UNidade orÇa-
MeNtÁria/GrUPo de 

desPesa/sUBGrUPo de 
desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

PolÍTica Social
fES

outras despesas correntes 0,00 0,00 0,00 179.164,00 179.164,00
despesas ordinárias

 0103 0,00 0,00 0,00 179.164,00 179.164,00

ProGraMa/orGÃo FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
Saúde 0,00 0,00 0,00 179.164,00 179.164,00
fES
 0103 0,00 0,00 0,00 179.164,00 179.164,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0103 - fES - recursos 

ordinários 0,00 0,00 0,00 179.164,00 179.164,00

ToTal 0,00 0,00 0,00 179.164,00 179.164,00

Protocolo: 840297

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo LicitatÓrio N.º 004/2022
HoMoloGo, nos termos da legislação em vigor, o Processo licitatório nº 
004/2022, na modalidade Pregão Eletrônico, nos termos do decreto nº 
10.024/19 e da lei nº 8.666/93, cujo objeto consiste na contratação de 
Empresa Especializada para Manutenção Preventiva e corretiva dos Equi-
pamentos Gráficos, com Fornecimento de Peças e Acessórios, a fim de 
atender as demandas da Imprensa Oficial do Estado do Pará, tendo como 
vencedora a empresa:

 eMPresa cNPJ VaLor
Grupo 01 l f M MaNUTENÇÃo E rEParaÇÃo dE MáQUiNaS lTda 41.301.446/0001-33 r$ 401.595,60

Valor global Homologado de r$ 401.595,60 (quatrocentos e um mil, quinhen-
tos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) à Empresa l f M MaNUTEN-
ÇÃo E rEParaÇÃo dE MáQUiNaS lTda atendendo ao interesse da ioE/Pa.
Belém-Pa, 12 de agosto de 2022.
aroldo carneiro
Presidente da ioE

Protocolo: 839806

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: Pregão eletrônico nº 008/2022.
oBJETo: contratação de empresa especializada em Tecnologia da infor-
mação para fornecimento de infraestrutura de processamento e armaze-
namento privado gerenciado como serviço, contemplando o fornecimento de 
equipamentos na modalidade de comodato, mão de obra especializada para 
implantação, suporte e administração continuada do ambiente, bem como 
subscrições de solução de colaboração corporativa, implantação e suporte.
orÇaMENTo:
Unidade orçamentária: 84201- instituto de Gestão Previdenciária do Es-
tado do Pará;
Unidade Gestora: 840201 - instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará;
Programa do PPa 2020/2023: 1508 – Governança Pública;
Classificação Funcional Programática: 09.122.1508-8238 - Gestão de Tec-
nologia da informação e comunicação;
fonte de recursos: 0261000000: recursos Próprios diretamente arreca-
dados pela administração indireta.;
Natureza de despesa: 339040 – Serviços de Tecn. da inform. e comum. – PJ.
daTa dE aBErTUra: 24/08/2022.
Hora: 9h - Horário local.
Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
Belém, 12 de agosto de 2022.
roberto favacho lobato
Pregoeiro - iGEPrEV
GiUSSEPP MENdES
Presidente
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 839694

diÁria
.

Portaria Nº 620 de 12 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/978629 (PaE), de 03/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Gabriela ohana rocha freire, matrícula nº 
5921027/3, ocupante da função de Técnico Previdenciário a, lotada no Gabi-
nete da Presidência, a viajar a cidade de recife/PE, no período de 21/08/2022 
a 25/08/2022, a fim de participar do Curso de Processo Administrativo de 
responsabilização, promovido pela controladoria Geral da União – cGU.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Portaria Nº 621 de 12 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/978709 (PaE), de 03/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Silvia danielly do Espírito Santo cabral, matrí-
cula nº 5957194/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada 
no Gabinete da Presidência, a viajar a cidade de recife/PE, no período de 
21/08/2022 a 25/08/2022, a fim de participar do Curso de Processo Ad-
ministrativo de responsabilização, promovido pela controladoria Geral da 
União – cGU.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Portaria Nº 622 de 12 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1012321 (PaE), de 10/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Patrícia amaral Potiguar, matrícula nº 
5962962/1, ocupante do cargo em comissão de coordenador de Núcleo 
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Regional, a viajar ao município de Castanhal/PA, no dia 16/08/2022, a fim 
de realizar visita técnica no polo do iGEPrEV no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 840277

.

.

PeNsÃo
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria Ps Nº 3.593 de 20 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/131128.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36 e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c art. 33, 
§7° da constituição do Estado do Pará com redação da Emenda constitu-
cional Estadual nº 77/2019 c/c art. 201, §2° da constituição federal/1988 
e Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, o be-
nefício de pensão por morte, no valor de r$1.212,00 (um mil duzentos e 
doze reais), em favor de roSirENE PaiXÃo ViaNa fErrEira, na condição 
de cônjuge do ex-segurado aluizio ramos ferreira, pertencente ao quadro 
de inativos da Secretaria de Estado de Transporte - SETraN, onde ocupou 
o cargo de Vigia, mat. nº 3271250/1, falecido em 18/05/2020.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, 
com efeitos financeiros retroagindo ao requerimento administrativo 
(02/02/2022), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV - o valor do benefício decorre da aplicação das Súmulas Vinculantes 
nº 15 e 16 do STf, e em observância ao art. 33, §7º, da constituição do 
Estado do Pará, com redação dada pela Emenda constitucional Estadual nº 
77/2019 c/c art. 201, §2° da constituição federal/1988.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 839683

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada 
no d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º. dESiGNar os servidores, carloS alBErTo JorGE dE oliVEira 
JUNior, Gerente fazendário, identidade funcional nº. 5902483/4 e rUi 
GUilHErME PErEira da coSTa, assistente fazendário, identidade fun-
cional nº. 2380/1, ambos lotados na Escola fazendária/cdP, para atuarem, 
respectivamente como fiscal Titular e fiscal Substituto, do contrato nº. 
056/2022/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/
SEfa e aNaX BraSil coMÉrcio E SErViÇoS lTda.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa
Portaria Nº 1.718 de 11 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:
i - os servidores carloS alBErTo JorGE dE oliVEira JUNior, gerente 
fazendário, identidade funcional nº. 59024834 e rUi GUilHErME PErEira 
da coSTa, assistente fazendário, identidade funcional nº. 23801, ambos 
lotados na Escola fazendária/cdP, para atuarem, respectivamente, como 
Fiscal Titular e Fiscal Substituto, do Contrato nº. 057/2022/SEFA, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda/SEfa e BElPará coMEr-
cial, para acompanhamento da execução contratual referente ao item 22.
ii - as servidoras aNa Marcia SoUZa PaNToJa, assessora de comuni-
cação, identidade funcional nº. 0700420603 e aNGÉlica dE JESUS caM-
PoS QUEiroZ fUrTado, gerente fazendária, identidade funcional nº. 
57202219, ambas lotadas na célula de comunicação da coordenação de 
assuntos Estratégicos - cafE/ccoM, para atuarem, respectivamente, como 
Fiscal Titular e Fiscal Substituto, do Contrato nº. 057/2022/SEFA, firmado en-

tre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda/SEfa e o BElPará coMErcial, 
para acompanhamento da execução contratual referente ao item 02.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa
Portaria Nº 1.719 de 11 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:
i - os servidores carloS alBErTo JorGE dE oliVEira JUNior, gerente 
fazendário, identidade funcional nº. 59024834 e rUi GUilHErME PErEira 
da coSTa, assistente fazendário, identidade funcional nº. 23801, ambos 
lotados na Escola fazendária/cdP, para atuarem, respectivamente, como 
Fiscal Titular e Fiscal Substituto, do Contrato nº. 058/2022/SEFA, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda/SEfa e GloBali diSTri-
BUiÇÃo E coMÉrcio lTda, para acompanhamento da execução contratu-
al referente ao item 21.
ii – as servidoras aNa Marcia SoUZa PaNToJa, assessora de comuni-
cação, identidade funcional nº. 0700420603 e aNGÉlica dE JESUS caM-
PoS QUEiroZ fUrTado, gerente fazendária, identidade funcional nº. 
57202219, ambas lotadas na célula de comunicação da coordenação 
de assuntos Estratégicos - cafE/ccoM, para atuarem, respectivamente, 
como fiscal Titular e fiscal Substituto, do contrato nº. 058/2022/SEfa, 
firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFA e o GLOBALI 
diSTriBUiÇÃo E coMÉrcio lTda, para acompanhamento da execução 
contratual referente ao item 01.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa
Portaria Nº 1.720 de 11 de aGosto de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º. dESiGNar os servidores, carloS alBErTo JorGE dE oliVEira 
JUNior, Gerente fazendário, identidade funcional nº. 5902483/4 e rUi 
GUilHErME PErEira da coSTa, assistente fazendário, identidade fun-
cional nº. 2380/1, ambos lotados na Escola fazendária/cdP, para atuarem, 
respectivamente como fiscal Titular e fiscal Substituto, do contrato nº. 
059/2022/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/
SEfa e ProaV caMPiNaS lTda.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa
Portaria Nº 1.721 de 11 de aGosto de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º. dESiGNar os servidores, carloS alBErTo JorGE dE oliVEira 
JUNior, Gerente fazendário, identidade funcional nº. 5902483/4 e rUi 
GUilHErME PErEira da coSTa, assistente fazendário, identidade fun-
cional nº. 2380/1, ambos lotados na Escola fazendária/cdP, para atuarem, 
respectivamente como fiscal Titular e fiscal Substituto, do contrato nº. 
060/2022/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/
SEfa e EMMENSa VarEJiSTa dE SUPriMENToS E aliMENToS lTda.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa
Portaria Nº 1.722 de 11 de aGosto de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º. dESiGNar os servidores, carloS alBErTo JorGE dE oliVEira 
JUNior, Gerente fazendário, identidade funcional nº. 5902483/4 e rUi 
GUilHErME PErEira da coSTa, assistente fazendário, identidade fun-
cional nº. 2380/1, ambos lotados na Escola fazendária/cdP, para atuarem, 
respectivamente como fiscal Titular e fiscal Substituto, do contrato nº. 
061/2022/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/
SEfa e ESPaÇo diGiTal coM E loc. dE áUdio ciNE VÍdEo E ilUM lTda.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 839732
Portaria Nº 1712 de 11 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 (republica-
da no d.o.e. nº 33.805, de 15/02/2019),
r E S o l V E:
Art. 1º- DESIGNAR os servidores EVANDO CAIRES PARDINHO, Identifi-
cação funcional: nº 54196206/2, coordenador fazendário da célula de 
Gestão de redes - cGrE/dTi. E cEZar aUGUSTo MacHado MarTiNS, 
Identificação Funcional nº 5903358/1, Coordenador Fazendário da Célula 
de Gestão de dados - cGda/dTi, ambos lotados nesta diretoria de Tecno-
logia da informação – dTi, para atuarem como fiscal e fiscal Substituto, 
respectivamente, do 1º TAC do CONTRATO Nº 135/2021/SEFA, firmado 
entre a SEfa e a Empresa l8 GroUP S/a.
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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: 839780
Portaria Nº 1736 de 12 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 (republica-
da no d.o.e. nº 33.805, de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º- dESiGNar as servidoras NadiEGE Socorro araUJo da coSTa, 
Identificação Funcional: nº 02022303-01, GERENTE FAZENDÁRIO e OS-
CARINA SUELY SALHEB PACHECO, Identificação Funcional nº 03250229-
02, TEcNica, ambas lotadas na cEcoMT iTiNGa, para atuarem respec-
tivamente como fiscal e fiscal Substituto do 2º Tac do coNTraTo Nº 
056/2020/SEFA, firmado entre a SEFA e a Empresa A.D. C MOTA.
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: 840285

coNtrato
.

coNtrato: Nº 064/2022/seFa.
data da assinatura: 11/08/2022
objeto: locação de imóvel não residencial, localizado na avenida Governa-
dor José Malcher, nº 359, Bairro Nazaré, Belém/Pa, para instalação e fun-
cionamento das unidades fazendárias cEcoMT MErcadoriaS EM TrÂN-
SiTo e da cEEaT iPVa/iTcd
Modalidade: dispensa de licitação nº 029/2022
Manifestação Jurídica: 309/2022/coNJUr/SEfa
Valor anual r$: 557.082,48
Vigência: 11/08/2022 a 10/08/2023
orçamento: 170106.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte de recurso: 0176 – fundo de investimento Permanente da administração
Tributária do Estado do Pará – fiPaT
contratada: a & B adMiNiSTraÇÃo dE iMÓVEiS lTda, inscrita sob cNPJ/
Mf no 10.443.098/0001-05, estabelecida na avenida Governador José 
Malcher, nº 168, sala 410 - centro Empresarial Bolonha, Bairro: Nazaré, 
Belém, Pará
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 840207
coNtrato: Nº 051/2022/seFa.
data da assinatura: 11/08/2022
objeto: locação de imóvel não residencial, localizado na rodovia Br 230 
KM 12, zona rural do município São João do araguaia-Pa, para o funciona-
mento da cEcoMT caraJáS.
Modalidade: dispensa de licitação nº 026/2022
Manifestação Jurídica: 256/2022/coNJUr/SEfa
Valor anual r$: 336.000,00
Vigência: 11/08/2022 a 10/08/2023
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte de recurso: 0101 - recursos ordinários
contratada: NorTE BraSil loGÍSTica EirEli, inscrita sob cNPJ/Mf no
 10.889.552/0001-56, estabelecida no município de Marituba, sito à rua 
dezenove de Julho, nº 19, Bairro Uriboca, cEP: 67202-520 ordenador: 
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 840282

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Pelo presente termo, a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, através do 
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), torna público para conhecimento 
dos interessados, o resultado do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/156989, consultor individual nº 001/2022, que tem como objeto 
a contratação de consultores individuais para atuarem na execução das 
atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise de 
infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da 
Gestão fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa, após a constatação 
da regularidade dos atos procedimentais, estando este em conformidade 
com as regras estipuladas no contrato de Empréstimo e de Garantia nº 
4459/oc - Br, celebrado no dia 19/02/2019, entre o Banco interamericano 
de desenvolvimento - Bid e a república federativa do Brasil, para 
financiamento do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do 
Pará - ProfiSco ii, conforme os resultados apresentados pela comissão 
de avaliação Técnica, constituída pela PorTaria Nº 726, de 14 de abril 
de 2022, e a Manifestação Jurídica nº 285/2022 - coNJUr. desse modo, 
satisfazendo à lei e ao mérito, HoMoloGo o Processo de contratação 
de consultor individual nº 001/2022 e adJUdico o objeto em favor dos 
consultores individuais descritos abaixo, de acordo com os requisitos 
constantes na Manifestação de interesse e no Termo de referência.
aNaliSTa dE NEGÓcio – 06 VaGaS + cadaSTro rESErVa, Valor MEN-
Sal Por coNSUlTor r$ 10.000,00, Valor ToTal Por coNSUlTor r$ 
120.000,00: 1º Gláudia Grazielle Santos Pinheiro, cPf 768.030.582-04; 2º 

ana Patrícia Monteiro Miranda, cPf 004.856.172-00; 3º fabrício costa de 
Moura, cPf 777.671.282-53; 4º Simone lima de Souza, cPf 863.880.022-
34; 5º Jaily Vanzeler freitas, cPf 006.863.222-31; 6º Mariana isabel fer-
nandes Braga da Silva lima, cPf 931.706.702-63; Yuki Neves Yasutake, 
cPf 849.206.022-00, cadastro reserva; rachel Espíndola de deus, cPf 
525.016.202-91, cadastro reserva. dESENVolVEdor dE SiSTEMaS PlE-
No – 15 VaGaS + cadaSTro dE rESErVa, Valor MENSal Por coN-
SUlTor r$ 9.000,00 Valor ToTal Por coNSUlTor r$ 108.000,00: 1º 
José augusto de Sena Quaresma, cPf 007.608.122-25; 2º Breno landry 
Silva Gomes, cPf 003.275.922-30; 3º Mattew Jorge lazameth diniz, cPf 
602.629.072-91; 4º Eliezer Miranda coelho, cPf 026.471.852-63. dESEN-
VolVEdor dE SiSTEMaS SÊNior – 09 VaGaS + cadaSTro dE rESErVa, 
Valor MENSal Por coNSUlTor r$ 11.000,00 Valor ToTal Por coN-
SUlTor r$ 132.000,00: 1º Jaderson cardoso Brandão, cPf 653.885.182-
72; 2º Thadeu ivson albuquerque oliveira, cPf 012.046.775-57; 3º clodo-
mir Soares Souza Junior, cPf 002.964.692-89; 4º álvaro luiz Panarra das 
Neves câmara, cPf 940.313.392-91. dESENVolVEdor dE SiSTEMaS ES-
PEcialiSTa - 03 VaGaS + cadaSTro dE rESErVa, Valor MENSal Por 
coNSUlTor r$ 15.000,00 Valor ToTal Por coNSUlTor r$ 180.000,00: 
1º Marcus Vinicius Moreira Paredes, cPf 898.244.822-53; 2º renato ri-
beiro Serrão, cPf 944.363.472-49; 3º andré christian lopes Tavares, cPf 
767.740.154-68. ScrUM MaSTEr – 3 VaGaS + cadaSTro dE rESErVa, 
Valor MENSal Por coNSUlTor r$ 10.000,00 Valor ToTal Por coN-
SUlTor r$ 120.000,00: 1º ronedo de Sá ferreira, cPf 293.736.578-79. 
arQUiTETo dE SolUÇÕES - 03 VaGaS + cadaSTro dE rESErVa, Valor 
MENSal Por coNSUlTor r$ 15.000,00 Valor ToTal Por coNSUlTor 
r$ 180.000,00: 1º raimundo de deus alves Botelho, cPf 634.276.132-91; 
2º roberto oliveira Kerber, cPf 522.637.112-87; 3º Juarez alves Guima-
rães, cPf 815.522.462-72. aNaliSTa dE iNfraESTrUTUra PlENo – 02 
VaGaS + cadaSTro dE rESErVa, Valor MENSal Por coNSUlTor r$ 
9.000,00 Valor ToTal Por coNSUlTor r$ 108.000,00: 1º Sidney Brito 
de Souza, cPf 647.421.803-72; 2º Bruno rodrigo da Silva Gaspar, cPf 
787.596.922-00; Herberth Mendes de almeida, cPf 794.783.362-15, ca-
dastro reserva, Victor augusto rocha dos Santos, cPf 010.564.882-55, 
cadastro reserva. adMiNiSTrador dE BaNco dE dadoS - 02 VaGaS + 
cadaSTro dE rESErVa: Não houve candidato considerado apto. Valor 
ToTal da coNTraTaÇÃo: r$ 3.096.000,00
Qualquer consultor participante, que desejar saber a razão pela qual o seu 
currículo não foi selecionado, poderá solicitar informação adicional sobre a 
sua manifestação de interesse com um pedido formal no endereço avenida 
Visconde de Souza franco, nº 110, Bairro reduto, cEP: 66053-000, Belém/
Pa. célula de Gestão de licitações e contratos. Telefone: + 55 91 3323-
4259 / 4245. E-mail: cglc_coordenacao@sefa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 11 de agosto de 2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 839766

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 064/2022/seFa.
coNtrato N.º 052/2022/seFa.
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico N.º 2022/860571
ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda E a. d. SErViÇoS lTda.
oBJETo do coNTraTo: locação de imóvel não residencial, localizado à 
Travessa Piedade, nº 644, entre a rua Gen. Henrique Gurjão e av. Gov. 
José Malcher, cEP: 66053-210, bairro Nazaré, cidade de Belém/Pa, para 
atender a necessidade de instalação dos servidores locados nas equipes 
cGal e cGrM, referente a reforma do prédio do Órgão central.
oBJETo do aPoSTilaMENTo:incluir a fonte de recursos,  no que tange 
a cobertura das despesas do contrato no exercício de 2022, alterando sua 
respectiva dotação orçamentária, da seguinte forma:
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda – SEfa
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Unidade Gestora: 170106 -fundo de investimento da administração Tri-
butária do Pará.
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 anual Estimado: r$ 74.400,00
Valor Mensal Estimado: r$ 6.200,00
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento Permanente da adminis-
tração Tributária do Pará- fiPaT.
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 12/08/2022.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 840209

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1735, 12 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da fa-
ZENda, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021 e,
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considerando ainda o processo nº2022/1022066- cEcoMT PorToS E aEroPorToS
rESolVE:
coNcEdEr ao (a) servidor (a) GENY roliM da SilVa SaNToS, cargo assisten-
te administrativo, matrícula nº 3252310-1 portador do cPf nº 288.596.692-
00, Suprimento de fundos no valor total de r$ 2.230,00 (dois mil, duzentos e 
trinta reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 – GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 2.000,00 (dois mil reais)
33.90.39-oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica: 230,00 
(duzentos e trinta reais).
foNTE dE rEcUrSoS: 0101- rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT
-PorToS E aEroPorToS, não subordinadas ao processo normal de apli-
cação, referente ao mês de aGoSTo do exercício corrente, e deverão ser 
aplicados 30(trinta)
dias a contar da data do recebimento.
a Prestação de contas deverá ocorrer até o 5º (quinto) dia útil após o 
período de aplicação.
anídio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 839790

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 1524 de 11 de agosto de 2022 autorizar 15 e 1/2  diá-
rias ao servidora EliaNa dE oliVEira PiNTo, nº 0514960601, aUXiliar 
TEcNico, dirEToria dE arrEcadaÇÃo E iNforMaÇÕES faZENdáriaS, 
com o objetivo de realizar trabalho administrativo na cEcoMT iTiNGa, no 
período de 17.08.2022 à 01.09.2022, no trecho Belém - itinga - Belém.
Portaria Nº 1525 de 11 de agosto de 2022 autorizar 15 e 1/2  di-
árias a servidora lUiSa HElENa do ESPiriTo SaNTo rodriGUES, nº 
0325175601, aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTi-
Va dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar 
trabalho administrativo na cEcoMT iTiNGa, no período de 17.08.2022 à 
01.09.2022, no trecho Belém – itinga - Belém.
Portaria Nº 1526 de 11 de agosto de 2022 autorizar 15 e 1/2  di-
árias ao servidor cElSo caSTro GoMES, nº 0048963801, ProfESSor 
ad-4, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrU-
Pi, objetivo de realizar atividade administrativa na cEcoMT iTiNGa, no 
período de 17.08.2022 à 01.09.2022, no trecho Gurupi - itinga - Gurupi.
Portaria Nº 1698 de 11 de agosto de 2022 autorizar 16 e 1/2  di-
árias a servidora aNToNia iraNETE GadElHa STaacK, nº 0555282601, 
aUXiliar adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE 
dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar trabalho adminis-
trativo na cEcoMT GUrUPi, no período de 15.08.2022 à 31.08.2022, no 
trecho Belém - Gurupi - Belém.
Portaria Nº 1699 de 11 de agosto de 2022 autorizar 16 e 1/2  diá-
rias a servidora ESTEla Maria doS SaNToS SilVa, nº 0512843901, fiS-
cal -c, TriBUNal adMiNiSTraTiVo dE rEcUrSoS faZENdárioS, obje-
tivo de participar de trabalho itinerante na cEcoMT GUrUPi, no período de 
15.08.2022 à 31.08.2022, no trecho Belém - Gurupi - Belém.
Portaria Nº 1700 de 11 de agosto de 2022 autorizar 16 e 1/2  di-
árias ao servidor Joao coNSTaNcio dE oliVEira riBEiro filHo, nº 
0518630701, MoToriSTa faZENdario, UNidadE dE EXEcUÇÃo dE coN-
TrolE dE MErc.TrÂNSiTo dE BarrEira do caMPo, objetivo de conduzir 
veículo oficial na unidade, no período de 15.08.2022 à 31.08.2022, no 
trecho conceição do araguaia - Marabá - conceição do araguaia.
Portaria Nº 1701 de 11 de agosto de 2022 autorizar 15 e 1/2  di-
árias ao servidor MarcoS corrEa da SilVa, nº 0568158801, MoToriSTa 
faZENdario, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS 
EM TRÂNSITO, objetivo de conduzir viatura oficial na CECOMT ITINGA, no 
período de 17.08.2022 à 01.09.2022, no trecho Belém - itinga - Belém.
Portaria Nº 1702 de 11 de agosto de 2022 autorizar 15 e 1/2 diárias 
ao servidor Joao GoMES da crUZ filHo, nº 0324856901, MoToriSTa, 
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSi-
TO, objetivo de conduzir viatura oficial na CECOMT ITINGA, no período de 
17.08.2022 à 01.09.2022, no trecho Belém - itinga - Belém.
Portaria Nº 1710 de 11 de agosto de 2022 autorizar 15 e 1/2 diárias 
ao servidor aNToNio EdiValdo cHaVES, nº 0504943102, MoToriSTa 
faZENdario, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE 
PORTOS E AEROPORTOS, objetivo de conduzir viatura oficial transportando 
servidores para plantão, no período de 16.08.2022 à 31.08.2022, no tre-
cho Belém - Vila do conde - Belém.
Portaria Nº 1713 de 11 de agosto de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor BENEdiTo JoSE fariaS da SilVa, nº 0200615402, MoToriS-
Ta faZENdario, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. 
do GUrUPi, objetivo de conduzir veículos para receber equipamentos para 
a cEcoMT GUrUPi, no período de 15.08.2022 à 16.08.2022, no trecho 
Gurupi - Belém - Gurupi.
Portaria Nº 1714 de 11 de agosto de 2022 autorizar 15 e 1/2  di-
árias ao servidor EdEValdo BarroSo ESTUMaNo, nº 0520873401, Mo-
ToriSTa faZENdario, UNidadE dE EXEcUÇÃo dE coNTrolE dE MErc.
TRÂNSITO DA GRANDE BELÉM, objetivo de conduzir veículo oficial na CE-
coMT iTiNGa, no período de 17.08.2022 à 01.09.2022, no trecho Belém 
- itinga - Belém.

Portaria Nº 1715 de 11 de agosto de 2022 autorizar 15 e 1/2  di-
árias ao servidor JoSE PaUlo MENdES dE liMa, nº 0324872001, aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo 
TriBUTária dE caPaNEMa, objetivo de realizar trabalho administrativo 
na cEcoMT iTiNGa, no período de 17.08.2022 à 01.09.2022, no trecho 
Bragança - itinga - Bragança.
Portaria Nº1723 de 11 de agosto de 2022 autorizar 15 e 1/2 diá-
rias a servidora alfrEdiNa dE MiraNda TEiXEira, nº0003316201, aS-
SiSTENTE faZENdario, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE 
MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar trabalho administrativo 
na cEcoMT iTiNGa, no período de 17.08.2022 à 01.09.2022, no trecho 
Gurupi - itinga - Gurupi.
Portaria Nº 1727 de 11 de agosto de 2022 autorizar 15 e 1/2  diá-
rias a servidora EUSTalia liGia rEiS dE SoUZa PESSoa, nº 0515184801, 
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.
TriB. do iPVa E iTcd, objetivo de realizar trabalho administrativo na cE-
coMT iTiNGa, no período de 17.08.2022  à  01.09.2022, no trecho Belém 
- itinga - Belém.
Portaria Nº 1528 de 11 de agosto de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor NiValdo da SilVa fErrEira, nº 5719283001, MoToriSTa, 
cÉlUla dE GESTÃo dE aPoio loGÍSTico, objetivo de conduzir veículo 
oficial transportando servidores da CGRM, no período de 12.08.2022  à  
14.08.2022, no trecho Belém - itinga - Belém.
Portaria Nº 1711 de 11 de agosto de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior, nº 0594557901, SE-
crETario dE ESTado da faZENda, GaBiNETE do SEcrETário, objetivo 
de reunião  com o supremo tribunal federal, no período de 15.08.2022  à 
17.08.2022, no trecho Belo Horizonte - Brasília - Belém.

Protocolo: 839966

editaL de NotiFicaÇÃo
.

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

o coordenador regional de administração Tributária e Não Tributária da 
Secretaria da fazenda – cEraT Belém, no uso de suas atribuições, faZ 
SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro 
meio tomarem conhecimento, que foram lavrados os aUToS dE iNfraÇÃo 
E NoTificaÇÃo fiScal dE TrÂNSiTo - aiNf´S, originários de Termos de 
apreensão e depósito - Tad´s, conforme abaixo:

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

812021510001928-0 812021390001277 EcP ENGENHaria lTda 23.385.669/0001-44

812022510000548-1 812021390003530 M & a TraNSPorTES E loGiSTica EirEli 29.821.913/0001-50

812021510002752-6 812021390002409 M & a TraNSPorTES E loGiSTica EirEli 29.821.913/0001-50

812021510002747-0 812021390002410 M & a TraNSPorTES E loGiSTica EirEli 29.821.913/0001-50

812022510000572-4 812021390003605 M & a TraNSPorTES E loGiSTica EirEli 29.821.913/0001-50

472022510000011-1 472021390000207 ZoEloG PiNHaiS TraNSPorTES lTda 39.771.616/0002-82

472022510000012-0 472021390000208 ZoEloG PiNHaiS TraNSPorTES lTda 39.771.616/0002-82

812021510001437-8 812021390000980 UNidaS S/a 04.437.534/0014-55

812022510002172-0 812021390002685 r c PErEira da SilVa EirEli 41.847.632/0001-72

812022510000768-9 812021390004034 f r da SilVa TraNSPorTES E loGiSTica 34.000.292/0001-84

382022510000493-2 382022390000340 afc coMErcio VarEJiSTa dE coMPoNENTES 
ElETroNicoS lTda 18.983.263/0001-23

492022510000188-3 492022390000130 rUTH MiraNda doS SaNToS 031.411.712-11

o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar im-
pugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publicação 
desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 
2007, art. 14, § 3º, o que poderá ser feito nesta coordenação, localizada 
na av. Gentil Bittencourt nº 2566, entre av. José Bonifácio e Trav. castelo 
Branco - São Braz, no horário de 08:00 as 14:00hs, findo o qual sujeitar-
se-á a cobrança executiva do crédito tributário.
Nivaldo farias Brederode
coordenador fazendário Substituto – cEraT - Belém

Protocolo: 839975

editaL de iNtiMaÇÃo
.

assUNto: iNtiMaÇÃo
o coordenador regional de administração Tributária e Não Tributária - cE-
raT Belém da Secretaria de Estado da fazenda, no uso de suas atribuições, 
faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que o aiNf nº 372020510000506-0 
foi JUlGado ProcEdENTE e recorrendo de ofício ao Tribunal administrati-
vo de recursos fazendários – Tarf, da parte contrária à fazenda Pública. 
Sujeito passivo: Via aPia aliMENToS EirEli, cNPJ: 00.288.948/0001-94. 
outrossim, em caso de interposição de recurso Voluntário ao Tribunal ad-
ministrativo de recursos fazendários – Tarf, no prazo de 30 (trinta) dias 
da ciência deste, o mesmo deverá ser apresentado na cEraT Belém, sito à 
av. Gentil Bittencourt, nº 2566 – 2º andar (entre av. José Bonifácio e Trav. 
castelo Branco, fones: (91 30398534/30398535).
Nivaldo farias Brederode
coordenador fazendário Substituto

Protocolo: 839935
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BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrÔNico N° 016/2022
o BaNPará S/a informa aos interessados a SUSPENSÃo da aBErTU-
ra da SESSÃo da licitação em epígrafe, que estava prevista para o dia 
12/08/2022, cuja nova data de abertura será posteriormente divulgada.
a comissão

Protocolo: 839713

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 0700 de 12 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1025042.
r E S o l V E:
dESiGNar, sem ônus para a administração Pública, a servidora lUciaNa 
fErrEira MiNoWa, matrícula nº 57208588/1, para responder pela diVi-
SÃo dE coNTrolE dE carGoS, no período de 17.08.2022 a 19.08.2022, 
em substituição ao titular dEUZENEi MoUra dE oliVEira, matrícula nº 
54192835/1, que se encontrará participando do curso E-social na adminis-
tração Pública em conformidade com o manual simplificado S-10/2021 e 
aspectos da GfiP/SEfiP 8.4, na cidade de São Paulo - SP.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 12.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 840171
Portaria Nº 726 , de 11 de aGosto de 2022.
Designar os servidores que exercerão a função de fiscal sanitário no âmbito 
da Secretaria de Estado de Saúde Pública e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e:
considerando o disposto no artigo 200, i, ii, Vi e Vii, da constituição 
federal de1988;
considerando o disposto no artigo 17, iV, “b”, da lei 8.080 de 19 de se-
tembro de 1990;
considerando o disposto no artigo 264, da constituição do Estado do Pará de 1989;
considerando o disposto no artigo 5, i, ii, Viii, X, Xi, Xiii, da lei Estadual 
nº 5.199,de 31 de dezembro de 1984, regulamentada pelo decreto Esta-
dual nº 3.948, de 09 de setembro de 1985;
Considerando as atividades inerentes à função de fiscal sanitário legalmen-
te estabelecidas.
rESolVE:
art. 1º designar os servidores lotados no departamento de Vigilância Sani-
tária do Nível central e nos centros regionais de Saúde desta Secretaria de 
Estado de Saúde Pública que desenvolvem as ações de vigilância sanitária 
relacionados no anexo I, a exercerem a função de fiscal sanitário no âmbito 
do Estado do Pará;
art. 2º os servidores designados no artigo 1º serão considerados, para 
todos os efeitos, autoridade sanitária e exercerão todas as atividades le-
gais inerentes à função de fiscal sanitário, tais como realizar: inspeção e 
fiscalização sanitária, lavratura de auto de infração sanitária, instauração 
de processo administrativo sanitário, interdição cautelar de estabelecimen-
to, interdição e apreensão cautelar de produtos, ações de pós-mercado dos 
produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, fazer cumprir as pena-
lidades aplicadas pelas autoridades sanitárias competentes nos processos 
administrativos sanitários e outras atividades estabelecidas para esse fim;
art. 3º o exercício do poder de policia administrativa, nos limites das atri-
buições legais conferidas aos servidores elencados no anexo i, compreen-
de além das prerrogativas citadas no :
• - livre acesso aos locais e aos documentos onde se processe, em qual-
quer fase, a prestação de serviço, a produção, a industrialização, o co-
mércio, a distribuição, o armazenamento, a importação, a exportação e o 
transporte dos produtos submetidos às legislações sanitárias;
• - Requisição, quando necessário, de auxílio de força policial, em caso de 
desacato ou embaraço ao exercicio de suas funções.
Art. 4º Ficam convalidados os atos anteriores praticados pelos profissionais, 
ora designados, no exercício da atribuição de fiscal da Vigilância Sanitária.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando-
se as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública – SESPa

aNeXo i.
relação de servidores da secretaria estadual de saúde que exer-
cem atividades de Fiscalização em Vigilância sanitária.

Nível central
Nome cargo+ Matricula

alessandra Soares alhadef Nutricionista 54189023/1
alinnie Pinto Vianna afonso comissionado 5959193/1

amanda de Paula Borges de Moura Enfermeiro 55208368/1
amílcar alfredo cortes Brizuela Médico Veterinário 54190755/1

andrea Vera da Silva costa agente administrativo 54194716/1
caio cesar Macedo de Souza farmacêutico 5960077/2

carla regina Nogueira agente de Saúde 6120369/1
carlicéia Silva de Souza Médico Veterinário 54188878/1

cristina Guimarães oliveira agente administrativo 5301874/2
danilo Wendel cordeiro Vieira agente administrativo 5922168/3
dorilea de Sena Pantoja Sales Nutricionista 55585765/1

durvalina Serrão Pinto Enfermeiro 5146658/1
Ednei charles da cruz amador farmacêutico 54188883/1

Elaine cristina farias de Miranda Enfermeiro 57192483/1
Elizangela de Nazaré Santos reis agente administrativo 54195140/1

Etiane de Souza ferreira agente administrativo 54194776/1
Gillene lima ferreira agente de Portaria 57190932/1

Gilson Moraes dos Santos agente administrativo 57228641/4
Hiago roberto Viana Brito Engenheiro civil 5958685/2

Higor ribeiro Borges comissionado 5899529/3
igino Martins Paolelli administrador 54189041/1
igor Neves de Souza agente administrativo 54192837/1
ivone Barreto ramos Enfermeiro 57200298/1
Jardes correa costa Engenheiro civil 57196531/2

Jhonatas kittson Pires da Silva agente de Portaria 57194339/1
João Paulo Guimarães Martins Engenheiro 95141/1

Joao Pinto Monteiro Junior Técnico em Enfermagem 5529255/3
Josué leite dos Passos comissionado 5957190/1

lilian Yae Kato farmacêutico/Bioquímico 54189931/1
lizete Elizabeth anjos rodrigues Enfermeiro 54184065/3
Maria chiara dos Santos Morais comissionado 5932444/1

Maria das Graças dos Santos cruz odontólogo 5108799/1
Maria de Nazaré lima de melo agente administrativo 82627/1

Maria raimunda Pereira da Silva Técnico em Enfermagem 5957447/2
Melyane de assunção Gaia Enfermeiro 55208365/1
Milton Gomes dos Santos Médico Veterinário 104000/1

Milvea franciane ferreira carneiro comissionado 5955882/2
Murilo antonio Pinheiro Marques agente administrativo 54195129/1
Murylo augusto ribeiro Macedo Engenheiro Sanitarista 5954411/2

otavio Sampaio Melo Júnior Engenheiro 6211-010
oziel Silva avelar agente administrativo 54195133/1

regianne ingrid cascaes Guedes farmacêutico 5959206/2
reginaldo rubens Mesquita de Paula agente de Vigilância Sanitária 104418/1

rita de cássia franco carvalho Médico Veterinário 57174834/1
ruy antonio Macedo Neri Químico industrial 5446791/2

Selma lucia Silva dos Santos Enfermeiro 57190759/1
Selma regina Moraes lisbôa Médico Veterinário 105457

Silvia fernandes de araujo dinelli Técnico em Enfermagem 5784921/2
Silvia regina Silva Pinto Nutricionista 57197538-1

Simão Santana Paixão da Silva agente administrativo 57194743/1
Tânia lúcia alves da Silva Enfermeiro 5959205/2

Tereza regina Viggiano Barreto Médico Veterinário 5706971/1

Vera Maria Miranda Nahmias arquiteto 5092655/1

Viviane Gonçalves Sena Enfermeiro 5905723/1

Waldirene Sales da cunha Engenheiro Sanitarista 55208570/1

1º crs

Nome cargo Matricula

dinamara coimbra dos Santos Tuma Enfermeiro 57192908/2
Marluce de fátima ribeiro de Sousa, Nutricionista 55586563/1

Jacira da costa caxias farmacêutico 724190/2
José luis Pereira correa fiscal Est. agropecuário 5909020/1

Monica Melo Queiroz Santos Médico Veterinário 57174858/1
ruth Maria oliveira cardoso Enfermeiro 5105269/1

Zildene de Santana arnaud farmacêutico 57190718/1
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2º crs
Nome cargo Matricula

amadeu José Bahia de rezende Médico Veterinário 57197864/1
ronaldo José ferreira de oliveira ag. de Vigilância Sanitária 721760/1

Silvestre italo Savino Priante farmacêutico 5131022/1
3º crs

Nome cargo Matricula
amarildo cruz de oliveira agente de Vigilância Sanitária 106828/1

antonio ozemir fialho Silva Médico Veterinário 57194899/1
Benedito da Silva Pinheiro agente de Vigilância Sanitária 119008/2

djalma oliveira filho Engenheiro 5363/1
Henrique ferreira da Silva Junior Enfermeiro 5903315/1

ivo das Neves Silva agente de Vigilância Sanitária 118397/2
Jose Moacir Modesto dos reis agente de Vigilância Sanitária 106810/1

Maria oneide rocha dos Santos Técnico Patologia clínica 5148308/2
4º crs

Nome cargo Matricula
antonio carlos da Mata Sidrim Técnico em Educação física 236667/2
ataides Eduardo do Nascimento agente de Saúde Pública 5050812

Jorge Miguel cecim coelho Médico Veterinário 5466180/2
José Maria Moura Guarda de Endemias 5021219

liliane oliveira cruz farmacêutico 5967399/1
5º crs

Nome cargo Matricula
antonio Paulo assunção Silva agente administrativo 5896753-1
Mario Nilson lopes da Silva agente de Vigilância Sanitária 724297

ronaldo da Silva Santos Médico Veterinário 112232-1
Salomão lira da Silva ag. de controle de Endemias 57206131/1

rafael Moraes da costa Técnico em Enfermagem 5967274-1
6º crs

Nome cargo Matricula
alexander da Silva de lima farmacêutico- Bioquímico 54189901/1

dionizio alcântara dos Santos agente de Saneamento 5092833-1
Edilene Gemaque leal Técnico de enfermagem 5900906/1

ivo José Macêdo Martins Médico Veterinário 5149908/1
Kelen regina Teixeira Silva Enfermeiro 57195000/1

7º crs
Nome cargo Matricula

João carlos Monteiro freire agente de Vigilância Sanitária 86711
amanda fernandes  Pereira Médico Veterinário 5918360/2

carlos augusto de Siqueira lobo filho Engenheiro Sanitarista 729566/6
Ygor Yuri Pereira da Silva agente de controle de Endemias 57210055/1

8º crs
Nome cargo Matricula

Jane Maria dos Passos dias agente de Vigilância Sanitária 02589
José claudio Gomes ferreira agente de Vigilância Sanitária 720283/1

9º crs

Nome cargo Matricula

alcinei dos Santos almeida Técnico em Enfermagem 5901198/1
andrei silva freitas farmacêutico 5932289/2

Everton Estevão dos Santos Viana agente de Vigilância Sanitária 7269331/1
Jorge aluísio coelho costa Médico Veterinário 270717/2
Josie Giceli da Silva Vieira Enfermeiro 5897263/1
Kelly Mendes dos Santos agente de Vigilância Sanitária 111554/1

Mario da conceição lira Brasil agente de Vigilância Sanitária 111546/1
rosáurea lisboa Machado Enfermeiro 5571472/1

Silvia de Paula cabral Técnico em Enfermagem 73504251/1
Valmir costa Sarmento Técnico em Enfermagem 57191990/2

10º crs
Nome cargo Matricula

Edivaldo de Souza Silva Técnico em Enfermagem 57224781

francisco Elson araújo agente administrativo 54193608/1

Jorge Gil chagas de almeida agente de Portaria 5160391
luiz de oliveira dornelas Junior farmacêutico 593990/1

Nilson castelo Branco Junior Técnico em radiologia 57224934/2

Pablo alves dos Santos Enfermeiro 5892340/1
rosinelia aparecida de almeida atendente de consultório dentário 54191549/1

Veldson de Sousa Pinto agente de Portaria 57190714/1

11º crs
Nome cargo Matricula

ana raquel Santos Miranda Enfermeiro 54191375/1
andreza cinara cristo andrade farmacêutico 5940382/1

Nagilvan rodrigues amoury Médico Veterinário 54196719/1
orlando roger Bandeira lobo Médico Veterinário 5166373/1

ruth Souza chaves Enfermeiro 5095158/1
12º crs

Nome cargo Matricula
fernando rodrigues ferreira agente de artes Práticas 5425212/2

Genival rodrigues do Nascimento agente de Saúde Pública 498901
leomar Pires Pereira ag. de controle de Endemias 57207935
Marcilene Silva alves farmacêutico/Bioquímico 5939876/1

olivia cristina dias ferreira Enfermeiro 57205107
Valmici lima rocha alencar agente de vigilância Sanitária 720534/1

13º crs
Nome cargo Matricula

adenilton Batista Veiga. atendente de consultório dentário 54192342-1
arialdo João Sanches de oliveira Técnico de Enfermagem. 5265983/2

denilton de castro Tavares farmacêutico 5850940/3
camila fernandes Barra comissionado 5967099/1

Mirian da rocha albuquerque Médico Veterinário 5966196/1
Valéria de Paula Maciel Pantoja Enfermeiro 57191022/1

ingrid Tavares de araújo Nutricionista 5966901/1
Paulo Santos Guimarães Junior. datilografo 5108454/1

Protocolo: 839712
Portaria N° 0687 de 09 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/982634.
r E S o l V E:
dESiGNar, sem ônus para a administração Pública, a servidora aNdrEa 
HElENa MarTiNS aMaral, matrícula nº 57205636/1, para responder pela 
coordENaÇÃo dE ENToMoloGia, no período de 22.08.2022 a 20.09.2022, 
em substituição a titular BarBara arETHa carNEiro alMEida, matrícula nº 
57206326/1, que se encontrará em gozo de licença Prêmio.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 09.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 839682
Portaria N° 0690 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 ainda o teor do PaE nº 2022/694645.
r E S o l V E:
aUToriZar, o afastamento da servidora raQUEl TErUMi iTo, matrícu-
la n° 5832160/2, cargo farMacÊUTico BioQUÍMico, lotada no laBo-
raTÓrio cENTral, para candidatar-se a cargo eletivo no período de 
02/07/2022 a 02/10/2022.
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: 839684
Portaria N° 0799 de 08 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/959741.
rESolVE:
loTar, a contar de 30/06/2022, para fins de regularização funcional, a 
servidora raiSa carloS PErEira doS SaNToS, cargo MÉdico, matrícula 
n° 5960628/2, na UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada – SaNTarÉM 
com atuação no caPS SaNTarÉM.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 08.08.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 839696
Portaria coLetiVa N° 0800 de 09 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/944811.
rESolVE:
loTar, para fins de regularização funcional, os servidores relacionados 
abaixo, na diViSÃo dE iMUNiZaÇÃo.
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MatrÍcULa NoMe carGo a coNtar
55208611/1 alaN doS SaNToS PiNHEiro aGENTE adMiNiSTraTiVo 08/06/2022
55209275/1 faBrÍcio WaNZElEr do carMo ENfErMEiro 13/06/2022
55208440/1 lariSSa dE caSTro MaGalHÃES TEiXEira ENfErMEiro 30/05/2022
5638267/4 MarcElo roBErTo alMEida dE JESUS TÉcNico dE ENfErMaGEM 13/06/2022
55209057/1 Marcia roSaNa rodriGUES PiNHEiro TÉcNico dE ENfErMaGEM 13/06/2022
54185597/3 roNilda corrEa da GaMa TÉcNico dE ENfErMaGEM 13/06/2022
55209050/1 VaNESSa KElY loPES dE SoUZa TÉcNico dE ENfErMaGEM 13/06/2022

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 09.08.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa.

Protocolo: 839698
Portaria N° 01080 de 09 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/796550.
rESolVE:
rEMoVEr, o servidor lUiZ arTUr diaS alVES, cargo farMacÊUTico, 
matrícula n° 57190501/1, do laBoraTÓrio cENTral para a UNidadE dE 
rEfErÊNcia ESPEcialiZada – rEdUTo.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 09.08.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 839700
Portaria N° 0691 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 2022/893724.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora lUciETE PiMENTEl oliVEira, matrícula nº 
57191272/1, lotada no laBoraTÓrio cENTral, para responder pelo car-
go comissionado de cHEfE dE diViSÃo dE laBoraTÓrio / daS-3, no 
período de 22.08.2022 a 10.09.2022, em substituição a titular criSTiaNE 
SHiBaTa iKEda, matrícula nº 5875366/2, que se encontrará em gozo de 
férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 10.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 839690
Portaria N° 0693 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 2022/997589.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora EdiNa araÚJo GoNÇalVES, matrícula nº 
57174483/1, lotada no 5º cENTro rEGioNal dE SaÚdE – SÃo MiGUEl 
do GUaMá, para responder pelo cargo comissionado de cHEfE da diVi-
SÃo dE ENdEMiaS / daS-3, no período de 01.08.2022 a 30.08.2022, em 
substituição ao titular NEY TorrES SoarES, matrícula nº 5947398/1, que 
se encontra em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 10.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 839691
Portaria N° 0696 de 11 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publica-
do no doE n° 28.508/18.07.1997.
E coNSidEraNdo o teor dos PaE nº 2022/989317.
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, os efeitos da PorTaria Nº 0656 de 29/07/2022, 
publicada no doE nº 35.063 de 01/08/2022, que designou a servidora 
Maria clÉa dE alENcar UcHoa, matrícula nº 54193780/2, lotada na 
UNidadE ESPEcial - aBriGo JoÃo PaUlo ii, para responder pelo cargo 
comissionado de cHEfE dE UNidadE ESPEcial/ daS-3, no período de 
01.08.2022 a 30.08.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 11.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 839692
Portaria N° 0797 de 04 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/886088.
rESolVE:
rEMoVEr, o servidor faBricio alEXoPUloS fErrEira, cargo farMa-
cÊUTico BioQUÍMico, matrícula n° 5913083/1, do 3º cENTro rEGioNal 
dE SáUdE - caSTaNHal para o HoSPiTal rEGioNal - SaliNÓPoliS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 04.08.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 839695

Portaria Nº725 de 12 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo o relatório apresentado pela comissão de Processo 
administrativo de diciplinar, instaurado pela da PorTaria Nº 246, de 07 
de março de 2022, publicada no doE n°34.887 de 10 de março de 2022, 
nos autos do Processo administrativo, nº 2021.261037.
coNSidEraNdo os termos do parecer jurídico constante no Processo aci-
ma mencionado;
coNSidEraNdo os termos do art. 224 da lei Estadual nº 5.810/1994 - 
regime Jurídico Único Estadual.
r E S o l V E:
i – arQUiVar o Processo administrativo de disciplinar - Processo nº 
2021.261037, com base no despacho exarado pelo Procurador do Estado, 
Bruno anunciação das chagas (anexo sequencial 31).
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 12 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 839923
Portaria N° 698 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 2022/566339.
r E S o l V E:
i- rEVoGar, a contar de 01.08.2022, os efeitos na Portaria coletiva nº 188 
de 16/02/2021, publicada no doE nº 34.496 de 19/02/2021, que cedeu 
à fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, a servidora aN-
drEa NEGrao coSTa, matrícula nº 5898260/1, cargo MEdico, lotada no 
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
ii-cEdEr, de 01.08.2022 a 31.07.2026, à SEcrETaria dE aSSiSTENcia 
Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, a servidora aNdrEa NEGrao 
coSTa, matrícula nº 5898260/1, cargo MEdico, lotada no dEParTaMEN-
To dE rEcUrSoS HUMaNoS, 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: 840290
Portaria n.º 057, de 12 de agosto de 2022.
a diretora do 11.º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 1.650– ccG, de 05 de 
agosto de 2020, publicada no doE nº 34.302, de 06/08/2020.
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar a servidora dardorES MororÓ aGUiar, matricula 
nº 5967105/1, lotada no 11º centro regional de Saúde para exercer a 
função de agente Público de controle interno.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
irlÂNdia da SilVa GalVÃo
diretora do 11.º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 840245

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº478/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: EMaNUEllE SilVa do aMaral frEiTaS
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 13.06.2022/12.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 840208

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 055 de 02 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/874754.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora THalYTHa da SilVa PiNTo, matrícula nº. 73504336/1, cargo 
de Técnico em Enfermagem, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado 
no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 11.07.2018 a 10.07.2021.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 15.09.2022 a 14.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 12.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 933 de 01 de aGosto de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/795518.
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rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora lEoNicE SaNToS da SilVa, matrícula nº. 57207857/1, cargo 
de Técnico de Enfermagem, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada 
no Hospital regional - Tucuruí, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 17.08.2013 a 16.08.2016.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 17.10.2022 a 15.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 12.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 951 de 03 de aGosto de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/795417.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora Nilda laMEira dE SoUZa, matrícula nº. 6063314/2, cargo de 
Enfermeiro, regime Jurídico de Estatutário Não Estável, lotada no Hospital 
regional - Tucuruí, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 01.08.2005 a 31.07.2008.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 15.09.2022 a 14.10.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 12.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 937 de 01 de aGosto de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/784093.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, o ser-
vidor MiGUEl doS SaNToS cardoSo, matrícula nº. 54192765/1, cargo de 
agente de Portaria, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no depar-
tamento de controle de Endemias, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 19.10.2017 a 18.10.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 05.09.2022 a 04.10.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 12.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 932 de 01 de aGosto de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/777009.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora iSaBEl criSTiNa rodriGUES BaSilio da SilVa, matrícula 
nº. 57207251/1, cargo de Técnico de Enfermagem, regime Jurídico de 
Estatutário Efetivo, lotada no Hospital regional - Tucuruí, goze de licença 
Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 
21.10.2014 a 20.10.2017.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 15.10.2022 a 13.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 12.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 056 de 03 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE nº. 
28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE nº. 2022/738095.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora MariETE PErEira da coSTa, matrícula nº. 5901101/1, cargo 
de Técnico de Enfermagem, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado 
no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 13.07.2012 a 12.07.2015.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 12.09.2022 a 10.11.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 12.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 049 de 19 de JULHo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE nº. 
28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE nº. 2022/642241.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora MarcilENE rodriGUES ViEira, matrícula nº. 5182301/1, car-
go de agente de Saúde, regime jurídico de Estatutário Não Estável, lotado 
no 11º centro regional de Saúde – Marabá, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 02.07.1996 a 01.07.1999.

aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 03.10.2022 a 01.12.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 12.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 050 de 19 de JULHo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE nº. 
28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE nº. 2022/642241.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora MarcilENE rodriGUES ViEira, matrícula nº. 5182301/1, car-
go de agente de Saúde, regime jurídico de Estatutário Não Estável, lotado 
no 11º centro regional de Saúde – Marabá, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 02.07.1999 a 01.07.2002.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 02.12.2022 a 30.01.2023 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 12.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 971 de 09 de aGosto de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/971772.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, o ser-
vidor JoSE roBErTo foNTES SaNTaNa, matrícula nº. 54194582/1, cargo de 
agente de Portaria, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotado na divisão 
de Prestação de contas, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 12.12.2011 a 11.12.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 29.08.2022 a 27.09.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 12.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 968 de 08 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 2022/942493.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora MEiriSVaN NaSci-
MENTo da SilVa, matrícula nº. 57209522/1, cargo de Técnico de En-
fermagem, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no Hospital re-
gional - Tucuruí, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da Portaria nº. 211/12.07.2013, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 32.453/05.08.2013, correspondente ao Triênio de 12.04.2009 a 
11.04.2012, no período de 19.09.2022 a 18.10.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 12.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 970 de 09 de aGosto de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/928748.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora Maria do Socorro liMa fUrTado, matrícula nº. 54190592/1, 
cargo de assistente Social, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na 
divisão de Saúde do Trabalhador, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 14.07.2017 a 13.07.2020.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.10.2022 a 29.11.2022, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 12.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 072 de 09 de aGosto de 202
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE nº. 
28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE nº. 2022/910297.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a servi-
dora Maria do liVraMENTo rodriGUES MoraiS, matrícula nº. 5231051/1, 
cargo de agente de Portaria, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 
6º centro regional de Saúde – Barcarena, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 03.02.2013 à 02.02.2016.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.10.2022 à 29.11.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 12.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
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Portaria Nº 978 de 10 de aGosto de 2022 – dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no 
doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº 2022/548352.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, ao 
servidor aNdErSoN SalES dE BriTo, matrícula nº. 54193494/2, cargo de 
Técnico de Enfermagem, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, com lota-
ção na diretoria operacional com atuação na central de Transplante, goze 
de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao 
Triênio de 01.02.2014 à 31.01.2017.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01/09/2022 à 30/10/2022, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 12.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 966 de 08 de aGosto de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/338578.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora lENE criSTiNa rodriGUES frEiTaS, matrícula nº. 5892415/1, 
cargo de administrador, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no 
departamento de Epidemiologia, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 08.08.2014 a 07.08.2017.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 08.09.2022 a 07.10.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 12.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 840188

errata
.

errata
Fica retiFicado Na Portaria N° 02639 de 30/11/1989, QUe 
disPeNsoU o serVidor arNaLdo da siLVa FaYaL, MatrÍcULa 
Nº 2057778/2, carGo MÉdico VeteriNÁrio;
oNde se LÊ: a ParTir dE 04/07/1989.
Leia-se: a ParTir dE 05/07/1989.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 11.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 839726
errata
Fica retificada a presente PORTARIA Nº 030/17.05.2022, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.978/23.05.2022 de licença Prêmio, 
da servidora roSa Maria MElo rodriGUES, matrícula nº. 5096146/1, 
cargo de agente de Saúde, referente ao período.
onde se lê: no período de 01.07.2022 a 28.08.2022
Leia-se: no período de 01.07.2022 a 30.07.2022
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 12.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
errata
Fica retificada a presente PORTARIA Nº 030/17.05.2022, publicada 
no Diário Oficial doEstado nº 34.978/23.05.2022 de licença Prêmio, 
da servidora roSa Maria MElo rodriGUES, matrícula nº. 5096146/1, 
cargo de agente de Saúde, referente ao período.
onde se lê: no período de 30.08.2022 a 27.10.2022
Leia-se: no período de 31.08.2022 a 29.10.2022
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 12.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
errata
Fica retificada a presente PORTARIA Nº 030/17.05.2022, publicada 
no Diário Oficial doEstado nº 34.978/23.05.2022 de licença Prêmio, 
da servidora roSa Maria MElo rodriGUES, matrícula nº. 5096146/1, 
cargo de agente de Saúde, referente ao período.
onde se lê: no período de 29.10.2022 a 27.12.2022
Leia-se: no período de 30.10.2022 a 28.12.2022
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 12.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 840291

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 171 de 12 de aGosto de 2022
o diretor/ordenador de despesas do laboratório central do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 
0005 de 06/01/2021, publicada no d.o.E. nº 34.453 de 07/01/2021,
coNSidEraNdo a necessidade de renovar os membros da comissão in-
terna de Biossegurança;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 22/04.02.2021, publicada no d.o.E. nº 
34.483 de 05.02.2021,
rESolVE:
1. alTErar a composição dos integrantes da comissão interna de Biosse-
gurança - ciBio, criada de acordo com diretrizes da coordenação Geral de 
laboratórios/SVS/Ministério da Saúde, conforme disposto abaixo.
coordenador:
Vera lúcia coimbra Moreira
Membros:
cláudia Maria dos Santos freitas da Silva
lisvanete da costa Pinheiro ribeiro
Márcio alves dos Santos
Michele cristina Machado Martins dos Santos
Micheline cavalcante ramos
Paulo Henrique de Souza Batista
Neila Patricia dos Santos Nascimento
Tatiana Michelle dias custodio
Valéria Ermânia Barboza Veiga
2. Esta Portaria entra em vigor revogando-se os dispositivos contrários.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lacEN/SESPa, 12 de agosto de 2022.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 840059

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 170 de 12 de aGosto de 2022
dETErMiNar a servidora roSilENa coSTa MESQUiTa, matrícula nº 
57198335-1, ocupante do cargo de BioMÉdico, lotada no laboratório cen-
tral, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 19 de setembro de 2022 
a 18 de outubro de 2022, referente ao Triênio de 01/07/2014 a 30/06/2017.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 839845
Portaria Nº 169 de 12 de aGosto de 2022
dETErMiNar a servidora roSilENa coSTa MESQUiTa, matrícula nº 
57198335-2, ocupante do cargo de BioMÉdico, lotada no laboratório cen-
tral, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 19 de setembro de 2022 
a 18 de outubro de 2022, referente ao Triênio de 01/02/2015 a 31/01/2018.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 839843

aViso de LicitaÇÃo
.

o LaBoratÓrio ceNtraL do estado do ParÁ, através da Pregoei-
ra, comunica que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico 
22/2022, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de MaTErial PErMaNENTE. diGESTor dE aMoSTraS 
Por MicrooNdaS, 40 Bar, 260º, para uso na seção de Toxicologia, labo-
ratório central do Estado do Pará.
daTa da aBErTUra: 12/09/2022.
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.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.be (mu-
ral de licitações).
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: SiMoNE SErrao rodriGUES – 
Pregoeira-lacEN-Pa

Protocolo: 840136

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Homologação
o diretor do 1° centro regional de Saúde no uso de suas atribuições legais 
resolve:
1-com base nos termos da lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993:
1-1) Homologar o convite nº 01/2022 – Escolha da proposta mais van-
tajosa para a contratação de empresa de engenharia especializada para 
realizar o serviço de reparo no imóvel onde funciona o caPS iii Grão Pará 
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unidades de abrangência do 1º crS/SESPa.
1-2)-EMPrESa VENcEdora:
coNSSErV coNSTrUÇÃo E SErViÇoS EirElli
cNPJ Nº : 37.844.010/0001-13 
TElEfoNE: (91) 98119-9491 / (91) 98893-4336
Email: consservconstruindo@gmail.com
ENdErEÇo: rua dos Mundurucus 3736 sala c, Belém/Pa -Brasil
Valor ToTal r$ 111.540,47 (cento e onze mil quinhentos e quarenta 
reais e quarenta e sete centavos)
Belém, 12 dE agosto de 2022
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 840195

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 943 de diÁria de 12/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar Oficina de capacitações de saúde mental álcool e outras 
drogas, na implantação da rede de atenção psicossocial, que envolve os 
programas de combate ao tabagismo, as doenças crônicas não transmis-
síveis -dcNTs, e da assistência farmacêutica, nos respectivos municípios.
origem: castanhal-Pará
destino: inhangapí –Para  Período: 19 /08/2022.
Servidores:  crystiane lopes castro cargo: Enfermeira cPf- 735.095.823.49 
mat. 55587738
Hellen Jordana oliveira da costa cargo: ag. administativo 
cPf-593.556.032.15 mat. 54195296/1
Guilherme da Silva Pavão cargo: Enfermeiro cPf- 175.722.822.53 
mat. 513692/0
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 944 de diÁria de 12/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidores que irão realizar Oficina de capacitações de 
saúde mental álcool e outras drogas, na implantação da rede de atenção 
psicossocial, que envolve os programas de combate ao tabagismo, as do-
enças crônicas não transmissíveis -dcNTs, e da assistência farmacêutica, 
nos respectivos municípios.
origem: castanhal – Pa.
destino: inhangapí -Pará  Período: 19/08/2022.
Servidor: José raimundo Holanda de Melo costa cargo: motorista cPf-
134.588.842.20 mat.721220/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 839680
Portaria Nº 945 de diÁria de 12/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar Oficina de capacitações de saúde mental álcool e outras 
drogas, na implantação da rede de atenção psicossocial, que envolve os 
programas de combate ao tabagismo, as doenças crônicas não transmis-
síveis -dcNTs, e da assistência farmacêutica, nos respectivos municípios.
origem: castanhal-Pará
destino: Magalhães Barata –Para Período: 30 /08/2022.
Servidores:  crystiane lopes castro cargo: Enfermeira 
cPf- 735.095.823.49 mat. 55587738
Hellen Jordana oliveira da costa cargo: ag. administativo 
cPf-593.556.032.15 mat. 54195296/1
Guilherme da Silva Pavão cargo: Enfermeiro cPf- 175.722.822.53 
mat. 513692/0
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 946 de diÁria de 12/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidores que irão realizar Oficina de capacitações de 
saúde mental álcool e outras drogas, na implantação da rede de atenção 
psicossocial, que envolve os programas de combate ao tabagismo, as do-
enças crônicas não transmissíveis -dcNTs, e da assistência farmacêutica, 
nos respectivos municípios.
origem: castanhal – Pa.
destino: Magalhães Barata -Pará  Período: 30/08/2022.
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues cargo: Motorista 
cPf- 689.018.952.34 mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 839681
Portaria Nº 947 de diÁria de 12/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar Oficina de capacitações de saúde mental álcool e outras 
drogas, na implantação da rede de atenção psicossocial, que envolve os 
programas de combate ao tabagismo, as doenças crônicas não transmis-
síveis -dcNTs, e da assistência farmacêutica, nos respectivos municípios.
origem: castanhal-Pará
destino: São João da Ponta –Para Período: 31 /08/2022.

Servidores:  crystiane lopes castro cargo: Enfermeira cPf- 735.095.823.49 
mat. 55587738
Hellen Jordana oliveira da costa cargo: ag. administativo 
cPf-593.556.032.15 mat. 54195296/1
Guilherme da Silva Pavão cargo: Enfermeiro cPf- 175.722.822.53 
mat. 513692/0
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 948 de diÁria de 12/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidores que irão realizar Oficina de capacitações de 
saúde mental álcool e outras drogas, na implantação da rede de atenção 
psicossocial, que envolve os programas de combate ao tabagismo, as do-
enças crônicas não transmissíveis -dcNTs, e da assistência farmacêutica, 
nos respectivos municípios.
origem: castanhal – Pa.
destino: São João da Ponta -Pará  Período: 31/08/2022.
Servidor: francisco Paulo da Silva costa cargo: Motorista 
cPf- 036.584.732.15 mat.5149290/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 839685
Portaria Nº 939 de diÁria de 12/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar Oficina de capacitações de saúde mental álcool e outras 
drogas, na implantação da rede de atenção psicossocial, que envolve os 
programas de combate ao tabagismo, as doenças crônicas não transmis-
síveis -dcNTs, e da assistência farmacêutica, nos respectivos municípios.
origem: castanhal-Pará
destino: curuçá –Para  Período: 16 /08/2022.
Servidores:  crystiane lopes castro cargo: Enfermeira cPf- 735.095.823.49 
mat. 55587738
Hellen Jordana oliveira da costa cargo: ag. administativo 
cPf-593.556.032.15 mat. 54195296/1
Guilherme da Silva Pavão cargo: Enfermeiro cPf- 175.722.822.53 
mat. 513692/0
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº,940 de diÁria de 12/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidores que irão realizar Oficina de capacitações de 
saúde mental álcool e outras drogas, na implantação da rede de atenção 
psicossocial, que envolve os programas de combate ao tabagismo, as do-
enças crônicas não transmissíveis -dcNTs, e da assistência farmacêutica, 
nos respectivos municípios.
origem: castanhal – Pa.
destino: curuçá -Pará  Período: 16/08/2022.
Servidor: Edmilson alves cavalcante filho cargo: Motorista 
cPf- 218.055.632.20 mat.0503399
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 839677
Portaria Nº 941 de diÁria de 12/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar Oficina de capacitações de saúde mental álcool e outras 
drogas, na implantação da rede de atenção psicossocial, que envolve os 
programas de combate ao tabagismo, as doenças crônicas não transmis-
síveis -dcNTs, e da assistência farmacêutica, nos respectivos municípios.
origem: castanhal-Pará
destino: igarapé- açú –Para  Período: 17 /08/2022.
Servidores:  crystiane lopes castro cargo: Enfermeira cPf- 735.095.823.49 
mat. 55587738
Hellen Jordana oliveira da costa cargo: ag. administativo 
cPf-593.556.032.15 mat. 54195296/1
Guilherme da Silva Pavão cargo: Enfermeiro cPf- 175.722.822.53 
mat. 513692/0
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 942 de diÁria de 12/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidores que irão realizar Oficina de capacitações de 
saúde mental álcool e outras drogas, na implantação da rede de atenção 
psicossocial, que envolve os programas de combate ao tabagismo, as do-
enças crônicas não transmissíveis -dcNTs, e da assistência farmacêutica, 
nos respectivos municípios.
origem: castanhal – Pa.
destino: igarapé -açú -Pará Período: 17/08/2022.
Servidor: Vítor Jorge fernandes Pereira cargo: Motorista cPf-
173.260.952.72 mat. 1086516
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 839678
Portaria Nº 949 de diÁrias de 12/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo : Realizar apoio técnico durante a oficina da politica de saúde do 
homen e monitoramento do projeto de prevenção ao câncer de pênis, que 
ocorrerá no período.
origem: castanhal –Pará
destino: curuçá -Pa | Período: 22,23 e 24 /08/2022
Servidor: Guilherme da Silva Pavão cargo; Enfermeiro cPf- 5136920/1 
mat. 5136920/1
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 839795
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Portaria Nº 950 de diÁrias de 12/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo : Realizar apoio técnico durante a oficina da politica de saúde do 
homen e monitoramento do projeto de prevenção ao câncer de pênis, que 
ocorrerá no período.
origem: castanhal –Pará
destino: Maracanã -Pa | Período: 25 e 26 /08/2022
Servidor: Guilherme da Silva Pavão cargo; Enfermeiro cPf- 5136920/1 
mat. 5136920/1
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 839799

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 360 de 12 de aGosto de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
aMarildo da foNSEca MacEdo  -  odoNTÓloGo –  Mat. 0720917/10
Programa de Trabalho fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908874  0103000000  339033 300,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de Soure.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior

Protocolo: 839846

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 320 de 12 de aGosto de 2022
objetivo: Executaar atualização no acolhimento ao pré-naatal: uma visão 
prática aos profissionais da APS.
origem: BrEVES/Pá - BaGrE/Pa.
Servidor (es): carla Malvina da Silva Bahia, 3,5 diárias de 16 à 19/08/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 840091
Portaria Nº 321 de 12 de aGosto de 2022
objetivo: realizar pagamento de ajuda de custo (ordens bancárias) para be-
neficiários e acompanhantes do Programa de Tratamento Fora de Domicílio.
origem: BrEVES/Pá - MElGaÇo/Pa.
Servidor (es): raimunda aBreu de almeida, 3,5 diárias de 22 à 25/08/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 840094
Portaria Nº 322 de 12 de aGosto de 2022
objetivo: realizar pagamento de ajuda de custo (ordens bancárias) para be-
neficiários e acompanhantes do Programa de Tratamento Fora de Domicílio.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): raimunda aBreu de almeida, 4,5 diárias de 29/08 à 02/09/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 840097
Portaria Nº 323 de 12 de aGosto de 2022
Objetivo: Promover aos profissionais da APS socialização da análise final 
dos indicadores de desempenho do Previne Brasil, fomentar linha de cui-
dado na atenção a saúde bucal, da pessoa idosa, da saúde do homem; 
monitoramento da academia da saúde e bolsa família na saúde.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): carla Malvina da Silva Bahia, felipe oliveira rodrigues Paes 
e daiana Silva de almeida, 5,5 diárias de 29/08 à 03/09/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 840103

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

diÁrias
Portaria Nº260 de 09 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: apresentação do contador a equipe do fES Nível central e capa-
citação do mesmo para que possa desenvolver suas atividades dentro do 
9°centro regional de Saúde.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Belém/ Pa – Brasil

Período: 22/08/2022 a 26/08/2022 / N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia)
Servidores:
adolpho Viana da costa
cPf: 473.517.802-34
Matrícula: 55209534
cargo: contador
Eraldo Guilherme dos Santos Sá.
cPf: 377. 399.992-53.
Matrícula: 58972711.
cargo: agente administrativo.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 839836

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 019 de 12 de agosto de 2022
Nome: francisca do rosário Nascimento campos.
Matrícula: 5833370-2.
cargo: agente de controle de Endemias.
lotação: 12º crS/SESPa.
Triênio: 29.10.2011 a 28.10.2014.
Período: 03.10.2022 a 01.11.2022.
Nº de dias: 30 (trinta) dias.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 839951

diÁria
.

Portaria Nº 455 de 12 de agosto de 2022
Nome: José ivanaldo Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504825.
cPf: 146.608.142-20.
Período: 17 a 19.08.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santana do araguaia.
objetivo: conduzir técnicos da divisão Técnica e da divisão de Vigilância em Saúde.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 840238
Portaria Nº 456 de 12 de agosto de 2022
Nome: Manoel da Paz ribeiro Santos.
cargo/função: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505060.
cPf: 260.470.632-68.
Período: 16 a 19.08.2022
Nº de diárias: 3,5 (três e meia) diárias.
origem: conceição do araguaia.
destino: Sapucaia e água azul do Norte.
objetivo: conduzir técnicos da divisão Vigilância em Saúde.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 840241
Portaria Nº 450 de 12 de agosto de 2022
Nome: Emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5832314-2.
cPf: 375.464.062-34.
Período: 21 a 26.08.2022.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém.
objetivo: participar da conferência Estadual de Saúde Mental
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 840230
Portaria Nº 451 de 12 de agosto de 2022
Nome: olívia cristina dias ferreira.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57205107-2.
cPf: 702.928.332-53.
Período: 29.08 a 03.09.2022.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia) diárias.
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém.
objetivo: participar da reunião comitê de tuberculose, assim como tratar 
de assuntos pertinentes ao 12ºcrS.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 840231
Portaria Nº 452 de 12 de agosto de 2022
Nome: cildo de Sousa rego.
cargo: laboratorista.
Matrícula/Siape: 505036.
cPf: 185.603.852-15.
Período: 16 a 31.08.2022.
Nº de diárias: 15,5 (quinze e meia) diárias.
origem: conceição do araguaia.
destino: Santana do araguaia.
objetivo: apoiar capacitação de agentes de controle de Endemias.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 840232



20  diário oficial Nº 35.078 Terça-feira, 16 DE AGOSTO DE 2022

Portaria Nº 453 de 12 de agosto de 2022
Nome: antônia rosileide Mariano de Souza.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897525-1.
cPf: 720.712.732-49.
Nome: Nalva Gomes de Souza Silva.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 54185701-5.
cPf: 245.484.132-00.
Período: 16 a 19.08.2022.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia) diárias.
origem: conceição do araguaia.
destino: floresta do araguaia.
objetivo: participar da reunião para organização da implantação do fórum Perinatal, 
monitoramento do Previne Brasil e treinamento e monitoramento do SiScaN.
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 840234
Portaria Nº 454 de 12 de agosto de 2022
Nome: abrahão raimundo alab Tavares.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 502772.
cPf: 257.067.722-15.
Período: 16 a 19.08.2022.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia) diárias.
origem: conceição do araguaia.
destino: floresta do araguaia.
objetivo: conduzir técnicos da divisão Técnica do 12ºcrS/SESPa.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 840235

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

LiceNÇa Para cUrso
.

Portaria Nº 603/2022 – 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 2022/866884 de 
12/07/2022.
coSidEraNdo que foi apurado nos assentamentos funcionais da servido-
ra EUliNa NaZarETH NaVarro liMa, agente administrativo, matricula 
n° 3258335/1, lotada na divisão de farmácia, referente ao 8º triênio de 
11/09/2006 a 10/09/2009. (30 dias)
rESolVE:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora EUliNa Na-
ZarETH NaVarro liMa, agente administrativo, matricula n° 3258335/1, 
pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no perí-
odo de 01 a 30/12/2022.
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: 839768

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°095/2022 – HoL
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
de locação de um sistema de circuito fechado de tv – cftv ip, incluindo 
instalação dos equipamentos, instalação de cabeamento e toda infraestru-
tura necessária para 150 (cento e cinquenta) câmeras de segurança, com 
a capacidade de expansão para 192 (cento e noventa e duas) câmeras, 
incluso os serviços de videomonitoramento remoto de imagens, em opera-
ção 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana de forma 
ininterrupta, através da central de videomonitoramento e agentes de mo-
nitoramento da contratada, manutenção preventiva e corretiva de todo o 
sistema pelo peridodo de 12 (doze) meses que será o periodo de garantia 
dos equipamentos e serviços com substituição de equipamentos, peças e 
acessórios que compõe o sistema.
data: 26/08/2022
Horário: 10h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 12 de agosto de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 839968

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 604/2022-GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1025726 de 12/08/2022.
coNSidEraNdo o gozo de férias regulamentares, no período de 16 a 
30/08/2022, do servidor fErNaNdo NilSoN VElaSco JUNior, matrícula 
nº 55588809/4, cargo comissionado (advogado), diretor de administra-
ção e finanças deste Hospital.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora SaMara XaViEr aYaN, cargo comissionado (ad-
vogado), matrícula nº 5942270/4, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo 
do Hol, para responder pelo Expediente da diretoria administração e fi-
nanças deste Hospital ophir loyola, em razão da ausência de seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 12 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol
ciente:

Protocolo: 839796
Portaria Nº 602/2022 – 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 essencialidade das atividades deste Hospital, que suscitam 
a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade do serviço;
coNSidEraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 da lei 5.810/94.
coNSidEraNdo os termos contidos nos Processos nº 2022/569110 de 10/05/2022.
rESolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 01/08/2022, de 
acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% sobre o salário – 
base, a servidora (o) THaiaNa caBral BENdEr, fisioterapeuta, matrícula 
n° 5895178/2, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério da 
direção deste Hospital e não se incorporará para nenhum efeito à remune-
ração ou provento do (a) servidor (a).
dÊ – SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 01 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 839722
Portaria N° 582/2022 - GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
art. 1º. designar NilcE Maria PaMPloNa corrEa, Biomédico do quadro 
de pessoal ativo do Hospital ophir loyola - Hol, matrícula funcional nº 
57203067/2 e SUElY do Socorro fErrEira doS SaNToS, agente ad-
ministrativo, do quadro de pessoal ativo do Hospital ophir loyola - Hol, 
matrícula funcional nº 3260119/1; e roSiNEidE BriTo do NaSciMENTo, 
recreadora, do quadro de pessoal ativo do Hospital ophir loyola - Hol, 
matrícula funcional nº 5090091/1; para, sob a presidência do primeiro, 
constituírem comissão de Sindicância administrativa disciplinar - Sad 
em face de rodrigo Pereira de Moura no Processo nº 2022/751030 de 
15/06/2012, bem como os atos e fatos conexos que emergirem no decor-
rer dos trabalhos.
art. 2º. Estabelecer o prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos da 
referida comissão.
Art. 3º. Os servidores nomeados através desta portaria ficam cientes que 
em caso de não conclusão dos trabalhos no prazo legal, injustificadamente, 
estarão sujeitos as penalidades elencadas no art. 183 do rJU/Pa.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Em, 09 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 839879
Portaria N° 581/2022 - GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
art. 1º. designar NilcE Maria PaMPloNa corrEa, Biomédico do quadro 
de pessoal ativo do Hospital ophir loyola - Hol, matrícula funcional nº 
57203067/2 e SUElY do Socorro fErrEira doS SaNToS, agente ad-
ministrativo, do quadro de pessoal ativo do Hospital ophir loyola - Hol, 
matrícula funcional nº 3260119/1; e roSiNEidE BriTo do NaSciMENTo, 
recreadora, do quadro de pessoal ativo do Hospital ophir loyola - Hol, 
matrícula funcional nº 5090091/1; para, sob a presidência do primeiro, 
constituírem comissão de Sindicância administrativa disciplinar - Sad 
em face de rafaela fernandes Pantoja no Processo nº 2022/751095 de 
15/06/2012, bem como os atos e fatos conexos que emergirem no decor-
rer dos trabalhos.
art. 2º. Estabelecer o prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos da 
referida comissão.
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Art. 3º. Os servidores nomeados através desta portaria ficam cientes que 
em caso de não conclusão dos trabalhos no prazo legal, injustificadamente, 
estarão sujeitos as penalidades elencadas no art. 183 do rJU/Pa.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Em, 09 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 839878
Portaria Nº 589/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021 publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
art. 1º. designar ElaNE criSTiNa TEiXEira corrEa, Téc. adm. e finan-
ças (ciências contábeis) do quadro de pessoal ativo do Hol, matrícula 
funcional nº 57194689/3; HEllEN cElENE Mira do carMo, Biomédico, 
do quadro de pessoal ativo do Hol, matrícula funcional nº 57188588/3; e 
Maria do Socorro do NaSciMENTo MoraES, assistente Social do qua-
dro de pessoal ativo do SESPa, matrícula funcional nº 5433495/2, para, 
sob a presidência do primeiro, constituírem comissão de Processo admi-
nistrativo disciplinar – Pad, em face dos servidores Elias de lima coelho, 
Suely Gaia de Souza e Maxley fiel dos Santos, por descumprimento do 
artigo 177, Vi nos termos do disposto no rJU Estadual descrito no Processo 
nº 2022/839678 de 01/07/2022, bem como os atos e fatos conexos que 
emergirem no decorrer dos trabalhos.
art. 2º. Estabelecer o prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos da 
referida comissão.
Art. 3º. Os servidores nomeados através desta portaria ficam cientes que 
em caso de não conclusão dos trabalhos no prazo legal, injustificadamente, 
estarão sujeitos as penalidades elencadas no art. 183 do rJU/Pa.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Em, 09 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 839872
Portaria Nº 579/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021 publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
art. 1º. designar EliZaBETH da coSTa fErrEira, Téc. adm. e finanças 
(Pedagogia) do quadro de pessoal ativo do Hol, matrícula funcional nº 
5890798/1; SElda SaNToS dE oliVEira, Tec. adm. e finanças (ciên-
cias contábeis), do quadro de pessoal ativo do Hol, matrícula funcional 
nº 57188588/3; e BrENa HaBiB SaNTaNa ParEdES, fonoaudiólogo do 
quadro de pessoal ativo do Hol, matrícula funcional nº 5915699/1, para, 
sob a presidência do primeiro, constituírem comissão de Processo admi-
nistrativo disciplinar – Pad, em face do servidor raimundo Eduardo fontel 
por descumprimento dos artigos 299 e 312, do código Penal, e do artigo 
190, i, do rJU descritos no Processo nº 2022/848700 de 05/07/2022, bem 
como os atos e fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
art. 2º. Estabelecer o prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos da 
referida comissão.
Art. 3º. Os servidores nomeados através desta portaria ficam cientes que 
em caso de não conclusão dos trabalhos no prazo legal, injustificadamente, 
estarão sujeitos as penalidades elencadas no art. 183 do rJU/Pa.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Em, 09 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 839873
Portaria Nº 575/2022 – GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
art. 1º. designar JaiME SilVa dElGado, Sociólogo do quadro de pesso-
al ativo da SESPa, matrícula funcional nº 57197946/1 e SoNia MariETa 
ViEira do NaSciMENTo, Escriturário, do quadro de pessoal ativo do Hos-
pital ophir loyola, matrícula funcional nº 5135141/1, para sob a presi-
dência do primeiro, constituírem comissão de Sindicância administrativa 
investigatória - Sai para apuração do possível furto descrito no Processo 
nº 2022/768418 de 21/06/2022, bem como os atos e fatos conexos que 
emergirem no decorrer dos trabalhos.
art. 2º. Estabelecer o prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos da 
referida comissão.
Art. 3º. Os servidores nomeados através desta portaria ficam cientes que 
em caso de não conclusão dos trabalhos no prazo legal, injustificadamente, 
estarão sujeitos as penalidades elencadas no art. 183 do rJU/Pa.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Em, 03 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 839875

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 811/2022 – Pres/FscMPa, de 12 de aGosto de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - 
fScMP, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE Nº 33.864;
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2022/998673.
rESolVE:
dESiGNar a servidora Marcela ribeiro Padinha – assessora de controle 
interno desta fundação Santa casa de Misericórdia do Pará, como respon-
sável pelo preenchimento do formulário eletrônico do Programa Nacional 
de Transparência Pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 12 de agosto de 2022
Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 839944

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 054/2022-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designadao pela PorTaria Nº 770/2022-GP/fScMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 26/08/2022 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço Global.
oBJETo:a presente licitação tem como objetova futura e eventual “contra-
tação de Empresa Especializada na Solução de Visibilidade de rede”, para 
atender esta fundação Santa casa de Misericórdia - fScMP , 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 16/08/2022 nos sites: www.compras.
gov.br ou pelo Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 12 de agosto de 2022.
rodrigo fernando rodrigues Wanzeller
Pregoeiro/cPl/fScMP

Protocolo: 840186

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 084/2022
data: 12/08/2022
Valor: r$ 1.650,00
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial - material extra padrão, caTÉTEr 
Para diáliSE PEriToNial, com base no artigo 24, incisos iV da lei fede-
ral n.º8.666/93 e Parecer nº 276/2022/aJUr/fScMP
Data de Ratificação: 12/08/2022 - PAE nº 2022/952087
funcional Programática: 10.302.1507.8288,
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 
0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653, 0149009936 e 
seus respectivos superavits;,
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda, cNPJ/
Mf: 01.399.246/0001-40,
ENdErEÇo: Passagem Bom Sossego nº20, centro, ananindeua/Pa, cEP: 67.030-245,
Telefone: (81) 3231 3184 - 3423 3640 - 3423 1217
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 840244

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 084/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial - material extra padrão, caTÉTEr Para 
diáliSE PEriToNial.
coNTraTada: GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda, cNPJ/
Mf: 01.399.246/0001-40.
data: 12/08/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 840246

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 023/2022
Valor: r$28.105,00
objeto: ParTiciPaÇÃo No cUrSo 16º Pregão Week - SEMaNa NacioNal 
dE ESTUdoS aVaNÇadoS SoBrE PrEGÃo
data de assinatura: 10/08/2022 - Vigência: 10/08/2022 a 10/08/2023
PaE Nº 2022/773882- iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 023/2022/fScMP
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.128.1507.8924 e 10.128.1508.8887; 
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foNTES dE rEcUrSo: 0103 e 0269 e nos seus respectivos superavits; 
ElEMENTo dE dESPESa: 339039
coNTraTada: iNSTiTUTo NEGocioS PUBlicoS do BraSil - ESTU-
doS E PESQUiSaS Na adMiNiSTracao PUBlica - lTda, cNPJ: n.º 
10.498.974/0002-81,
Endereço: av. José Maria de Brito nº 1707, Jardim das Nações, foz do 
iguaçu/Pr, cEP:85.864-320, Telefone: (41) 3778-1730/ (41) 3778-1731
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 839955

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo nº 023/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: ParTiciPaÇÃo No cUrSo 16º Pregão Week - SEMaNa NacioNal 
dE ESTUdoS aVaNÇadoS SoBrE PrEGÃo
coNTraTada: iNSTiTUTo NEGocioS PUBlicoS do BraSil - ESTUdoS E PES-
QUiSaS Na adMiNiSTracao PUBlica - lTda, cNPJ: n.º 10.498.974/0002-81
data: 10/08/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 839957

.

.

oUtras MatÉrias
.

errata da PUBLicaÇÃo: 83.9413, diÁrio oFiciaL Nº 35.076 de 12/08/2022
reFereNte Nº da Ne1487/2022 - NataN (2022/994348)
oNde se LÊ: 2022NE01492
Leia-se: 2022NE01487
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 839802

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 075/2022 decorreNte de PreGÃo eLetrÔ-
Nico Nº. 031/2022- Processo adMiNistratiVo Nº 2022/315818.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: NorTEMEd diSTriBUidora dE ProdUToS MÉdicoS
lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 
05.048.534/0001-01 com sede na rua fernando Guilhon, nº 67, Bairro: 
ianetama; cEP: 68.745-110,neste ato representada por seu representante 
legal SEBaSTiÃo ValdiNEZ doS SaNToS SilVa, portador da cédula de 
identidade nº. 3775134 SSP/Pa; Expedido por: SSP/Pa, cPf/Mf sob o nº. 
223.347.342-68, residente e domiciliado na rua fernando Guilhon, nº 47, 
Bairro: ianetama, castanhal-Pa; cEP: 68.745-110, doravante denominada 
coNTraTada do oBJETo:o objeto do presente contrato é aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo laBoraTorial Para fUNdaÇÃo HEMoPa. (iTEM 
02) do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses con-
tados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível 
com a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firma-
dos através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS:os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782880000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 8.308,30 (oito mil 
trezentos e oito reais e trinta centavos)
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira,administradora e Gerente do almoxari-
fado e Patrimônio-GEraP, tendo como fiscal Técnico o Biomédico Mauricio 
Koury Palmeira, responsável pela coordenadoria de laboratórios- colaB 
da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 10 de agosto de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – contratante
Sebastião Valdinez dos Santos Silva - Nortemed distribuidora de Produtos 
Médicos ltda – contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 839849

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato n°.054/2020 
(reF. Proc. 2022/739361)
das Partes:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTada: Gilda HElENa GoMES Maia, portadora do rG n° 2474133 
e cPf: 569.553.402-04, residente e domiciliada na rua o de almeida N° 
298 apto 202, doravante denominada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato 054/2020, nos termos da lei federal 8.666/93 quanto à prorrogação 
de seu prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de, 
26/09/2022 a 26/09/2023, e com reajuste de 9,2% no valor.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de r$15.714,16 
(quinze mil setecentos e quatorze reais e dezesseis centavos).
foNTE do rEcUrSo: os recursos orçamentários necessários para atender 
às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contra-
tante, como a seguir especificado:
Programa de Trabalho: 10302142782880000
Natureza da despesa: 339036
fonte de recurso: 0261000000 E 0269001022
 do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 04 de agosto de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- contratante
Gilda Helena Gomes Maia - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 839814

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

errata
.

errata
No doe N° 35.060 de 28/07/2022, QUe PUBLicoU o NÚMero da 
PUBLicaÇÃo N° Protocolo: 833289
oNde se LÊ: oBJETo: comodato de 08 (oito) Máquinas de cEc’s para 
realização de cirurgias cardíacas, a serem utilizados pela coModaTária 
por um período de 12 (doze) meses.
Leia-se: oBJETo: comodato de 02 (duas) Máquinas de cEc’s para rea-
lização de cirurgias cardíacas, a serem utilizados pela coModaTária por 
um período de 12 (doze) meses.
EMPrESa: M.r. BioMÉdica rio PrETo lTda

Protocolo: 840145

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 111/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de 250 (duzentos 
e cinquenta) unidades de telefones com fio, 50 (cinquenta) unidades de 
telefone sem fio, 150 (cento e cinquenta) unidades de relógio de parede 
disco azul royal, e 50 (cinquenta) unidades de relógio de parede digital, 
para atender as necessidades de 12 (doze) meses da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) e clínica de Hemo-
diálise Monteiro leite (cHMl).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

NOME: TELEFONE COM FIO Telefone com fio na cor Preto 
com Identificador de Chamadas, Viva-voz, Relógio com 

data, hora e 5 alarmes, calculadora, música em espera e 
Bloqueio de realização de chamadas Especificação: - Viva 
Voz - Identificador de Chamadas - Calculadora - Memória 
para chamadas recebidas: até 72 chamadas - Memória 
para chamadas realizadas: até 16 chamadas - agenda: 

12 posições - rediscagem - Bloqueio de funções - digital/
chave - display iluminado - calendário - contraste: 5 

níveis - Toques: 8 tipos - ajuste de Volume - Hold - flash: 
4 opções - Bateria: 3 pilhas aa - alarme: 5 opções - Modo 

de discagem: Pulso e Tom Garantia: 06 meses

250 r$ 25.400,00 i G doS SaNToS dE 
oliVEira EirEli

2. 

NOME: TELEFONE SEM FIO FIO Telefone sem fio na cor 
Preto com Identificador de Chamadas, tela digital, com 
modo eco de redução de radiação. Especificação: Possui 
1 fone de ouvido. - Secretária eletrônica integrada. -com 
identificador e bloqueio de chamadas. - Agenda para 70 
contatos. -inclui relógio indicador de data e hora. -Possui 
modo Eco que permite reduzir as radiações emitidas. -Tela 

digital. -Permite fazer chamadas sem cabos desconfor-
táveis. - com 7 timbres de campainha para personalizar 
suas chamadas. - imprescindível para se comunicar em 

todos os momentos. Garantia: 06 meses

50 r$ 9.490,00 a. P. c BoNa EirEli
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3. 

NoME: rElÓGio dE ParEdE diSco aro aZUl roYal 
relógio de Parede, na cor azul royal, de fácil visualização 
em negrito dos números de hora. Especificação: Relógio 
de Parede grande -Material plástico injetado de fácil lim-
peza -Visor em acrílico -cor: azul royal dimensões: 36,5 
diâmetro x 4cm de espessura -Usr 1 pilha aa de 1,5 v, 

inclusa que acompanha o produto. -Mecanismo Step com 
tic-tac -Botões de regulagem na parte traseira do produto 

Garantia: 06 meses

150 r$ 37.500,00 i G doS SaNToS dE 
oliVEira EirEli

4. 

NoME: rElÓGio dE ParEdE diGiTal lEd GraNdE reló-
gio digital com termômetro e calendário com led. Tamanho 

grande led vermelho. Visualização à distância. Exibição, 
minutos, ano, mês, data, temperatura hora. Especificação: 

-alarme -relógio, modo 12 ou 24h com - calendário e 
sensor temperatura incluso -Gabinete em plástico resis-

tente muito leve e design compacto na cor preta; -display 
com alta performance para visualização em ambientes 

internos; -cores do display: vermelho Botões laterais para 
controle e acesso do equipamento; -Visualização: até 

30m. -Uso interno. Bivolt: 110 ou 220v automático fácil 
visualização à distância características: -Excelente nitidez 

-Temperatura -Hora -dia, mês e ano.
-alarme até 4 programações calendário -dia da semana 
em português -Números grandes de fácil visualização 5 x 
3 cm. -fácil ajuste. -fácil instalação. -Sistema eletrônico 

de quartz, não atrasa nem adianta. -Não perde a memória 
quanto acaba a energia. dimensões: largura: 36,5 cm 
altura: 15,5 cm Profundidade: 3,6 cm Preto com led 

vermelho Peso: 800 gr Garantia: 06 meses

50 r$ 12.500,00 a. P. c BoNa EirEli

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 111/fHcGV/2022:
r$ 60.530,00 (Sessenta mil, quinhentos e trinta reais).
Belém/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 840144
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 81/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de compressas e 
assemelhados para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, 
unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

Algodão hidrófilo com 30cm de largura, branco 
puro, acondicionado em rolo com camada contínua, 
devendo esse rolo receber invólucro para proteção 

total do material, com peso de 500g
8.200 r$95.120,61 cM HoSPiTalar S.a.

2. algodão ortopédico, não estéril, no tamanho: 
10cm x 180cm 300 caNcElado No JUlGaMENTo

3. algodão ortopédico, não estéril, no tamanho: 
15cm x 180cm 550 caNcElado No JUlGaMENTo

4. algodão ortopédico, não estéril, no tamanho: 
20cm x 180cm 400 caNcElado No JUlGaMENTo

5. 

Atadura de crepe em algodão com 13 fios, não 
estéril, com propriedade elástica, embalagem 

impermeável e individual, no tamanho: 10cm x 
180cm

 

4.600 r$2.623,00

M MEd coMErcial dE 
MEdicaMENToS E Pro-
dUToS HoSPiTalarES 

- EirEli

6. 

Atadura de crepe em algodão com 13 fios, não 
estéril, com propriedade elástica, embalagem 

impermeável e individual, no tamanho: 15cm x 
180cm.

8.200 r$7.179,00

M MEd coMErcial dE 
MEdicaMENToS E Pro-
dUToS HoSPiTalarES 

- EirEli

7. 

Atadura de crepe em algodão com 13 fios, não 
estéril, com propriedade elástica, embalagem 

impermeável e individual, no tamanho: 20cm x 
180cm

 

3.300 r$3.771,00

M MEd coMErcial dE 
MEdicaMENToS E Pro-
dUToS HoSPiTalarES 

- EirEli

8. 
Compressa de gaze hidrófila 7,5cm x 7,5cm, esté-
ril, 8 dobras, 11 fios por cm2 embalada em papel 

grau cirúrgico, pacote com 10 unidades 628.000 r$301.000,00 PolYMEdH. EirEli

9. 

Compressa de gaze hidrófila, confeccionada em 
fios 100% algodão, não estéril em tecido tipo tela, 
com 8 dobras e 11 fios, com dimensão de 7,5cm x 
7,5cm. Pacote com 500 unidades em embalagem 

impermeável

70 caNcElado No JUlGaMENTo

10. 

compressas cirúrgicas campo operatório estéril 
ETo coM fio radioPaco tipo ii Pc 1 4,5400 4,54 
medindo 10x9cm encolhido, confeccionadas com 

fios 100% algodão em tecido quádruplo sobreposto 
tipo tela, fixadas entre si, aproximadamente com 9 
gramas por unidade. Possuir costuras nas laterais 
e dispositivo para fixação em forma de cadarço 

duplo formando uma alça livre contendo 30cm de 
comprimento, isentas de substâncias gordurosas, 

amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, 
manchas, impurezas, integras e sem defeitos. 

Embaladas em pacotes de papel grau cirúrgico com 
filme termoplástico

15.000 r$74.394,00 orToM iNdUSTria 
TEXTil lTda

11. 

compressas cirúrgicas campo operatório estéril 
ETo coM fio radioPaco tipo ii Pc 1 5,2000 5,20 
medindo 25x28cm, confeccionadas com fios 100% 
algodão em tecido quádruplo sobreposto tipo tela, 
fixadas entre si, com 18 gramas por unidade. Pos-
sui costuras nas laterais e dispositivo para fixação 
em forma de cadarço duplo formando uma alça 

livre contendo 30cm de comprimento, isentas de 
substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, 
alvejantes ópticos, manchas, impurezas, integras e 
sem defeitos. Embaladas em pacotes de papel grau 

cirúrgico com filme termoplástico

26.000 r$170.280,00 orToM iNdUSTria 
TEXTil lTda

12. 

compressa para curativos cirúrgicos estéril con-
feccionado com uma camada de algodão hidrófilo 
e uma camada impermeável, recobertas por uma 
camada de gaze 13 fios 100% algodão, embalado 

individual- mente, no tamanho: 10x15cm

22.500 caNcElado No JUlGaMENTo

13. 

compressa para curativos cirúrgicos estéril con-
feccionado com uma camada de algodão hidrófilo 
e uma camada impermeável, recobertas por uma 
camada de gaze 13 fios 100% algodão, embalado 

individualmente, no tamanho: 15x30cm

25.200 caNcElado No JUlGaMENTo

14. 
Gaze em rolo 100% algodão, não estéril, composta 

por três dobras, oito camadas e onze fios no 
formado 91cm x 91m. 11 caNcElado No JUlGaMENTo

15. 

compressa cirúrgica (campo operatório) - confec-
cionada com fios 100% algodão não estéril, quatro 
ca- madas, com fio radiopaco e reforço de costura 

nas laterais permitindo uma maior segurança. 
Pacotes com

50 unidades, em embalagem impermeável no 
tamanho 45 x 50cm

13.000
 

r$729.047,00

M MEd coMErcial dE 
MEdicaMENToS E Pro-
dUToS HoSPiTalarES 

- EirEli

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 81/fHcGV/2022:
r$ 1.383.414,61 (Hum milhão, trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos 
e quatorze reais e sessenta e um centavos)
Belém/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 840138
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 112/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de Balão intra-aórti-
co (Bia), compatível com o aparelho dataScope, para realização de procedi-
mentos cardíacos em pacientes do SUS, por um período de 12 (doze) meses, 
na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor GloBal VENcEdor

1. 

BalÃo iNTra-aÓrTico, com conector em Y, membrana 
do balão, trava da bainha, cateter, lúmen central 
ou corda guia, extremidades macho do luer, tubo 

extra-corpóreo, corda guia, cobertura da corda guia, 
tubo protetor do sts gard, extremidade fêmea do luer 

central, conector Sl, apoio de sutura, protetor do 
sheathless grad, válvula hemostática, dilatador, seringa 

60ml, tubo de pressão, válvula de 03 vias, agulha 
angiográfica, cobertura do luer, bainha com introdutor 
standart, bainha com introdutor, extensão do cateter. 

No tamanho:40cc, 7f. compatível com o aparelho 
dataScope

60 r$305.700,00

NoVa MEdica co-
MErcio E SErVicoS 
dE ProdUToS HoS-

PiTalarES lTda.

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 112/fHcGV/2022:
r$ 305.700,00 (Trezentos e cinco mil e setecentos reais)
Belém/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 840151
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 101/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de dietas Enterais 
para pacientes internados nas clínicas, unidades de terapia intensiva, cen-
tro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fPEHcGV).



24  diário oficial Nº 35.078 Terça-feira, 16 DE AGOSTO DE 2022

EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

dieta enteral líquida, nutricionalmente completa, 
polimérica, isenta de lactose, sacarose e glúten, 

hiperproteica e hipercalórica (com 1,5 Kcal/ml e com no 
mínimo 20% de proteína) sem fibras, sem arginina, em 

sistema fechado, embalagem de até 1000 ml.

1200 r$55.340,00
diSTriBUidora 

HoSPiTalar raMoS 
E MENdoNca lTda

2. 

dieta enteral líquida, nutricionalmente completa, poli-
mérica, isenta de lactose, sacarose e glúten, hiperpro-
teica e hipercalórica (com 1,5 Kcal/ml e com no mínimo 
21% de proteína) acrescido de HMB (não menor que 3 
gramas) e fibra prebiótica. Sem arginina, em sistema 

fechado, embalagem de até 500 ml

360 r$19.800,00 NUTriViTTa HoSPi-
Talar EirEli

3. 

dieta enteral líquida, nutricionalmente completa, 
polimérica, normo ou hipercalórica (não maior que 1.3 
kcal/ml), hiperproteica (não inferior a 20% de proteína) 

isenta de lactose, sacarose e glúten, sem fibras sem 
arginina, em sistema fechado, embalagem até 1000 ml.

480 r$17.496,00
diSTriBUidora 

HoSPiTalar raMoS 
E MENdoNca lTda

4. 

dieta enteral líquida, nutricionalmente completa, 
normocalórica, com até 1.2 Kcal/ml, normoproteica ou 
hiperproteica, sem fibras, isenta de lactose, sacarose e 
glúten, em sistema fechado de frasco de até 500 ml.

120 r$19.473,60
diSTriBUidora 

flaMEd HoSPiTa-
lar EirEli

5. 

dieta enteral líquida, nutricionalmente completa 
hipercalórica (não inferior a 2 kcal) hiperproteica (não 
menor que 20% de proteína), sem fibras, isenta de 
lactose, sacarose e glúten, osmolaridade não maior 

que 410 mosm/l em sistema fechado, embalagem de 
até 500 ml.

1800 caNcElado Por iNEXiSTÊNcia dE 
ProPoSTa

6. 

dieta enteral líquida, nutricionalmente completa hiper-
calórica (não inferior a 2 kcal) hiperproteica (não menor 

que 20% de proteína), sem fibras, isenta de lactose, 
sacarose e glúten, osmolaridade não maior que 410 
mOsm/L, com fibra em sistema fechado, embalagem 

de até 500 ml.

240 r$47.212,80
diSTriBUidora 

flaMEd HoSPiTa-
lar EirEli

7. 

dieta enteral nutricionalmente completa, polimérica, 
especializada para controle glicêmico (não maior que 
38% de carboidrato), hiperproteica (não menor que 

20% de proteína) e hipercalórica (não menor que 1.5 
kcal/ml) com fibras, isenta de sacarose, lactose e glú-
ten em sistema fechado, com osmolaridade não maior 

de 450 mosm/l embalagem de até 1000 ml.

480 r$21.998,40 NUTriViTTa HoSPi-
Talar EirEli

8. 

dieta enteral nutricionalmente completa, oligomérica, 
hiperproteica (não menor que 30% de proteína) e 

normocalórica (não maior que 1 kcal/ml), isenta de 
arginina, lactose e glúten em sistema fechado, embala-

gem de até 1000 ml.

960 r$168.000,00
diSTriBUidora 

HoSPiTalar raMoS 
E MENdoNca lTda

9. 

dieta enteral polimérica, nutricionalmente completa, 
polimérica com arginina, nucleotídeos e ácido graxo 
ômega 3, hipercalórica (não menor que 1.5kcal/ml) 

e hiperproteica (não menor que 25%), sem lactose e 
sacarose. Embalagem de até 1000 ml.

720 r$144.000,00
diSTriBUidora 

HoSPiTalar raMoS 
E MENdoNca lTda

10. 

Módulo de proteínas de alto valor biológico em pó, 
com 100% de proteínas de soro de leite, indicado para 
pacientes adultos e pediátricos, sem fibras, sem sabor, 

sem vitaminas, sem glúten. Sachê de aproximada-
mente 12 g.

1800 r$14.490,00 daKar coMErcio E 
SErVico lTda

11. 

Módulo de proteínas à base de colágeno hidrolisado 
bovino, com Bcaa, vitaminas,

mineral, acrescido de HMB (não menor que 3 gramas), 
sem lactose, glúten e fibras. Apresentação sachê com 

aproximadamente 21 g.

1200 r$18.000,00
diSTriBUidora 

HoSPiTalar raMoS 
E MENdoNca lTda

12. 

Módulo de probiótico constituído por levedo de Saccha-
romyces cerevisiae com 100 milhões/ml destinado ao 

tratamento do desequilíbrio da mucosa intestinal devido 
a patógenos ou uso de antibióticos e quimioterápicos. 
apresentação flaconete de aproximadamente 5 ml.

2400 caNcElado No JUlGaMENTo

lote 01: frascos e equipos devem ser adquiridos por lote 

13. 

frascos para nutrição enteral com tampa contendo 
membrana perfurável adaptável aos equipos de alimen-
tação enteral, graduado em escala de 50 ml, com dis-
positivo para fixação em suporte, atóxico, transparente 

e livre de Bisfenol-a. capacidade 300 ml a 350 ml.

8400 r$9.240,00 daKar coMErcio E 
SErVico lTda

14. 

Equipos macrogotas para alimentação enteral com lan-
ceta perfurante para conexão ao recipiente de solução, 
câmara flexível e transparente para a visualização do 
gotejamento, extensão em PVc azul, controlador de 
gotejamento tipo pinça rolete e conector escalonado 

específico para administração de dietas enterais. 

2760 r$5.106,00 daKar coMErcio E 
SErVico lTda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 101/fHcGV/2022:
r$ 540.148,80 (quinhentos e quarenta mil, cento e quarenta e oito reais 
e oitenta centavos)
Belém/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 840190

HoMoLoGaÇÃo da LicitaÇÃo Na ModaLidade carta coNVite 
Nº 01/FPeHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na área de engenharia e/ou arquitetura para a prestação de 
serviços técnicos profissionais para reforma e adaptação dos ambientes de 
apoio, Sala de Utilidades e depósito de material e limpeza (dMl), das áreas 
de assistência (clínicas) do imóvel da sede da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

contratação de empresa especializada na área de 
engenharia e/ou arquitetura para a prestação de ser-
viços técnicos profissionais para reforma e adaptação 
dos ambientes de apoio, Sala de Utilidades e depósito 
de material e limpeza (dMl), das áreas de assistên-
cia (clínicas) do imóvel da sede da fundação Pública 

Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHc-
GV. em Belém (PA) a fim de atender as necessidades 

conforme especificações do Termo de Referência - 
anexo i, o qual é parte integrante do Edital

01 r$ 325.997,89
ÉTica ENGENHaria 

E arQUiTETUra 
lTda-ME

Valor ToTal da liciTaÇÃo – carTa coNViTE Nº 01/fHcGV/2022:
r$ 325.997,89 (trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e noventa e sete 
reais e oitenta e nove centavos)
Belém/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 840199
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 102/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de Marcapassos Temporários, por um período de 12 
(doze) meses na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor 
GLoBaL VeNcedor

1. 

Kit para eletrodo cardíaco temporário, contendo “fio de 
marcapasso”, medindo aproximadamente 110cm de com-
primento, calibre de 5 french, bipolar, para marcapasso 
transvenoso, com protetor tipo “camisinha”, e devendo 

apresentar medida indicativa a cada 10cm de comprimen-
to; agulha de punção venosa, venosa profunda; fio guia; 

dilatador + introdutor.

90 r$ 1.859,00

BioMEdical Pro-
dUToS ciENTÍficoS 
MÉdicoS E HoSPiTa-

larES S.a

2. 

Kit para eletrodo cardíaco temporário, contendo “fio de 
marcapasso”, medindo aproximadamente 110cm de com-
primento, calibre de 6 french, bipolar, para marcapasso 
transvenoso, com protetor tipo “camisinha”, e devendo 

apresentar medida indicativa a cada 10cm de comprimen-
to; agulha de punção venosa, venosa profunda; fio guia; 

dilatador + introdutor.

150
 

r$ 1.859,00
BioMEdical ProdUToS 
ciENTÍficoS MÉdicoS 
E HoSPiTalarES S.a

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 102 /fHcGV/2022:
r$ 189.600,00 (cento e oitenta e nove mil e seiscentos reais)
Belém/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 840226

diÁria
.

Portaria N° 457, de 11 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: 2022/996377.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao(s) servidor(es) da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna - fHcGV, abaixo elencado(s) 02 (duas) diárias cor-
respondente ao deslocamento da cidade de Belém/Pa para a cidade de 
curitiba/Pr, no período de 16/08/2022 a 17/08/2022, com o objetivo de 
conduzir a paciente Elisângela oliveira ataíde que se encontra de alta do 
Serviço de clínica Psiquiátrica.

MatricULa NoMe carGo cPF

5843189/3 claUdiNEi dE JESUS SoUZa TEcNico dE ENfEr-
MaGEM 490.916.382-49

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

Protocolo: 839739

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa GaLa
Nº de dias: 08 (oito) dias (PaE: 2022/877051)
Nome: adEliNa MoNTEiro do Prado
Matrícula: 54190905/1
cargo:/lotação: Técnico de Enfermagem/fHcGV
Período: 04/07/2022 a 11/07/2022.
N° da certidão: 066860 01 55 2022 2 00011 262 0004468 81

Protocolo: 840101
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HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

diÁria
.

Portaria: 106/2022, cametá, 09/08/2022
NoME: clEUcio HElENo SoUZa MorEira
MaTr ÍcUla: 54194036-1
carGo: TEraPEUTa ocUPacioNal
oBJETiVo: Participar da reunião ordinária da ciES (comissão de inte-
gração de Ensino e Serviço), câmara Técnica e cir Tocantins do mês de 
agosto de 2022 no auditório da SESPa (Travessa lomas Valentina N° 2190 
– Marco – Belém/Pa).
oriGEM: caMETá
dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: 09 à 11/08/2022
Nº dE dÍariaS : 2,5 (dUaS E MEia) diáriaS
Valor daS diáriaS: r$ 593,45 (Quinhentos Noventa e Três reais e Qua-
renta e cinco centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
MarcElo VEiGa coSTa
dirETor do Hrc

Protocolo: 839785

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

Portaria Nº 346 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):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 27 À 28/07/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 839864

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 045/2022-GaB/rH/Hrs de 12 de aGosto de 2022.
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021.
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal no 8.666/93; e os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013 e os autos dos Processos PaE n° 2022/624509;
rESolVE:
dESiGNar o servidor MarcoS aNdrEi alMEida dE alENcar, nutricionis-
ta, Mf nº 54189962-1, para exercer o cargo de fiscal dos contratos admi-
nistrativos nº 020/2022, 021/2022 e 022/2022 , bem como pelo atesto dos 
documentos das despesas, quando comprovada a fiel e correta execução 
do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da SESPA, ado-
tando todos os procedimentos necessários e previstos em lei, pelo período 
de 03/08/2022 a 03/08/2023
EMPrESaS coNTraTadaS:
NoVaMEd ProdUToS Para SaUdE EirEli, inscrita no cNPJ/ Mf sob o nº 
33.617.642/0001-93
NEo BrS coMErcio dE ElETrodoMESTicoS lTda, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 07.041.480/0001-88
BoM BoNS E dEScarTaVEiS EirEli, inscrita no cNPJ/ Mf sob o nº 
01.580.769/0001-99
Publique-se, registre-se e cumpra-se  Salinópolis, 12 de agosto de 2022.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirETora do HrS/SESPa

Protocolo: 839837

errata
.

doe Nº 34.818 de 03 de JaNeiro de 2022
Portaria N° 111/ 30.12.2021 - coNceder
oNde se LÊ: 02.08.2022 a 30.09.2022
Leia-se: 31.08.2022 a 29.10.2022

Protocolo: 840274

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 021/2021/Hrs.
objeto: Prorrogação de Prazo pelo período de 12 (doze) meses.
Valor mensal: r$ 5.000,00.
Valor total: r$ 60.000,00.
Vigência: 14/08/2022 a 14/08/2023.
data de assinatura: 12/08/2022.
dotação orçamentaria: 10122129783380000.
Natureza da despesa: 339033.
fonte do recurso: 0103006355.
Plano interno: 4120008338c.
contratada: aGaTHa locadora dE VEicUloS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 20.607.698/0001-15, sediada na rUa fidElciNo coSTa, Nº 288, Bairro: 
iNdEPENdENcia, cidadE: BElo HoriZoNTE/MG, cEP: 30.672-340.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora HrS

Protocolo: 840079

secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria
.

Portaria N° 097 de 12 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1017978 - PaE;
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva, id. funcional nº 2048620/1, para atu-
arem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 084/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Vigia 
de Nazaré, referente ao processo nº 2022/368254, objeto recuperação e 
manutenção de 34,25 km de estradas vicinais conforme as seguintes coor-
denadas: MacaPá da BarrETa (3,13 KM); início: S – 0º49’20.59” / o – 
48º04’27.98 e final: S – 0º47’49.10” / 0- 48º05’01.40”; MERATAUÁ (6,35 
KM): início: S – 0º59’56.02” e final: S – 0º58’39.90” / o – 48º02’52.50”; 
PARAÍSO (400 KM): Início: S – 01º0’46.35” / O – 47º07’08.84” e fi-
nal: S – 1º 01’37.78” / o – 48º09’0.17”; TUJUÍ 93,95 KM): início: S – 
051’18.51” / o – 48º04’57,18” e final: S- 0º51’10.29” / o – 48º03’05.10”; 
MEraPoNGa (0,40 KM): início: S – 0º59’40.10” / o – 48º11’04.75” e 
final: S – 0º59’51.80”; UBiTUBa (5,40 KM): início: S – 0º59’29.18” / 
o – 48º08’50.06 e final: S – 1º01’12,54” / o – 48º10’34.98”; iTaPUá 
(6,71 km): Início: S – O – 48º04’41.71” e final: S – 0º49’43.80” / O – 
48º07’47.00”;Boa ViSTa da BarrETa (4,31 KM): início: S – 0º48’04.04” 
/ o – 48º05’2.29” e final: S – 0º47’23.38’ / o – 48º06’51.86”, no município 
de Vigia de Nazaré /Pa. 
Portaria N° 098 de 12 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1018135 - PaE;
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva, id. funcional nº 2048620/1, para atu-
arem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 085/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Brasil 
Novo, referente ao processo nº 2022/368654, objeto recuperação de 50 
da ViciNal 20 KM 55 da Br 230 com as seguintes coordenadas: iní-
cio latitude 3º22’46.20”S – longitude UTM 52º40’7.20”o e final latitude 
3º5”19.80” S – longitude 52º52’45.51”o, no município de Brasil Novo /Pa.
Portaria N° 099 de 12 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1018205 - PaE;
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva, id. funcional nº 2048620/1, para atu-
arem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Con-
vênio nº 088/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de 
Vitória do Xingu referente ao processo nº 2022/297215, objeto: recu-
peração de estradas vicinais (62,476m), sendo as seguintes coordena-
das: raMal do coBra cHoca KM 27 – 13.169,00 m (Marco inicial – 
latitude: 2º59’32.71”S e longitude 52º7’6.46”o:Marco final – latitude 
2º48’46.58”S e longitude 52º6’13.33’o; raMal do KM 25 – 6.150,00 
m (Marco inicial – latitude: 3º1’9.57”S e longitude 52º10’55.43”o); ra-
Mal do MaricoTa – 2.200,00 m (Marco inicial – latitude:2º58’24.62”S e 
longitude: 52º10’11.88””o; Marco final – latitude: 3º0’3.50”S e longitu-
de 52º10’39.75”o; raMal do KM 9 – 6.125,00 m (Marco inicial – latitude: 
2º57’22.22”S e longitude 52º2’23.90”o; Marco final – latitude:2º59’44.61”S 
e longitude 52º1’9.28”o; raMal do MaQUiNorTE – 8.023,00 m (Marco ini-
cial – latitude:2º57’43.32”S e longitude 52º4’10.50”o; (Marco final – latitude 
2º56’6.91”S e longitude52º4’26.15”o), no município de Vitória do Xingu /Pa.
Portaria N° 100 de 12 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
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legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1018309 - PaE;
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva, id. funcional nº 2048620/1, para atu-
arem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Con-
vênio nº 088/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de 
Vitória do Xingu referente ao processo nº 2022/297215, objeto: recu-
peração de estradas vicinais (62,476m), sendo as seguintes coordena-
das: raMal do coBra cHoca KM 27 – 13.169,00 m (Marco inicial – 
latitude: 2º59’32.71”S e longitude 52º7’6.46”o:Marco final – latitude 
2º48’46.58”S e longitude 52º6’13.33’o; raMal do KM 25 – 6.150,00 m 
(Marco inicial – latitude: 3º1’9.57”S e longitude 52º10’55.43”o); raMal 
do MaricoTa – 2.200,00 m (Marco inicial – latitude:2º58’24.62”S e lon-
gitude: 52º10’11.88””o; Marco final – latitude: 3º0’3.50”S e longitude 
52º10’39.75”o; raMal do KM 9 – 6.125,00 m (Marco inicial – latitude: 
2º57’22.22”S e longitude 52º2’23.90”o; Marco final – latitude:2º59’44.61”S 
e longitude 52º1’9.28”o; raMal do MaQUiNorTE – 8.023,00 m (Marco 
inicial – latitude:2º57’43.32”S e longitude 52º4’10.50”o; (Marco final – 
latitude 2º56’6.91”S e longitude52º4’26.15”o), no município de Vitória do 
Xingu /Pa.
Portaria N° 101 de 12 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1022397 - PaE;
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva, id. funcional nº 2048620/1, para atu-
arem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 065/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Goiané-
sia do Pará, referente ao processo nº 2022/368366, objeto recuperação da 
estrada vicinal que liga o presente município à Vila porto Novo, Via açaizal, 
com extenção de 153,60 km sendo nas seguintes coordenadas: iNÍcio da 
ViciNal caracol coM a Pa – 150 (S 4º25’12.01” – W 49º23’32.93”) e fi-
Nal do TrEcHo Na Vila do PorTo NoVo (S3º57’14.79 – W 49º3’19.63’, 
no município de Goianésia do Pará /Pa.
Portaria N° 102 de 12 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1022397 - PaE;
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva, id. funcional nº 2048620/1, para atu-
arem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 065/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Goiané-
sia do Pará, referente ao processo nº 2022/368366, objeto recuperação da 
estrada vicinal que liga o presente município à Vila porto Novo, Via açaizal, 
com extensão de 153,60 km sendo nas seguintes coordenadas: iNÍcio da 
ViciNal caracol coM a Pa – 150 (S 4º25’12.01” – W 49º23’32.93”) e fi-
Nal do TrEcHo Na Vila do PorTo NoVo (S3º57’14.79 – W 49º3’19.63’, 
no município de Goianésia do Pará
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 12 de agosto de 2022.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 840198

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 007/2022 Processo nº 2021/827225
Nº. do Termo: 2º  data de assinatura: 05/08/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio 
nº 007/2022 é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENTE. a prorroga-
ção de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláu-
sula Quinta, item 5.1, alínea “h”, passando consequentemente os documentos 
supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias inic. de Vig.: 11/08/2022 T. Vig.: 08/12/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TailÂNdia/Pa - cNPJ nº: 22.941.335/0001-18.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 840169

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 14
contrato: 23/2018
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO 
de prazo do contrato nº 023/2018-cPH, que versa sobre a contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços e obras de engenharia 
para a reforma e adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros do 
Município de limoeiro do ajurú/Pa, conforme solicitação constante do Pro-

cesso nº 2022/903581.
data de assinatura: 08/08/2022
Vigência: 11/08/2022 a 08/12/2022
funcional Programática:
Unidade orçamentária: 86201
Programa de Trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0101 e 0301/449051
cNPJ: 22.911.135/0001-41 - PPB ENGENHaria lTda.
Endereço: Travessa lomas Valentina, Passagem São Pedro, n.º 124, Bair-
ro: Marco, cEP: 66.095-720, Município de Belém, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 839760

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 693/2022 – arcoN-Pa, de 12 de aGosto de 2022.
o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – arcoN – Pa, usando de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso i do artigo 19 da lei nº 6.099, de 30 de dezembro de 
1997 e alterações introduzidas pela lei nº 6.838, de 20 de fevereiro 2006;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir o servidor andré augusto Pamplona freire, matrícula 
5947484/1, aux.em regulação da PorTaria Nº 718/2020 de 03/12/2020, 
publicada em 04/12/2020, no Diário Oficial No 34.426 por, Raimundo Celso 
rodrigues da cruz, matrícula 379956/1.
ii - os efeitos desta portaria entram em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUrÍPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral da arcoN/Pa

Protocolo: 839954

.

.

coNtrato
.

extrato de 1º ta ao contrato nº 08/2021
Partes: arcoN-Pa/ProdEPa. objeto do instrumento inicial: Prestação de 
serviços, referente a acesso a internet e outros. Justificativa: Prorrogação 
de prazo e reajuste de valor pelo iGPM julho/2022 de 10,08%. Valor esti-
mado mensal: r$ 16.030,97. Valor estimado anual: r$ 192.371,74. clas-
sificação Funcional e Programática: PROJ/ATIV 04.126.1508.8238.0000 
Pi: 412.000.8238c foNTE/N. dESP.: 0261 e 0661/339140 aÇÃo: 233477. 
fundamento legal: art. 57, ii e art. 65, §8, da lei nº 8.666/93, decreto nº 
1935/2017, art. 249, Vi, “a”, da constituição do Estado do Pará. Vigência: 
05/08/2022 a 04/08/2023. data da assinatura: 03.08.2022. ordenador 
responsável: Eurípedes reis da cruz filho. cNPJ 05.059.613/0001-18, 
inscrição Estadual nº 15.271.0884. Endereço da contratada: com sede 
na rodovia augusto Montenegro, km 10, centro administrativo do Estado, 
icoaraci – Belém - Pará, cEP 66820-000.

Protocolo: 839797

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 417/2022 – arcoN-Pa /caF
Belém (Pa), 06 de junho de 2022.
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997 e, alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838 de 20 de fevereiro de 2006 e;
considerando a c.i. nº 023/2022 – arcoN-Pa/loG;
rESolVE:
i - coNcEdEr adiantamento a servidora Mariana Pereira de Holanda fa-
bbri, auxiliar em regulação de Serviços Públicos, matrícula nº 8002834/1 
e cPf nº 003.085.972-73, para atender despesas de pronto pagamento 
desta arcoN-Pa, conforme dotação orçamentária abaixo discriminada:

FUNcioNaL ProGraMÁtica eLeMeNto desPesa FoNte VaLor

80.201.04.122.1297.8338 3390-30 0261 r$ 1.200,000

80.201.04.122.1297.8338 3390-36 0261 r$ 400,000

80.201.04.122.1297.8338 3390-39 0261 r$ 400,000

ToTal r$ 2.000,00

ii - o prazo de aplicação do Suprimento de fundo será de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de emissão da ordem Bancária e 15 (quinze) dias 
após a aplicação, para finalização da prestação de contas.
iii – o suprido deverá apresentar prestação de contas no prazo de 07(sete) 
dias corridos após o último dia de aplicação, à caf-coordenação para os 
encaminhamentos necessários.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral da arcoN-Pa

Protocolo: 839807
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria de diÁrias Nº 720/2022 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: Márcia de Pádua Bastos Tagore. carGo:Engenheira agrô-
noma. MaTrÍcUla: 3179729/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Moju/Pa. 
oBJETiVo: Ministrar Palestra sobre Políticas Publica do Estado no Seminá-
rio de integração da cadeia Produtiva do Cacau e Indicação Geográfica, 
no auditório Municipal. PErÍodo: 30/08/2022. Nº dE diáriaS: ½ (meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP.
Portaria de diÁrias Nº 742/2022 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: Kamal Jorge Bastos abou El Hons. carGo: Motorista . 
MaTrÍcUla: 5893618/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Moju/Pa. oBJE-
TiVo: conduzir servidora que irá Ministrar Palestra sobre Políticas Publica 
do Estado no Seminário de integração da cadeia Produtiva do cacau e 
Indicação Geográfica, no Auditório Municipal. PERÍODO: 30/08/2022. Nº 
dE diáriaS: ½ (meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – 
diretor administrativo e financeiro/SEdaP.
Portaria de diÁrias Nº 730/2022 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: Kamal Jorge Bastos abou El Hons. carGo: Motorista . 
MaTrÍcUla: 5893618/1. oriGEM: Belém/Pa.dESTiNo: altamira/Pa. oB-
JETiVo: Transportar equipamentos para produção de chocolates artesanal 
usados na exposição do i festival internacional de cacau e chocolate de 
altamira PErÍodo: 19 a 21/08/08/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e 
meia).ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /diretor adminis-
trativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 731/2022 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: Maria Josefa Nascimento Magalhães. carGo: Engenheira 
agrônoma. MaTricUla: 5066131. oriGEM:Belém/Pa. dESTiNo: casta-
nhal e São domingos do capim/Pa. oBJETiVo: realizar visita técnica na 
área pretendida pelos pretensos beneficiários do PNCF.. PERÍODO: 23 a 
26/08/2022. Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia).ordENador: Márcio Mar-
celo de Souza Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 732/2022 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(a): Martha Nilvia Gomes Pina. carGo: Engenheira agrôno-
ma. MaTricUla: 23868-1. oriGEM:Belem/Pa. dESTiNo: castanhal e São 
domingos do capim/Pa. oBJETiVo: realizar Palestras e reuniões para fa-
mílias de agricultores pretensos beneficiários do PNCF e para os membros 
do cMdrS.PErÍodo: 23 a 26/08/2022. Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia).
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 734/2022 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: ivaldo Santos de Santana. carGo: Engenheiro agrôno-
mo. MaTrÍcUla: 14826-1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: linhares/Ba. 
oBJETiVo: Participar do festival internacional do chocolate e cacau de 
linhares-ESchocolat linhares 2022. PErÍodo: 18 a 21/08/2022. Nº dE 
diáriaS: 3 ½ (três e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trin-
dade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 740/2022 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: rogério ferreira lourenço. carGo: Engenheiro agrônomo. 
MaTrÍcUla: 54185784/1 oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: linhares/Ba. oB-
JETiVo: integração com Órgão de defesa local sobre trocas de experiência 
sobre a cultura do cacau. PErÍodo: 18 a 21/08/2022. Nº dE diáriaS: 3 
½ (três e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias  Nº 736/022 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: luiz octávio rabelo Junior carGo: Engenheiro agrôno-
mo MaTrÍcUla: 23795/1 oriGEM: altamira/Pa dESTiNo: Medicilândia/Pa 
oBJETiVo: Participar das Programações do cacaufest 2022: Seminários, 
fórum da cacauicultura, Palestras. PErÍodo: 23 a 28/08/2022 Nº dE di-
áriaS: 5½ (cinco e meia) ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade 
/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria de diÁrias Nº 737/2022 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: Graziela chiara leão. carGo: coordenador regional. Ma-
TrÍcUla: 5965761/1. oriGEM: redenção/Pa.dESTiNo: Xinguara, água 
azul do Norte e Sapucaia /Pa. oBJETiVo: realizar a entrega de substrato 
de palha de arroz. PErÍodo: 17 a 19/08/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas 
e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor admi-
nistrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 738/2022 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: Miguel Magno luz de abreu . carGo: assistente regional 
– Técnico administrativo. MaTrÍcUla: 54194914/2. oriGEM: redenção/
Pa dESTiNo: Xinguara, água azul do Norte e Sapucaia /Pa. oBJETiVo: dar 
suporte e auxiliar na entrega de substrato de palha de arroz. PErÍodo: 17 a 
19/08/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: Márcio Mar-
celo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 739/2022 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: Thiago Neves cruz. carGo: Tec. Gestão de Pesca e aqui-
cultura. MaTrÍcUla: 57216522-1. oriGEM: Belém/Pa.dESTiNo: alcoba-
ça/Ba. oBJETiVo: apoiar projeto de pesquisa de viabilidade de piscicultura 
marinha para produção de Garoupas no Estado, realizando o transporte de 
formas jovens de Garoupa Verdadeira (Epinephelus marginatus) com ori-
gem no Estado da Bahia para o Estado do Pará PErÍodo: 22 a 31/08/2022. 
Nº dE diáriaS: 9 ½ (nove e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Sou-
za Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 741/2022 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: Sidônio Bonifácio carGo: auxiliar de atividades agrope-
cuárias. MaTrÍcUla: 14550-1. oriGEM: Belém/Pa.dESTiNo: alcobaça/
Ba. oBJETiVo: dar apoio ao servidor Thiago Neves cruz, que irá apoiar 
projeto de pesquisa de viabilidade de piscicultura marinha para produ-
ção de Garoupas no Estado, realizando o transporte de formas jovens de 
Garoupa Verdadeira (Epinephelus marginatus) com origem no Estado da 
Bahia para o Estado do Pará. PErÍodo: 22 a 31/08/2022. Nº dE diáriaS: 
9 ½ (nove e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – di-
retor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 743/2022 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: lucas Vieira Torres . carGo:Secretario adjunto. MaTrÍ-
cUla: 5917995/2. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: São felix do Xingu/
Tucumã/ouril ândia/Pa. oBJETiVo: reunir com Prefeitos, Secretários de 
agriculturas,cooperativas e associações dos municípios de São felix do 
Xingu,Tucumã e ourilândia do Norte PErÍodo: 17 a 18/08/2022. Nº dE 
diáriaS: 1 ½ (uma e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trin-
dade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 840206

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N°258 de 12 de aGosto de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,
considerando o processo 2022/1026295;
rESolVE:
coNcEdEr licença saúde a servidora, Marcia dE SoUSa HaTHErlY, mat. 
57208414/ 1, ocupante do cargo de assistente administrativo, no período 
de 26/05/2022 a 02/09/2022, conforme laudo médico nº 92876.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 839886

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico sedaP N° 008/2022
após a adjudicação da Pregoeira no Pregão Eletrônico n° 008/2022 – SEdaP/
Pa, tipo MENor PrEÇo Por iTEM, referente ao processo licitatório PaE n° 
2022/215516 – SEdaP/Pa, esta autoridade Homologadora decide HoMolo-
Gar o resultado do aludido certame, conforme discriminado abaixo:
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE PNEUS
EMPrESa VENcEdora: i G doS SaNToS dE oliVEira EirEli
cNPJ: 27.363.204/0001-43
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iteM 01 - PNeU Para carro 175/70r X 13, coM seLo iNMetro.
QUaNTidadE: 12 UNd
Valor ESTiMado:  r$  5.679,36
Valor HoMoloGado: r$  4.490,00
iteM 08 - PNeU Para carro 185/65r X 15 coM seLo iNMetro.
QUaNTidadE: 10 UNd
Valor ESTiMado:  r$  6.878,00
Valor HoMoloGado: r$  4.190,00
iteM 09 - PNeU Para MotocicLeta, 110 X 90 X 17, coM seLo iNMetro.
QUaNTidadE: 06 UNd
Valor ESTiMado:  r$  2.147,94
Valor HoMoloGado: r$  1.740,00
EMPrESa VENcEdora: JN PNEUS lTda
cNPJ: 44.472.217/0001-70
iteM 02 - PNeU Para carro 215/75r X 17.5 coM seLo iNMetrro.
QUaNTidadE: 24 UNd
Valor ESTiMado:  r$  35.648,16
Valor HoMoloGado: r$  20.045,00
iteM 06 -  PNeU Para MÁQUiNa Pesada12.4X24(d), 6 LoNas
QUaNTidadE: 10 UNd
Valor ESTiMado:  r$  29.352,10
Valor HoMoloGado: r$  20.045,00
EMPrESa VENcEdora: lUKaUTo coMÉrcio dE PNEUMáTicoS E PEÇaS lTda
cNPJ:13.545.473/0001-16
iteM 03 - PNeU Para carro 245/70r X 16 coM seLo iNMetro
QUaNTidadE: 18 UNd
Valor ESTiMado:  r$  20.795,94
Valor HoMoloGado: r$  15.948,00
iteM 05 - PNeU Para iMPLeMeNto aGrÍcoLa 7,50-16, 10 LoNas 
coM seLo iNMetro.
QUaNTidadE: 04UNd
Valor ESTiMado:  r$  3.708,80
Valor HoMoloGado: r$  2.751,00
EMPrESa VENcEdora: SÓ PESadoS coMErcio dE PEÇaS E acESSo-
rioS lTda
cNPJ: 34.925.161/0002-99
iteM 04 - PNeU Para carro 235/75r X 15 coM seLo iNMetro.
QUaNTidadE: 12 UNd
Valor ESTiMado:  r$  9.459,96
Valor HoMoloGado: r$  9.300,00
iteM 07 - PNeU Para MÁQUiNa Pesada 18 -30 (t) 10 LoNas coM 
seLo iNMetro.
QUaNTidadE: 10 UNid
Valor ESTiMado:  r$  44.178,30
Valor HoMoloGado: r$  44.000,00
Valor GloBal r$ 122.509,00
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legal pertinentes.
Belém, Pa, 12 de agosto de 2022.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca – interino
Homologador SEdaP

Protocolo: 839898

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022-sedaP/Pa
a Pregoeira da Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca-SEdaP, no uso de suas atribuições, PorTaria Nº 254, publicada no 
doE de 13 de agosto de 2021 e ainda considerando a análise do resultado 
do Pregão Eletrônico nº 008/2022-SEdaP/Pa, referente ao processo 
licitatório nº 2022/215516-SEdaP/Pa decide adJUdicar o resultado do 
aludido certame, conforme discriminado abaixo:
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE PNEUS
EMPrESa VENcEdora: i G doS SaNToS dE oliVEira EirEli
cNPJ: 27.363.204/0001-43
iteM 01 - PNeU Para carro 175/70r X 13, coM seLo iNMetro.
QUaNTidadE: 12 UNd
Valor ESTiMado: r$  5.679,36
Valor adJUdicado: r$  4.490,00
iteM 08 - PNeU Para carro 185/65r X 15 coM seLo iNMetro.
QUaNTidadE: 10 UNd
Valor ESTiMado:  r$  6.878,00
Valor adJUdicado: r$  4.190,00
iteM 09 - PNeU Para MotocicLeta, 110 X 90 X 17, coM seLo iNMetro.
QUaNTidadE: 06 UNd
Valor ESTiMado:  r$  2.147,94
Valor adJUdicado: r$  1.740,00
EMPrESa VENcEdora: JN PNEUS lTda
cNPJ: 44.472.217/0001-70

iteM 02 - PNeU Para carro 215/75r X 17.5 coM seLo iNMetrro.
QUaNTidadE: 24 UNd
Valor ESTiMado:  r$  35.648,16
Valor adJUdicado: r$  20.045,00
iteM 06 -  PNeU Para MÁQUiNa Pesada12.4X24(d), 6 LoNas
QUaNTidadE: 10 UNd
Valor ESTiMado:  r$  29.352,10
Valor adJUdicado: r$  20.045,00
EMPrESa VENcEdora: lUKaUTo coMÉrcio dE PNEUMáTicoS E PEÇaS lTda
cNPJ:13.545.473/0001-16
iteM 03 - PNeU Para carro 245/70r X 16 coM seLo iNMetro
QUaNTidadE: 18 UNd
Valor ESTiMado:  r$  20.795,94
Valor adJUdicado: r$  15.948,00
iteM 05 - PNeU Para iMPLeMeNto aGrÍcoLa 7,50-16, 10 LoNas 
coM seLo iNMetro.
QUaNTidadE: 04UNd
Valor ESTiMado:  r$  3.708,80
Valor adJUdicado: r$  2.751,00
EMPrESa VENcEdora: SÓ PESadoS coMErcio dE PEÇaS E acESSorioS lTda
cNPJ: 34.925.161/0002-99
iteM 04 - PNeU Para carro 235/75r X 15 coM seLo iNMetro.
QUaNTidadE: 12 UNd
Valor ESTiMado:  r$  9.459,96
Valor adJUdicado: r$  9.300,00
iteM 07 - PNeU Para MÁQUiNa Pesada 18 -30 (t) 10 LoNas coM 
seLo iNMetro.
QUaNTidadE: 10 UNid
Valor ESTiMado:  r$  44.178,30
Valor adJUdicado: r$  44.000,00
Valor GloBal r$ 122.509,00
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legal pertinentes.
Belém, Pa, 12 de agosto de 2022.
roBErTa TorGa
Pregoeira/SEdaP-Pa

Protocolo: 839903

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2º termo aditivo ao convênio N° 12/2021 - sedaP
data de assinatura: 01/08/2022
objeto: Prorrogar o prazo de vigência do convênio nº 12/2021 de 
01/08/2022 à 31/12/2022.
convenente: MUNiciPio dE alTaMira
Endereço: rua: otaviano Santos, nº 2288, Bairro: Sudam i, altamira - Pa, 
cEP: 68.371-250.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 839989

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 138/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE iNHaNGaPi.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor coM PlaiNa cHaSSi:lYWdr1134870MS
daTa dE aSSiNaTUra: 12/08/2022
ViGÊNcia: 12/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 840152
terMo de cessÃo de Uso Nº 134/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE alENQUEr.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UMa) Pá carrEGadEira cHaSSi: XUG0300VcNPB0366
daTa dE aSSiNaTUra: 12/08/2022
ViGÊNcia: 12/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 840098
terMo de cessÃo de Uso Nº 135/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE SaliNÓPoliS.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UMa) Pá carrEGadEira cHaSSi: XUG0300VaNPB03168
daTa dE aSSiNaTUra: 12/08/2022
ViGÊNcia: 12/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 840108
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INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

2012/462410 MErcildo WilMar 
BalESTrEri faZENda caPiXaBa 821,3891Ha ParaGoMiNaS 1489/2022

2013/307727 carloS MarcEliNo SE-
raVali MUNHoZ arroYo faZENda cM 1153,8275Ha JacarEacaNGa 1490/2022

Belém(Pa), 12/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 840114
Portaria Nº 1496 de 12 de aGosto de 2022

Homologa os trabalhos Técnicos realizados na área Projeto Estadual de 
assentamento agroextrativista (PEaEX) denominado dorothy Stang, loca-
lizado no Município de Portel, Estado do Pará.
o Presidente do instituto de Terras do Estado do Pará, no uso das atri-
buições que lhes são conferidas pelo art. 2°, incisos Vi e Viii, e art. 5°, 
alíneas a e k, da lei 4.584 de 08 de outubro de 1975 e o art. 17, inciso ii, 
c, do decreto 063 de 14/03/2007;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo a política adotada pelo atual Governo, de promover a 
regularização de imóveis públicos estaduais ocupados e/ou destinados aos 
pequenos produtores rurais visando possibilitar a melhoria das condições 
de vida desse segmento de população e, o que consta dos processos ad-
ministrativos registrados no iTErPa sob o número 2021/1218656 de inte-
resse da aSSociaÇÃo doS MoradorES rUraiS aGroEXTraTiViSTaS 
da GlEBa JoaNa PErES ii-doroTHY STaNG, Município de Portel Estado 
do Pará.
coNSidEraNdo que a área do PEaEX doroTHY STaNG após o georrefe-
renciamento geodésico apresentou uma área liquida 94.437,1969ha (no-
venta e quatro mil quatrocentos e trinta e sete hectares e dezenove ares e 
sessenta e nove centiares);
rESolVE:
art. 1° Homologar os trabalhos Técnicos realizados no Projeto Estadual de 
assentamento agroextrativista (PEaEX) denominado doroTHY STaNG, lo-
calizado no Município de PorTEl, Estado do Pará, no que diz respeito à sua 
área, que após o georreferenciamento geodésico apresentou área liquida 
de 94.437,1969ha (noventa e quatro mil quatrocentos e trinta e sete hec-
tares e dezenove ares e sessenta e nove centiares), para o assentamento 
de 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias.
art. 2º o Presidente do iTErPa, após a criação do assentamento por ato 
governamental, adotará as providências visando à conclusão do processo 
com a consequente titulação em favor da aSSociaÇÃo doS Morado-
rES rUraiS aGroEXTraTiViSTaS da GlEBa JoaNa PErES ii-doroTHY 
STaNG;
art. 3º Esta Portaria TorNa SEM EfEiTo a Portaria de Homologação dos 
Trabalhos Técnicos realizados na área Projeto Estadual de assentamento 
agroextrativista (PEaEX) denominado dorothy Stang, publicada no diário 
Oficial n° 35.020, de 24 de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
 

Processo interessado denominação Área(ha) Município 

2021/1218656

aSSociaÇÃo doS Morado-
rES rUraiS aGroEXTraTiViS-
TaS da GlEBa JoaNa PErES 

ii-doroTHY STaNG

Projeto Estadual de 
assentamento agroextra-

tivista dorothy Stang
94.437,1969 ha Portel

Protocolo: 840179

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
2015/165733 JaldEcY PaNciEri faZENda coliNa 1484,4625Ha TailÃNdia 1485/2022

Belém(Pa), 12/08/2022
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 EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2008/129701 Maria rEGiNEUZa SaNToS 
da SilVa SÍTio Boa ViSTa 77,2586Ha TailÂNdia 1486/2022

Belém(Pa), 12/08/2022
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 EXPEdidaS PElo ilMo.
Sr.PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS do ProcESSo do coNTraTo dE coNcESSÃo dE dirEiTo rEal dE 
USo (ccdrU) dE loTES aGrÍcolaS iNSErToS No ProJETo ESTadUal 
dE aSSENTaMENTo SUSTENTáVEl- PEaS  BorBa GaTo, localiZado No 
MUNicÍPio dE TailÂNdia, ao(S) iNTErESSado(S) aBaiXo:

Processo NoMe Área deNoMiNaÇÃo Portaria
2022/788414 ElPidio fErrEira JUNior 46,1122Ha SÍTio doiS irMÃoS 1487/2022

Belém (Pa), 12.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos - Presidente

Protocolo: 839916
Portaria Nº 1488 de 12 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 e,
considerando a necessidade de se dotar esses entes públicos de condições 
que permitam promover o adequado ordenamento de suas bases terri-
toriais, através do planeamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo rural e urbano;
Considerando que o Estado do Pará concedeu o Título Definitivo (Compra) 
n° 84, expedido em favor de antônio domingos rufatto, em data de 04 
de março de 2002, constante das fls. 87 e verso do Talonário próprio n° 
013, e,
considerando, ainda, que foram preenchidos todos os requisitos técni-
cos para retificação da área, perímetro e descrição do perímetro do Tí-
tulo mencionado, previstos na lei Estadual nº 8.878/2019 e, no seu 
decreto Estadual regulamentador n° 1.190/2020, de 25/11/2020, art. 
104, §1 e seus respectivos incisos, conforme Processo administrativo n° 
2022/168222-iTErPa.
rESolVE:
1. aUToriZar a rETificaÇÃo do TÍTUlo dEfiNiTiVo (coMPra) N° 
84, expedido em favor de aNToNio doMiNGoS rUfaTTo, em data de 
04 de março de 2002, constante das fls. 87 e verso do Talonário próprio 
n° 013, com as seguintes características: Município: Jacareacanga; área: 
2.451ha79a46ca; denominação: fazenda Nossa Senhora aparecida; lo-
calização: não consta; com a consequente lavratura do TErMo dE rETi-
ficaÇÃo da área, perímetro e descrição do perímetro, passando a ter a 
seguinte redação: área: 2.427ha95a78ca (dois mil e quatrocentos e vinte 
e sete hectares, noventa e cinco ares e setenta e oito centiares); Períme-
tro: 27.134,70 metros e descrição do Perímetro de acordo com o Memorial 
descritivo constante dos trabalhos de georreferenciamento da área, cujas 
peças técnicas foram aprovadas pelos setores técnicos deste instituto e fa-
zem parte integrante do Processo administrativo n° 2022/168222-iTErPa.
2. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
3. PUBliQUE-SE.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 839930

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1471/22 de 10/08/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:São fco.Pará, castanhal,Sto antonio do Tauá, Peixe Boi e Ma-
racanã/Pa.
Periodo: 16/08 a 03/09/2022(18,5) diárias
Servidores:
-3170-012/1-Maria Eloisa dos Santos leal-Eng.florestal
-3169-006/1-Paulo Edson da Silva alves-agrimensor
-5719-8186/1-Jony lima de Sousa-Motorista
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
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Portaria Nº 01472/22 de 11/08/2022
objetivo:capacitação funcional
Estado: rio Grande do Sul/Porto alegre
Periodo: 24 a 28/08/2022 (4,5) diárias
Servidores:
-5719-1750/1-Mariceli Nascimento Moura-diretora/dEaf
-ordenador :Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
Portaria nº 1475/22 de 11/08/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipios: acará, Baião e Moju/Pa.
Periodo: 22 a 29/08/2022(7,5) diárias
Servidores:
-5930303/2-Emerson Vinicius Silva do Nascimento-Tecnico/dEaf
-3156-729/1-rui Jorge Nascimento alves-Motorista
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 839967

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa - autarquia Estadual cria-
da 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
2021/1118569 alUiSio PaiNS MaZUcHi cErTidÃo rETificaTÓria/aNUÊNcia ParaUaPEBaS

Em, 12/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa

Protocolo: 839972

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo N° 056/2022
objeto: a cENdENTE, NÚclEo dE GErENciaMNETo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, colÔNia dE PEScadorES 
Z-18 dE aUGUSTo corrÊa, com sede na av. Presidente Kennedy, s/n, 
centro, cEP: 68610-000 no município de augusto correa, Estado do Pará, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.557.344/0001-57. o plano usa do bem 
móvel 100 unid MoTor coM raBETa BfG 4T 6,5cV-P. MaNUal
data da assinatura: 25/03/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 840106
terMo de cessÃo Nº 012/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr, cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE MElGaÇo, com sede na av. Senador lemos, Nº 213, cEP: 68490-
000, Municio de Melgaço, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
04.876.470/0001-74, o pleno uso dos bens móveis 20 und MoTor coM 
raBETa BfG 4T 6,5cV-P. MaNUal.
data da assinatura: 14/02/2022.
Vigência: 2 anos.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo - NGPr

Protocolo: 840140
terMo de cessÃo N° 059/2022

objeto: a cENdENTE, NÚclEo dE GErENciaMNETo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, colÔNia dE PEScadorES 
Z-03 dE ViGia dE NaZarÉ, com sede na rua de Nazaré, n° 17, cEP: 
68780-000 no município de Vigia de Nazaré, Estado do Pará, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n° 04.857.439/0001-96. o plano usa do bem móvel 100 
unid MoTor coM raBETa BfG 4T 6,5cV-P. MaNUal
data da assinatura: 25/03/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 840137

terMo de cessÃo N° 052/2022
objeto: a cENdENTE, NÚclEo dE GErENciaMNETo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, colÔNia dE PEScadorES 
Z-05 dE cUrUÇá, com sede na Praça Saldanha Marinho, s/n, centro, cEP: 
68750-000 no município de curuçá, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o n° 05.172.580/0001-18. o plano usa do bem móvel 100 und MoTor 
coM raBETa BfG 4T 6,5cV-P. MaNUal
data da assinatura: 25/03/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 840081
terMo de cessÃo N° 048/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral- 
NGPr cede, a titular precário, à cESSioNária, colÔNia dE PEScado-
rES Z-37 dE cUrraliNHo, com sede na av. dom orione, s/n, centro, 
cEP: 68815-000, curralinho, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
n° 04.309.696/0001-93. o plano usa do bem móvel 100 und MoTor coM 
raBETa BfG 4T 6,5cV-P. MaNUal
data da assinatura: 25/03/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 840071
terMo de cessÃo N° 047/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a titular precário, à cESSioNária, colÔNia dE PEScado-
rES Z-85 dE afUá, com sede na Trav. Theopombo Nery, n° 1, centro, 
cEP: 68890-000. afuá, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
08.320.200/0001-33. o plano usa com bem móvel 100 und MoTor coM 
raBETa BfG 4T 6,5cV-P. MaNUal
data da assinatura: 25/03/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 840073
terMo de cessÃo N° 045/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral- 
NGPr cede, a titular precário, à cESSioNária, colÔNia dE PEScado-
rES Z-47 dE PorTEl, com sede na rua carlos Sabóia, n° 186, Tijuca, 
cEP: 68480-000, Portel, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
04.309.688/0001-47. o plano usa do bem móvel 100 und MoTor coM 
raBETa BfG 4T 6,5cV-P. MaNUal
data da assinatura: 25/03/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 840077
terMo de cessÃo N° 071/2022

objeto: a cENdENTE, NÚclEo dE GErENciaMNETo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SaNTa Maria do Pará, com sede na Praça Matriz, n° 001, centro, cEP: 
68738-000 no município de Santa Maria do Pará, Estado do Pará, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o n° 05.149.174/0001-34. o plano usa do bem móvel 20 
und roÇadEira coSTal MoTor 2 TEMPoS, 36 ciliNdradaS E 1,7 KW
data da assinatura:06/04/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 839661
terMo de cessÃo N° 023/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciMENTo do Pará rUral – NGPr 
cede, a título precário, à cESSioNária, aSSociaÇÃo doS ProdUTorES 
rUraiS do PaTriMÔNio- aPrUP, com sede na comunidade de Patrimô-
nio,s/n, Zona rural, Primavera, cEP: 68707-000, Estado do Pará, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o n° 07.526.720/0001-34. o plano usa do bem móvel 05 
und roÇadEira coSTal MoTor 2 TEMPoS 36 ciliNdradaS 1,7 KW e 
01 und MoTocUlTiVadorES 7HP Marca: VUlcaN; ModElo: VMc701.
data da assinatura: 09/03/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 840027
terMo de cessÃo N° 050/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral- 
NGPr cede, a titular precário, à cESSioNária, colÔNia dE PEScadorES 
Z-53 dE BrEU BraNco, com sede na rua Beira rio, s/n, Japonês, cEP: 
68488-000, Breu Branco, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
03.362.056/0001-84. o plano usa do bem móvel 100 und MoTor coM 
raBETa BfG 4T 6,5cV-P. MaNUal
data da assinatura: 25/03/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 840058
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AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 45/2022
Processo N° 2022/500705

Projeto/atividade – 928338
Elemento da despesa – 339036
fonte - 0261
Valor MENSal: r$ 1.710,00
Valor ToTal: r$ 20.520,00
ViGÊNcia: 16/08/2022 à 15/08/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de BoNiTo
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses
coNTraTada: VirGiNia dE NaZarÉ frEiTaS doS SaNToS, cPf nº 
455.538.582-91
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 839803
coNtrato Nº 49/2022

Processo N° 2022/299698
Projeto/atividade – 928338
Elemento da despesa – 339039
fonte - 0261
Valor ToTal: r$ 41.500,00
ViGÊNcia: 12/08/2022 à 11/08/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: contratação de empresa especializada no 
fornecimento com instalação de uma central Telefônica digital, tipo PaBX 
completa, com especificações que atendam uma quantidade mínima de 70 
ramais analógicos e 30 troncos iP.
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTada: l. c. da c. PiNHEiro, cNPJ nº 16.743.011/0001-00
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 839756

terMo aditiVo a coNtrato
.

5ºterMo aditiVo
Processo 2017/44995

coNtrato de LocaÇÃo Nº 40/2017
Projeto/atividade – 928338;
Elemento de despesa – 339036;
fonte – 0261;
Valor Mensal: r$ 500,00
Valor Total: r$ 6.000,00
Vigência: 14/08/2022 à 13/8/2023
Classificação do objeto: Locação De Imóvel No Município De TERRA ALTA.
Justificativa: Prorrogação do Contrato pelo Período de 12 (DOZE) MESES.
coNTraTado: irENE SaraiVa dE oliVEira
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, dirETor GEral.

Protocolo: 827420

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 23/2022
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico nº 
170/2022- ProJUr/adEPará, referente ao Processo nº 2022/500705 e 
com fundamento no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93 em hipótese de 
licitação dispensável, decide realizar: a dispensa de licitação nº 23/2022, 
para contratação do objeto: locação de imóvel para a instalação da Ulsa 
de BoNiTo.  autorizo a contratação e a emissão da Nota de Empenho em 
favor de VirGiNia dE NaZarÉ frEiTaS SaNToS, cPf: 455.538.582-91, 
no valor total de r$ 20.520,00 (Vinte mil, quinhentos e vinte reais) para 
todos os efeitos legais.
Belém, 16 de agosto de 2022.
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 839808

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico nº 
170/2022, referente ao Processo nº 2022/500705, sobre a contratação di-
reta com dispensa de licitação, do inciso X, do art. 24 da lei 8.666/93, de-
cide raTificar o presente processo de dispensa de licitação, cujo objeto 
é a locação de imóvel para a instalação do escritório da adEPará no Mu-
nicípio de BoNiTo, em favor de VirGiNia dE NaZarÉ frEiTaS SaNToS, 
cPf: 455.538.582-91, no valor total de r$ 20.520,00 (Vinte mil, quinhen-
tos e vinte reais) para todos os efeitos legais. E ordenar sua publicação em 
cumprimento ao disposto no art. 26 do supracitado diploma legal.
Belém, 16 de agosto de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 839810

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5080/2022: BENEficiá-
rio: MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa; Matrícula: 5962748;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
Suprir eventuais demandas desta gerência que por seu caráter eventual 
não possam ser submetidas ao processamento natural da compra pública 
(licitação).Elemento de despesa / Valor: 339039/ r$ 2.243,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordena-
dor de despesas: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 840075

.

.

diÁria
.

Portaria: 5081/2022 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: BaiÃo/Pa destino: cacHoEira 
do arari, SalVaTErra/Pa Servidor: 55586101/ ElYXarlES cÂMara da 
crUZ (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2 diáriaS / 06/08/2022 a 
07/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 840087
Portaria: 5047/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes refe-
rente a 1 etapa de vacinação contra febre aftosa, como também realizar 
metas estipuladas pelo MaPa e adEPara referente aos Programas Sanitá-
rios de defesa animal no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa destino: SaNTaNa do 
araGUaia/Pa Servidor: 6045674/ fEliPE NoroNHa BraZ/ (MÉdico VE-
TEriNário) / 4,5 diáriaS / 29/08/2022 a 02/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839754
Portaria: 5037/2022 objetivo: realizar e busca aos inadimplente no 
município de Marabá ( Vila Santa fé). Vila Santa fé e região, a presente 
vila fica localizada a 130 km de Marabá, estrada de chão, e devido ao 
período da estiagem, muita poeira, pouca visibilidade sendo necessário 
pernoitar na vila, durante a realização da atividade e o final de semana 
será utilizado para retorno a sede do município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa Servi-
dor: 54189684/ EdiNETE fErNaNdES SaMPaio (aUXiliar dE caMPo) / 
3,5 diáriaS / 15/08/2022 a 18/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839720
Portaria: 5044/2022 objetivo: fiscalizar evento ri (rETirada iTiNE-
raNTE dE EMBalaGENS VaZiaS dE aGroTÓXico) no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo GEraldo do ara-
GUaia/Pa destino: PiÇarra/Pa Servidor: 5871042/ fáBio alaN QUEi-
roZ corrÊa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 1,5 diária / 10/08/2022 a 11/08/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839748
Portaria: 5045/2022 objetivo: realizar Vigilância Epidemiológica atu-
alização cadastral nas propriedades no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: PoNTa dE PEdraS/Pa 
Servidor: 54185766/ WaldEariNo PaZ do NaSciMENTo/ (MÉdico VE-
TEriNário) / 3,5 diáriaS / 16/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839750
Portaria: 5049/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes refe-
rente a 1 etapa de vacinação contra febre aftosa, como também realizar 
metas estipuladas pelo MaPa e adEPara referente aos Programas Sanitá-
rios de defesa animal no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: cUMarU do NorTE/Pa Servi-
dor: 54188564/ PaUlo HENriQUE loBaTo (TÉcNico aGrÍcola) / 3,5 
diáriaS / 16/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839763
Portaria: 5050/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes da 1° 
Etapa de Vacinação contra febre aftosa de 2022 e realizar o cumprimen-
to das metas estipuladas pela adEPara e MaPa no município.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: 
PaU d`arco/Pa Servidor: 8400838/ rENaTa PErEira da SilVa Mar-
QUES (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 16/08/2022 a 19/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839771
Portaria: 5051/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes da 1° 
Etapa de Vacinação contra febre aftosa de 2022 e realizar o cumprimento 
das metas estipuladas pela adEPara e MaPa no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: PaU 
d`arco/Pa Servidor: 54187010/ iZoMar dE JESUS alVES caldaS (aU-
Xiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 16/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839773
Portaria: 5046/2022 objetivo: dar apoio na região da comunidade 
canaã; comunidade Balalaica; comunidade Terra Boa; comunidade Bom 
Jesus; comunidade Santa lucia; Vila campos Belos; ramal da água Bran-
ca; ramal da U E M e Pa 256, durante a realização da atividade de Bus-
ca de inadimplentes de febre aftosa no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: iPiXUNa do Pará/Pa destino: iPiXUNa 
do Pará/Pa Servidor: rG4987828 / aMarildo aNdradE da MaTa (aU-
Xiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 16/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839752
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Portaria: 5052/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes da 1° 
Etapa de Vacinação contra febre aftosa no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Maria 
daS BarrEiraS/Pa Servidor: 8400838/ rENaTa PErEira da SilVa Mar-
QUES (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 08/08/2022 a 12/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839776
Portaria: 5024/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilha.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa des-
tino: PoNTa dE PEdraS/Pa Servidor: 51855502/ fraNKliN rooSE-
VElTES NarciZo dE MaToS (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária 
/ 18/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839686
Portaria: 5025/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilha.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa desti-
no: MoSQUEiro/Pa Servidor: 51855502/ fraNKliN rooSEVElTES Nar-
ciZo dE MaToS (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 23/08/2022 a 
23/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839689
Portaria: 5026/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do uso de agrotóxi-
cos em propriedades rurais e do comércio no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEU BraNco/Pa destino: JacUNdá/
Pa Servidor: 57223820/ lUiS PaUlo carValHo alMEida / (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 16/08/2022 a 18/08/2022.or-
denador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839693
Portaria: 5028/2022 objetivo: reunir com Gerências regionais para 
orientações das ações que envolvem a área Vegetal da adEPara, bem 
como com entidades e meio produtivo para intensificar as ações quanto 
ao cadastramento de cultivos agrícolas e ações emergenciais como forma 
de prevenção para entrada da praga Moniliophthora roreri no Estado do 
Pará.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa 
destino: cUrUá, JUrUTi, ÓBidoS, oriXiMiNá/Pa Servidor: 54185730/ 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl (dirETora) / 9,5 diáriaS / 16/08/2022 
a 25/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839701
Portaria: 5029/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da mos-
ca da carambola (Bactrocera carambolae).fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: caNaÃ doS caraJáS, 
cUrioNÓPoliS, Eldorado doS caraJáS/Pa Servidor: 5922600/ EdE-
NilToN NoNaTo lEiTE / (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 
11/08/2022 a 12/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839702
Portaria: 5030/2022 objetivo: realizar busca em inadimplente de vaci-
nação aftosa no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: aBEl fiGUEirEdo/Pa destino: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa 
Servidor: 57173779/ roNiValdo faUSTiNo fErrEira (TÉcNico aGrÍ-
cola) / 4,5 diáriaS / 16/08/2022 a 20/08/2022.ordenador: JaMir JU-
Nior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839703
Portaria: 5031/2022 objetivo: dar apoio ao médico veterinário em vi-
gilância de propriedades no município. Justifica-se o destino ser o mes-
mo da lotação, devido o deslocamento ser superior a 5 horas de viagem 
e necessitando pernoite na propriedade.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: PoNTa dE PEdraS/Pa destino: PoNTa dE PEdraS/
Pa Servidor: 120126/ VaNildo loriVal MoraES GoUVEa (aUXiliar dE 
caMPo) / 3,5 diáriaS / 16/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: JaMir JU-
Nior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839704
Portaria: 5027/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do uso de agrotóxi-
cos em propriedades rurais e do comércio no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEU BraNco/Pa destino: JacUNdá/
Pa Servidor: 54194097/ clara aNGElica corrÊa BraNdÃo (ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 16/08/2022 a 18/08/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839697
Portaria: 5042/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes referen-
te a 1 etapa de vacinação contra febre aftosa, como também realizar metas 
estipuladas pelo MaPa e adEPara referente aos Programas Sanitários de 
defesa animal no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa destino: SaNTaNa do araGUaia/
Pa Servidor: 55586141/ diENY fErrEira da TriNdadE (aGENTE dE dE-
fESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 29/08/2022 a 02/09/2022. orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839738
Portaria: 5043/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em propriedade 
rural que apresenta inconformidades no Sistema SiaPEc-3 no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
alTaMira/Pa Servidor: 54185743/ ElToN BaNdEira Toda / (MÉdico VE-
TEriNário) / 6,5 diáriaS / 07/08/2022 a 13/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839742
Portaria: 5039/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes da etapa 
de maio/2022 no município. Justifica-se o pedido de diária para o mesmo 
município de origem devido as propriedades serem localizadas em diferen-
tes regiões e distantes da sede do município e as estradas serem de difícil 
acesso.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: áGUa aZUl 
do NorTE/Pa destino: áGUa aZUl do NorTE /Pa Servidor: 5942978/ 
MarliTa laNUcE EVaNGEliSTa MarTiNS/ (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 
diáriaS / 16/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839728

Portaria: 5040/2022 objetivo: realizar e busca aos inadimplente no 
município de Marabá (Vila Santa fé). Vila Santa fé e região, a presente 
vila fica localizada a 130 km de Marabá, estrada de chão, e devido ao 
período da estiagem, muita poeira, pouca visibilidade sendo necessário 
pernoitar na vila, durante a realização da atividade e o final de semana 
será utilizado para retorno a sede do município. fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa Ser-
vidor: 54186801/ SErGio lUiS aMaral (MÉdico VETEriNário) / 3,5 
diáriaS / 15/08/2022 a 18/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839729
Portaria: 5041/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes da etapa 
de Maio/2022 no município. Justifica-se o pedido de diária para o mesmo 
município de origem devido as propriedades serem localizadas em diferen-
tes regiões e distantes da sede do município e as estradas serem de difícil 
acesso.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: áGUa aZUl 
do NorTE/Pa destino: áGUa aZUl do NorTE/Pa Servidor: 57215404/ JU-
liMar liMa dE SoUSa (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 16/08/2022 
a 19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839735
Portaria: 5038/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes referen-
te a 1° etapa de campanha de vacinação contra febre aftosa maio/2022 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BraGaNÇa/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 5873312/ lEoNardo dE 
lEMoS BoMfiM (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 15/08/2022 a 
19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839723
Portaria: 5036/2022 objetivo: realizar Busca a inadimplentes quanto 
à vacinação de Brucelose.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: doM EliSEU/Pa destino: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa Servi-
dor: 55587389/ BarTo MoNTEiro loPES / (ENGENHEiro florESTal) / 
3,5 diáriaS / 16/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839718
Portaria: 5035/2022 objetivo: realizar ação de vigilância epidemioló-
gica e captura e controle em morcegos hematófagos em propriedades de, 
em conjunto com a saúde municipal e estadual no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: rUrÓ-
PoliS/Pa Servidor: 05870917/ aNdrEZa Scafi alMEida dE oliVEira 
(MÉdico VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 25/07/2022 a 30/07/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839714
Portaria: 5032/2022 objetivo: dar apoio ao atendimento das metas 
de vigilância ativa para Programa Estadual de controle e Erradicação da 
Brucelose e Tuberculose - GPEcEBT no munícipio.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: co-
larES/Pa Servidor: 54187465/ Marilia fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE 
fiScal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 19/08/2022 a 19/08/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839707
Portaria: 5033/2022 objetivo: realizar atendimento das metas de vigi-
lância ativa para Programa Estadual de controle e Erradicação da Brucelo-
se e Tuberculose - GPEcEBT no munícipio.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: colarES/
Pa Servidor: 57216618/ draUcia darlEN SilVa GoUVEa (MÉdico VE-
TEriNário) / 0,5 diária / 19/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839709
Portaria: 5034/2022 objetivo: realizar busca a inadimplentes de va-
cinação contra Brucelose em 29 propriedades rurais do município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BoM JESUS do TocaN-
TiNS/Pa destino: aBEl fiGUEirEdo/Pa Servidor: 57223551/ NaElSoN 
carValHo GoMES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS 
/ 29/08/2022 a 02/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 839711
Portaria: 5057/2022 objetivo: dar apoio operacional, na capacitação 
dos gestores regionais para execução do PPa no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: ParaGo-
MiNaS/Pa Servidor: 57222899/ aNdrE lUiZ BiZErra (aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 22/08/2022 a 25/08/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839884
Portaria: 5056/2022 objetivo: regularizar o desfazimento de bens in-
servíveis nas unidades da Gerência regional de roNdoN do Pará, sendo 
que se faz necessária a atualização patrimonial do acervo local, instru-
ção sobre o desfazimento de bens no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: roNdoN do Pará/
Pa Servidor: 57188378/ dEoclEciaNo loPES diaS (aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo) / 5,5 diáriaS / 15/08/2022 a 20/08/2022.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839870
Portaria: 5054/2022 objetivo: realizar busca a inadimplentes de vaci-
nação contra Brucelose em 16 propriedades rurais na zona rural de Bom 
Jesus do Tocantins.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa destino: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa 
Servidor: 57223551/ NaElSoN carValHo GoMES (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 16/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839834
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Portaria: 5053/2022 objetivo: realizar na região da comunidade ca-
naã; comunidade Balalaica; comunidade Terra Boa; comunidade Bom Je-
sus, comunidade Santa lucia, Vila campos Belos; ramal da água Branca, 
ramal da U.E.M e Pa 256, a ação de busca de inadimplentes de febre afto-
sa no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
iPiXUNa do Pará/Pa destino: iPiXUNa do Pará/Pa Servidor: 5960824/ 
GlENda Maria lUNaS cairES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉ-
dico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 16/08/2022 a 19/08/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839828
Portaria: 5055/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BrEVES/Pa destino: BaGrE/Pa Servidor: 5942399/ iÊda ro-
driGUES da SilVa (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 16/08/2022 a 
17/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839848
Portaria: 5077/2022 objetivo: coordenar a realização de cadastro de 
produtores de açaí para emissão da guia de trânsito vegetal no município. 
Justifica-se a solicitação de diárias devido as comunidades serem distantes 
da sede do município, não possibilitando o retorno no mesmo dia.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: cacHoEira do arari/
Pa destino: cacHoEira do arari/Pa Servidor: 5846960/ lUiZ carloS 
SoarES MoUra (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 16/08/2022 
a 20/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839969
Portaria: 5072/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção de 
armadilhas da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: cUMarU do NorTE, PaU d`ar-
co/Pa Servidor: 55586116/ WalTEr WilSoN alEiXo ViToriNo (TÉc-
Nico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 16/08/2022 a 18/08/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839934
Portaria: 5071/2022 objetivo: realizar cadastro de produtores de açaí e 
reunião sobre a guia de trânsito vegetal no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa crUZ do arari/Pa destino: 
cacHoEira do arari/Pa Servidor: 5934204/ oliVar aNToNio ValENTE 
riBEiro (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 16/08/2022 a 
20/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839924
Portaria: 5068/2022 objetivo: rEaliZar MoNiToraMENTo dEarMa-
dilHaS da MoSca da caraMBola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem:  cUrraliNHo/Pa destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa 
ViSTa/Pa Servidor: 57192005/ caSSia EliaNE do P. Socorro dE SoUZa 
E SilVa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 16/08/2022 a 
17/08/2022.ordenador:  lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839928
Portaria: 5069/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilha.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa des-
tino: MoSQUEiro/Pa Servidor: 54186994/ fraNciSco da foNSEca E 
SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 23/08/2022 a 
23/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839936
Portaria: 5073/2022 objetivo: realizar inspeção em 16 proprieda-
des produtoras de cacau.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: caMETá/Pa destino: BaiÃo/Pa Servidor: 54189688/ PaUlo 
roBErTo NUNES dE aViZ (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 
22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839940
Portaria: 5074/2022 Objetivo: Vistoria técnica para verificação das con-
dições higiênico-sanitárias e construções civis de estabelecimentos proces-
sadores de derivados da Mandioca e polpa de frutas.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: aBaETETUBa, acará, 
ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 05114640/ EliElSoN GoMES Maia (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 16/08/2022 a 20/08/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839950
Portaria: 5075/2022 Objetivo: Vistoria técnica para verificação das con-
dições higiênico-sanitárias e construções civis de estabelecimentos proces-
sadores de derivados da Mandioca e polpa de frutas.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: aBaETETUBa, acará, 
ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 05861497/ HaMilToN alTaMiro NoNaTo da 
SilVa (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 16/08/2022 a 20/08/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839956
Portaria: 5078/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: PorTEl/Pa destino: MElGaÇo/Pa Servidor: 54187563/ TarSo 
PaNToJa loPES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 
16/08/2022 a 17/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839958
Portaria: 5079/2022 objetivo: realizar inspeção em 16 propriedades 
produtoras de cacau.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: caMETá/Pa destino: MocaJUBa/Pa Servidor: 54189688/ PaUlo 
roBErTo NUNES dE aViZ (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 
16/08/2022 a 20/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839963
Portaria: 5076/2022 objetivo: realizar ação emergencial, para atender 
a denúncia da prática de comércio ilegal de mudas de citros oriundas de 
outra unidade da federação e realizar supervisão/fiscalização do comércio 
de sementes e/ou mudas nos referidos municípios citados abaixo.funda-

mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: doM 
EliSEU, ParaGoMiNaS, roNdoN do Pará, UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 
5775698/ WalBErT diaS GaBriEl (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS 
/ 16/08/2022 a 20/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839961
Portaria: 5070/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Mosca da carambola. (Bactrocera carambolae).fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: aUrora do Pará/Pa destino: MÃE 
do rio/Pa Servidor: 5908938/ HÉriKa Maria VaScoNcEloS dE SoU-
Sa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 16/08/2022 a 
16/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839919
Portaria: 5067/2022 objetivo: realizar fiscalização de Propriedades 
rurais.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo GE-
raldo do araGUaia/Pa destino: BrEJo GraNdE do araGUaia/Pa 
Servidor: 5871042/ fáBio alaN QUEiroZ corrÊa (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 22/08/2022 
a 25/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839922
Portaria: 5060/2022 objetivo: realizar ações educativas e reuniões técni-
cas visando a prevenção da entrada da praga Moniliophthora roreri, nas regi-
ões produtoras de cacau no estado do Pará.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: faro,JUrUTi,oriXiMiNá/Pa Ser-
vidor: 5906722/ KariNa cardoSo NUNES (GErENTE) / 9,5 diáriaS / 
16/08/2022 a 25/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839913
Portaria: 5066/2022 objetivo: realizar fiscalização de Propriedades ru-
rais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: PalESTiNa do 
Pará/Pa destino: BrEJo GraNdE do araGUaia/Pa Servidor: 5829135/ 
WalEM alVES fErrEira (aGENTE fiScal dE dEfESa aGroPEcUária E 
florESTal) / 3,5 diáriaS / 22/08/2022 a 25/08/2022.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 839917
Portaria: 5059/2022 objetivo: realização na região da comunidade Mano-
el Baiano, Vicinal dos Mineiros, Vila Nazaré, Vicinal Tozetti, Vicinal Três Barra-
cas e Vicinal chico Elias, a ação de Busca de inadimplentes referentes à etapa 
de vacinação contra febre aftosa de Maio de 2022 no município. faz-se neces-
sária a solicitação de diárias uma vez que a região é distante da sede do mu-
nicipio o que inviabiliza o retorno diário, o acesso das estradas sendo precário 
e com dificultosa chegada, assim como a otimização do combustivel..Funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: PacaJá/Pa destino: Paca-
Já/Pa Servidor: 5951755/ aMaliN arEro MElo TaVarES (fiScal ESTadU-
al aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 16/08/2022 a 
19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839902
Portaria 5058/2022 objetivo regularizar o desfazimento de bens inser-
víveis nas unidades da Gerência regional de roNdoN do Pará, sendo que 
se faz necessária a atualização patrimonial do acervo local, instrução so-
bre o desfazimento de bens no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino:  roNdoN do Pará/Pa Servidor: 
57223371/ criSTiaNE da SilVa dE fiGUEirEdo (aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo) / 5,5 diáriaS / 15/08/2022 a 20/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 839895
..

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

FÉrias
Portaria N.º 086/2022

o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores desta cEaSa/Pa abaixo 
relacionados no mês de SETEMBro/2022.

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo

57228545/1 adário PErdiGÃo rodriGUES 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

7007566/1 doriVal PacHEco fErrEira 2021/2022 10/08/2022 a 
08/09/2022

07007922/1 EdSoN roNaldo GoMES dE SoUZa 2021/2022 15/09/2022 a 
02/10/2022

5910292/1 EliValdo carValHo rocHa 2020/2021 05/09/2022 a 
28/09/2022

5898179/1 EllEN TaTiaNE dE oliVEira QUEiroZ 2021/2022 12/09/2022 a 
26/09/2022

5910231/1 faBiaNo SEaBra PErEira BarBoSa 2020/2021 01/09/2022 a 
30/09/2022

57228718/1 MarcElo SoarES TUPiNaMBá 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 08 de agosto de 2022
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente

Protocolo: 839904
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secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1470/2022 - GaB/seMas 08 de JULHo de 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental integrada com os órgãos 
que compõe a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São félix do Xingu/Pa.
Período: 08/07 a 01/08/2022 – 24 e ½ diárias
Servidores:
- 5954925/ 1 - HUGo dElEoN doS SaNToS diaS - Técnico em Gestão de 
Meio ambiente
- 5903180/ 2 - raiSSa da SilVa loPES - Técnico em Gestão de Meio 
ambiente
- 5938505/ 2 - dESirEE aNTEia JaSTES fErNaNdES - Técnico em Gestão 
de Meio ambiente
- 5620430/ 1 - fErNaNdo MESQUiTa riBEiro - Motorista
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 826131
Portaria Nº 1815/2022 - GaB/seMas 12 de aGosto de 2022.
objetivo: Participação no Simulado Externo de Situação de Emergência 
na ZaS do município de Barcarena/Pa, com apoio da imerys e execução 
da defesa civil Estadual e Municipal, corpo de Bombeiro Militar, SaMU e 
Polícia Militar.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Barcarena/Pa.
Período: 19/08 a 19/08/2022 – ½ diária.
Servidores:
- 5907566/ 2 - diEGo SilVa SaldaNHa - (Gerente)
- 5938542/ 2 - aNa carla SoUZa PErEira - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiental)
- 54190053/ 3 - SaNdra PErEira PalHETa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiental)
- 8001279/ 5 - WilHElM aBUd KlEiNlEiN - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiental)
- 57196796/ 1 - MarcElo aNTÔNio dE Sá MEdEiroS – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 839676
Portaria Nº 1623/2022 - GaB/seMas 22 de JULHo de 2022.

objetivo: Participar do curso ”legislação de pessoal”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: fortaleza/cE.
Período: 13/09 a 17/09/2022 – 4 e ½ diárias
Servidores:
5574080/ 6 - PaTrÍcia do Socorro SilVa PorTal MariNHo -coorde-
nadora
5094550/ 1 - Nádia oliVEira NaSciMENTo BriTo - Gerente
5963911/ 1 - Maria dE BElÉM SoarES riBEiro da SilVa - Gerente
ordENadora: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 831854
Portaria Nº 1687/2022 - GaB/seMas 01 de aGosto de 2022.
objetivo: apresentação técnica e participação no XXiV ENcoB 2022 - En-
contro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: foz do iguaçú/Pr
Período: 21/08 a 27/08/2022 – 06 e ½ diárias.
Servidora:
- 57215857/ 1 - SHEYla criSTiNa SilVa dE alMEida BraSil - (Técnico 
em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 834469
Portaria Nº 1688/2022 - GaB/seMas 01 de aGosto de 2022.
objetivo: apresentação técnica e participação no XXiV ENcoB 2022 - En-
contro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: foz do iguaçú/Pr
Período: 21/08 a 27/08/2022 – 06 e ½ diárias.
Servidor:
- 57192055/2 - alaN JoSE SaraiVa da SilVa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 834532

Portaria Nº 1689/2022 - GaB/seMas 01 de aGosto de 2022.
objetivo: apresentação técnica e participação no XXiV ENcoB 2022 - En-
contro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: foz do iguaçú/Pr
Período: 21/08 a 27/08/2022 – 06 e ½ diárias.
Servidora:
- 55588599/2 - BrENda BaTiSTa cirilo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 834549
Portaria Nº 1716/2022 - GaB/seMas 03 de aGosto de 2022.
objetivo: Transporte e entrega de torre e estação meteorológica.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Tailândia/Pa
Período: 24/08 a 26/08/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidor:
- 57214665/ 1 - lUiS aUGUSTo Maia cESar – (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5903156/ 3 - daVid NoGUEira doS SaNToS – (Gerente)
- 57234142/ 1 - aNTÔNio JoSÉ da SilVa SoUSa – (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 835574
Portaria Nº 1729/2022 - GaB/seMas 05 de aGosto de 2022.
objetivo: Participação em curso de atualização intitulado “Processo admi-
nistrativo disciplinar (Pad) e Sindicância à luz da lei n. 8.112/90”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília/df
Período: 23/08 a 27/08/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidor:
- 55589780/7 - liVio cicEro caMPBEll PoNTES - (coordenador)
ordENadora: lÍlia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 836704
Portaria Nº 1728/2022 - GaB/seMas 05 de aGosto de 2022.
objetivo: Participação das servidoras no curso de formação e aperfeiçoa-
mento de Gestores da alta administração - licitações, contratos, finanças 
e Gestão.
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 – 5 e ½ diária.
Servidor:
- 54196707/ 4 - TáTilla BriTo PaMPloNa – (coordenadora)
- 5898268/ 3 - MoNiQUE MEirElES fraNco – (assessora Especial i)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 836714
Portaria Nº 1768/2022 - GaB/seMas 09 de aGosto de 2022.
objetivo: realizar Vistoria técnica para acompanhamento dos serviços de 
reflutuação do Navio Haidar, no Porto de Vila do Conde.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 24/08 a 25/08/2022 – 01 e ½ diária
Servidores:
- 5092663/1 - riTa dE caSSia NaSciMENTo caValcaNTE - (Engenheiro 
Químico)
- 5936232/2 - lEla caroliNE araNTES MESQUiTa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5654807/1 - JESUS dE NaZarE cardoSo PalHETa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 838082

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 580 de 11 de aGosto de 2022
desiGNa coMissÃo de FiscaLiZaÇÃo de coNtrato 

adMiNistratiVo
a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Estadual 
de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial nº. 33.783, de 17 de 
janeiro de 2019 e alterações posteriores.
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coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº 8.666/93;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos serão efetivados nos termos desta Portaria, e deverá obrigatoriamente 
ser acompanhada a execução por um servidor designado para fiscal do 
contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da lei federal 
nº 8.666/93 com as alterações introduzidas;
rESolVE:
art. 1º. designar os servidores abaixo, para a função de fiscais do contra-
to nº 16/2022 da Empresa P1 coNSTrUTora lTda, a contar da data de 
assinatura do contrato:
 

coMissÃo MatrÍcULa

Ericka do Socorro de lima Barbosa do Nascimento 57176321

Marco antônio de campos costa 5947912

Thiago Pacheco de oliveira 5953392

art. 2º. São atribuições dos fiscais do contrato que compõe a comissão:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii - fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii - registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
iV - confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está em 
conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando à fatura de 
pagamento a unidade financeira, juntando, inclusive, termo declaratório 
que o serviço foi satisfatoriamente executado;
V - controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
Vi - apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
art. 3º. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atri-
buições do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de Gestão administra-
tiva e financeira - daf, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos 
necessários, com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
art. 4º. revogam-se as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 839971

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtratos de terMos aditiVos aos coNtratos de 
serVidores teMPorÁrios.

ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E aMaNda PiNHo doS SaNToS BarBalHo.
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo.
PraZo: 01/06/2022 a 31/12/2022
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E carloS da SilVa cHaGaS.
fUNÇÃo: MoToriSTa.
PraZo: 01/06/2022 a 31/12/2022
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E JEaN MicHEl da SilVa GUaldEZ.
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo aMBiENTal.
PraZo: 01/06/2022 a 31/12/2022
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E JoSE JaNdErSoN fErrEira coSTa.
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo aMBiENTal.
PraZo: 01/06/2022 a 31/12/2022
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E lUaNa WaNESSa aSSUNÇÃo SilVa.
fUNÇÃo: aUXiliar oPEracioNal.
PraZo: 01/06/2022 a 31/12/2022
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E loUriVal Baia dE VaScoNcEloS NETo.
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo aMBiENTal.
PraZo: 01/06/2022 a 31/12/2022
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E MadSoN SEBaSTiÃo SilVa SoUZa.
fUNÇÃo: aUXiliar oPEracioNal.
PraZo: 01/06/2022 a 31/12/2022
TErMo adiTiVo aUToriZado EM 29/05/2022, aTraVÉS do ProcESSo 
2022/496395, NÃo acarrETaNdo acrÉSciMo dE dESPESa ao Erário.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 839789

diÁria
.

Portaria Nº 581 de 12 de aGosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Tomé açú-Pa, de 17 a 20/08/2022:

Servidor objetivo
daniel da costa francez, matrícula nº 57204718, ocu-

pante do cargo de Técnico em Gestão ambiental.

Participar do XI seminário de sistemas agroflorestais de tomé 
açu tema geral: “sistemas agroflorestais e a bioeconomia na 

amazônia: oportunidades e desafios”

Estevam Jorge cavalcante coqueiro, matrícula nº 
57230920, ocupante do cargo de Gerente.

laura dias dos Santos, matrícula nº 5800153, ocupante 
do cargo de  Gerente.

Tatiana castro de assis, matrícula nº 5868408, ocupante 
do cargo  fEa/Engenheira agrônoma.

Gabriel almeida Silva, matrícula  nº 5947771, ocupante 
do cargo de  Gerente.

Jefferson de Oliveira Medeiros, matrícula nº 5953395, 
ocupante do cargo de Motorista.

Condução de veículo oficial para locomoção dos servidores em 
atividade institucional.

ii - conceder 3,5 (três e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1005142 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 839804

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 1483/2022 – ccc/GaB.saGa/seGUP
BeLÉM/Pa, 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), e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNSidEraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal no 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGE; e
coNSidEraNdo a celebração do coNTraTo n°167/2022 – SEGUP/Pa, ce-
lebrado com a empresa aBEJET coMBUSTÍVEiS E lUBrificaNTES lTda, 
decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2022-SEGUP/Pa, oriundo do Pro-
cesso Eletrônico nº 2021/290505.
 RESOLVE: Nomear os servidores abaixo, para acompanharem e fiscaliza-
rem a execução do contrato n° 167/2022 - SEGUP/Pa:
 - dPc fEliPE PiNHEiro ScHMidT - Mf 57192845 como presidente
 - TEN cEl PM GEorGE aUad carValHo JUNior - Mf 5774012/1, como membro
 - 2 SGT PM GEaN GirElE GoMES - Mf 5795877-1, como membro
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 840158
Portaria N.º 1464/2022 - GaB/seGUP

BeLÉM-Pa, 11 de aGosto de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, Secretário adjunto de Gestão admi-
nistrativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, no 
uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo: o decreto Nº 2.235 de 16 julho de 1997, que delega 
competência ao dirigente do órgão;
coNSidEraNdo: a necessidade de operacionalização no SiSPaT WEB ob-
jetivando a avaliação da servibilidade do Bens Permanentes do Grupo de 
Veículos de Transporte, acessórios, Máquinas, Equipamentos agrícolas e 
outros fins, bem como, a movimentação por transferência, doações e /ou 
baixas no patrimônio e alienação;
coNSidEraNdo: a renovação anual da Portaria de comissão conforme 
Manual de Gestão do Patrimônio Mobiliário do Estado do Pará;
rESolVE: art.1º- designar os servidores abaixo relacionados para consti-
tuir comissão Especial para o período de 11/08/2022 à 10/08/2023.
- Presidente:
Nome: roaldE GUalBErTo NEVES riBEiro filHo
cargo: Gerente de Transporte
Matrícula funcional: 5787360
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- Membro:
Nome: alBa alMEida dE oliVEira
cargo: Gerente de Patrimônio e Serviços
Matrícula funcional: 54186058
 - Membro:
Nome: GilVaNa rEiS da crUZ
cargo: agente de Portaria
Matrícula funcional: 5107580
art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 839939

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 027/2022 – FisP
a diretora e ordenadora de despesa do fundo de investimento de Segu-
rança 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 rESolU-
ÇÃo 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 2021/1378675, referente ao PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 005/2022/fiSP, que gerou os coNTraToS de números 
19/2022 - FISP, 20/2022 - FISP, 21/2022 - FISP e 22/2022 - FISP, fir-
mados entre este fundo de investimento de Segurança Pública - fiSP e, 
respectivamente, com as empresas r P S dE oliVEira EirEli; arGoS 
lTda; froNT coMErcial lTda ME; e PlaNEJar diSTriBUidora E iM-
PorTadora lTda, para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS PErMaNENTES, com a 
finalidade de atender as necessidades do Instituto de Ensino de Segurança 
Pública do Pará - iESP;
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 MaJ BM r/r JoÃo BaTiSTa PiNHEiro, 
Mf 5602238, como TiTUlar; e 1º SGT BM aNdrEliNo fErrEira diaS, 
Mf 5602327, como SUPlENTE, para atuarem como fiScaiS dos contratos 
supramencionados, junto ao instituto de Ensino de Segurança Pública do 
Pará - iESP, 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-
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, 12 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: 839822

terMo aditiVo a coNtrato
.

5° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 060/2018-seGUP/Pa
Processo: 2017/191693
Exercício: 2022
origem: Pregão Eletrônico 011/2017-SEGUP/Pa decorrente do Processo nº 
2017/191693-SEGUP/Pa
objeto: a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) 
meses, com início em 14/08/2022 e término em 13/08/2023.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 444/2022-coNJUr
data da assinatura: 10/08/2022
Vigência: inicio em 14/08/2022 e término em 13/08/2023.
Programação orçamentária: 06.181.1502.8261 - realização das ações do 
centro integrado de operações -(cioP)
06.181.1502.8264- Gerenciamento das ações integradas de Segurança 
Pública
06.122.1297.8338 - operacionalização das ações administrativas
06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Pública
06.181.1502.8838 - realização de Missões do Grupamento aéreo fluvial
06.183.1502.8840 - Sistematização das informações da inteligência - 
(Siac)
fonte: 0101, Natureza: 339033
contratada: Tcar locaÇÃo dE VEÍcUloS EirEli
cNPJ: 14.311.143/0001-29
Endereço: rua Jerônimo Pimentel, nº 141, Bairro: Umarizal, cEP: 66055-
000, Belém-Pa
ordenador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 839830

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

após a constatação da regularidade dos atos procedimentais pela 
autoridade competente deste FisP, a dPc rENaTa GUrGEl SaNToS 
BorGES, diretora e ordenadora de despesas do fiSP, HoMoloGa o pro-
cedimento licitatório nº 2022/375610, na modalidade Tomada de Preço 
nº 06/2022-fiSP, que tem como objeto a contratação de empresa para 
execução de oBra dE coNSTrUÇÃo da dElEGacia do MUNicÍPio dE 
SalVaTErra/Pa, com o valor de r$ 1.050.589,32 (um milhão e cinquenta 
mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos).
Belém/Pa, 12 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: 840052

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

o Presidente da comissão Permanente de Licitação do FisP, após 
análise da documentação e da proposta financeira contida nos autos do 
processo licitatório nº 2022/375610, na modalidade Tomada de Preço 
nº 06/2022-fiSP, que tem como objeto a contratação de empresa para 
execução de oBra dE coNSTrUÇÃo da dElEGacia do MUNicÍPio dE 
SalVaTErra/Pa, resolve adJUdicar o objeto desta licitação em favor da 
empresa aTiTUdE coNSTrUTora EirEli EPP, cNPJ: 03.478.057/0001-
99, com o valor de r$ 1.050.589,32 (um milhão e cinquenta mil, quinhen-
tos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos).
Belém/Pa, 12 de agosto de 2022.
carloS JoSÉ da SilVa
Presidente da comissão Permanente de licitação do fiSP

Protocolo: 840049

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1465/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/970108
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: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor (ES): MaX SoUZa coSTa, Mf: 7565592-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1466/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/973986
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): TEN cEl PM odiNEY dE SoUZa NoGUEira, Mf: 5630061
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 840015

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2567/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8°, inciso Viii, da lei complemen-
tar Estadual nº 053/2006, e considerando o Memorando nº 302/2022-cor-
GEral, de 28 de julho de 2022, que anexa a certidão de Trânsito em 
Julgado Administrativo, em que o Corregedor Geral da PMPA, certifica que 
a decisão administrativa referente ao Processo administrativo de conselho 
de disciplina de Portaria nº 001/2017 – corcPr Viii, transitou em julga-
do na administração pública militar, em 03 de dezembro de 2020, com a 
publicação no aditamento ao Boletim Geral nº 224, de 03 de dezembro de 
2020, na qual foi, após transcorrido o prazo recursal, impossibilitando a 
reclassificação da natureza da transgressão, mantendo a punição de EX-
clUSÃo a BEM da diSciPliNa ao 3º SGT PM rG 26349 roSiValdo da 
SilVa GalVÃo MENdES (PaE Nº 2022/987327);
rESolVE:
art. 1º EXclUir a BEM da diSciPliNa da Polícia Militar do Pará, o 3º SGT 
PM rG 26349 roSiValdo da SilVa GalVÃo MENdES, matrícula funcional 
nº 5741750/1, por decisão administrativa referente ao Processo adminis-
trativo de conselho de disciplina de Portaria nº 001/2017 – corcPr Viii.
art. 2º EXclUir da folha de pagamento o 3º SGT PM rG 26349 roSi-
Valdo da SilVa GalVÃo MENdES, providencie o departamento Geral de 
Pessoal da PMPa.
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art. 3° determinar ao comandante do 16º BPM/cPr Viii, que conforme 
o estabelecido no artigo nº 104 da Portaria n° 069/2019 – GaB. cMd°, 
publicado no aditamento ao BG Nº 078 – de 24 de abril de 2019, revogue 
a cautela do Equipamento Policial individual, bem como tome as medidas 
cabíveis para recolher todo o material bélico e o respectivo documento de 
autorização para porte da arma de fogo.
art. 4º determinar ao comandante do 16º BPM/cPr Viii, o recolhimento 
de sua cédula de identidade funcional para fins de imediato encaminha-
mento ao departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa,12 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 840022
Portaria Nº 2561/2022 – dGP/sP/sccMP

o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 52, inciso 
iV, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 5.251/1985; 
considerando o Memorando nº 025/2022-Polo SaliNÓPoliS, de 27 de 
julho de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo AL CFP PM RICK 
TaYNaN fErrEira QUadroS; considerando a Portaria nº 264/2022 – 
dGEc, publicada no Boletim Geral nº 140, de 01 aGo 2022, a qual dESli-
GoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM ricK TaYNaN fErrEira 
QUadroS (PaE: 2022/956175);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM ricK 
TaYNaN fErrEira QUadroS (cPf Nº 023.721.032-02), pertencente ao 
Polo Salinópolis/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM ricK TaYNaN fErrEira QUadroS, da folha 
de pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da 
PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa,12 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 840031

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 530/22/di/dF, contida no doE nº 34.869 do 
dia 18/02/2022; onde Lê-se: Servidor: cB PM Tiago Viera Silva; cPf: 
880.778.612-53; Valor: r$ 1.266,00. Leia-se: cB PM Tiago Vieira Silva; 
cPf: 880.778.612-53; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 526/22/di/dF, contida no doE nº 34.869 do 
dia 18/08/2022; onde Lê-se: Servidor:SGT PM Ywandley de Sena Go-
mes; cPf: 936.626.532-49; Valor: r$ 870,40 . Leia-se: Ywandey de Sena 
Gomes; cPf: 936.626.532-49; Valor: r$ 870,40 . ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 316/22/di/dF, contida no doE nº 34.833 do 
dia 11/02/2022; onde Lê-se: Servidor:SGT PM cleiton Soares Silva; cPf: 
607.354.562-15; Valor:r$ 1.714,44. Leia-se: SGT PM cleiton Soares Sil-
va; cPf: 607.354.652-15; Valor:r$ 1.714,44. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 690/22/di/dF, contida no doE nº 34.872 do 
dia 22/02/2022; onde Lê-se: Servidor: SGT PM Jucelino castro da cruz; 
cPf: 409.862.762-00; Valor: r$ 1.450,68 Leia-se: SGT PM Juscelino cas-
tro da cruz; cPf: 409.862.762-00; Valor: r$ 1.450,68. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
Errata da Portaria Nº 237/22/di/df, contida no doE nº 34.858 do dia 
08/02/2022; onde Lê-se: Servidor: SGT PM Nelio Monteiro de Jesus; 
cPf: 482.320.252-04; Valor: r$ 395,64. Leia-se: SGT PM Nelito Monteiro 
de Jesus; cPf: 482.320.252-04; Valor: r$ 395,64. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 469/22/di/dF, contida no doE nº 34.868 do 
dia 17/02/2022; onde Lê-se: Servidor: Sd PM Graciele ferreira da Silva; 
cPf: 033.431.265-51; Valor: r$ 1.266,00. Leia-se: Sd PM Gracieli fer-
reira da Silva; cPf: 033.431.265-51; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 926/22/di/dF, contida no doE nº 34.880 do 
dia 04/03/2022; onde Lê-se: Servidor: cEl PM Jorge Wilson Pinheiro de 
araújo; cPf: 468.403.202-78; Valor: r$ 12.099,69. Leia-se: cEl PM Jor-
ge Wilson Pinheiro de araújo; cPf: 468.403.202-78; Valor: r$ 12.009,69. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 1842/21/di/dF, contida no doE nº 34.726 do 
dia 06/10/2021; onde Lê-se: Servidor: Sd PM Manoel dos Santos Neto; 
cPf:008.185.202-99; Valor: r$ 1.139,40. Leia-se: Sd PM João Manoel 
dos Santos Neto; cPf:008.185.202-99; Valor: r$ 1.139,40.. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra

Protocolo: 840127

coNtrato
.

coNtrato de LocaÇÃo de iMÓVeL nº. 047/2022-PMPa; EXErcÍ-
cio: 2022; oBJETo: o presente contrato tem como objeto a locação de 
imóvel para abrigar a sede do 1° Batalhão rural da PMPa, no município 
de Marabá/Pa, por 12 (doze) meses, pelo valor total de r$ 66.000,00 
(sessenta e seis mil reais); data da assinatura: 12/08/2022; Vigência: 
12/08/2022 a 11/08/2023.; a despesa com este contrato ocorrerá da se-

guinte forma: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação; 8259 – re-
alização de Policiamento ostensivo; Natureza da despesa: 33.90.36.15 
– locação de imóveis; Plano interno: 1050008259c.; fonte do recurso: 
0101 (Tesouro do Estado); locador: Sr. fraNciSco frEiTaS alVES; cPf: 
052.442.262-15; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl QoPM

Protocolo: 840128

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

15º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
nº. 027/2007-PMPa;  EXErcÍcio: 2022/2023; oBJETo: o presente 
Termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo de vigência do con-
trato administrativo nº 027/2007 – dal/PMPa, por mais 12 (doze) meses, 
permanecendo valor total de r$ 47.721,60 (quarenta e sete mil setecentos 
e vinte e um reais e sessenta centavos); data da assinatura: 10/08/2021; 
Vigência: 11/08/2022 a 10/08/2023; a despesa com este contrato ocor-
rerá da seguinte forma: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação: 
26/8259 – realização de Policiamento ostensivo; Natureza da despesa: 
3.3.90.36.15 – outros serviços de Terceiros - Pessoa física=locação de 
imóveis; Plano interno: 1050008259c; fonte: 0101 (recurso ordinário). 
locador: aNTÔNio rodriGUES carNEiro; cPf:459.727.102-34; ordE-
Nador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 840135
1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº.  007/2022-ccc/PMPa;  EXErcÍcio: 2022; oBJETo: o presen-
te Termo aditivo tem como objeto o acrÉSciMo de r$ 138.379,17 (cento 
e trinta e oito mil, trezentos e setenta e nove reais e dezessete centavos) 
ao contrato administrativo nº 007/2022-ccc/PMPa, valor equivalente a 
24,71%, passando o valor inicial de r$ 560.000,00 (quinhentos e sessen-
ta mil reais) para o valor global de r$ 698.379,17 (seiscentos e noventa 
e oito mil, trezentos e setenta e nove reais e dezessete centavos);da-
ta da assinatura: 12/08/2022. a vigência contratual permanecerá até: 
06/02/2023; a despesa com este termo aditivo acontecerá da seguinte for-
ma: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação: 26/7559 –adequação de 
unidades policiais; Natureza da despesa: 4.4.90.51 – obras e instalações; 
Plano interno: 105coPPrEcl; fonte do recurso: 0101 e/ou 0301(recurso 
ordinário); Empresa: coNSTrUMaZ coNSTrUTora lTda EPP; cNPJ nº 
18.409.353/0001-05; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 839833
1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº.  078/2021-ccc/PMPa;  EXErcÍcio: 2022; oBJETo: o presen-
te Termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato 
administrativo nº 078/2021-ccc/PMPa, por mais 12 (doze) meses, no va-
lor global de r$ 52.700,00 (cinquenta e dois mil e setecentos reais);data 
da assinatura: 12/08/2022. Vigência: 13/08/2022 a 12/08/2023; a despe-
sa com este termo aditivo acontecerá da seguinte forma: Programa: 1297 
– manutenção da gestão; ação:Projeto/atividade: 26/8338 –operação das 
ações administrativas; Natureza da despesa: 33.90.39 – outros serviços 
de terceiros – Pessoas Jurídica; Plano interno: 4120008338c; fonte do re-
curso: 0101 (recurso ordinário); Empresa: JEffErSoM ESTrUTUra Para 
EVENToS EirEli-EPP; cNPJ nº 03.746.510/0001-09; ordENador: JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante 
Geral da PMPa.

Protocolo: 839786
3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº 010/2021-PMPa; 
EXErcÍcio:2022; oBJETo: o presente termo aditivo tem como objeto a 
ProrroGaÇÃo de vigência contratual e de prazo de execução da obra 
de construção do Prédio do 21º Batalhão da PMPa, no Município de Ma-
rituba/Pa, se estenderá por mais 60 (sessenta) dias; o valor total deste 
Termo Aditivo permanecerá firmado no 2° termo aditivo; Data da assi-
natura: 12/08/2022; Empresa: coNSTrUTora ENErGEo lTda; cNPJ: 
11.649.335/0001-51, inscrição Estadual nº 15.301.013-4, Tv. Segunda 
de Queduz, nº 144-loja 01, canudos, cEP nº 66.070-500; ordENador: 
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 839907

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa de Licitação Nº 003/2022;secFMc/ ccc/QcG/PMPa;oB-
JETo: locação de imóvel para abrigar a sede do 1º Batalhão de Polícia ru-
ral, no Município de Marabá/Pa;Valor: r$ 66.000,00 (sessenta e seis mil 
reais) por doze meses;daTa da diSPENSa dE liciTaÇÃo: 11 de agosto 
de 2022;ProPriETário do iMÓVEl: fraNciSco frEiTaS alVES, cPf: Nº 
052.442.262-15;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044,comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 840045

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 003/2022;o coman-
dante Geral da Polícia Militar do Pará, no exercício das atribuições previstas 
no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar Estadual nº053/06 c/c o 
artigo 26 da lei nº 8.666/1993, considerando os termos do processo de 
locação de imóvel com dispensa de licitação Nº 003/2022 –SEcfMc/ ccc/
QcG/PMPa, rESolVE:1. raTificar, nos termos do artigo 24, inc. X, da lei 
8.666/1993, a locação do imóvel de propriedade do fraNciSco frEiTaS 
alVES, rG nº 965623 SSP/df e cPf 052.442.262-15, situado na traves-
sa São Mateus nº 1, casa 03 e 04(anexo), Vila São José, cidade Nova, 
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no município de Marabá/Pa, r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) 
mensais, perfazendo o valor total de r$ 66.000,00 (sessenta e seis mil 
reais), para abrigar a sede do 1º Batalhão de Polícia rural, no Município de 
Marabá/Pa..;2. aUToriZar, a realização do empenho, da referida despe-
sa;3. dETErMiNar, a publicação deste despacho no prazo estabelecido por 
intermédio do artigo 26 da lei nº 8.666/1993;4. dEVolVEr, o processo 
ao Centro de Compras e Contratos, a fim de que sejam providenciadas as 
assinaturas do contrato e expedição da respectiva nota de empenho;regis-
tre-se, publique-se, e cumpra-se; Belém-Pa, 11 de agosto de 2022;JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG18044,comandante Ge-
ral da PMPa.

Protocolo: 840069

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 056/2022/dL/PMPa
Pae Nº 2022/287907

ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994-0001-42, e os contratado:

cUrso de ForMaÇÃo de PraÇas- cFP PMPa 2022
PoLo BeLÉM- cFaP

 PoLo disciPLiNa doceNte cPF VaLor totaL

BElÉM iNSTrUÇÃo Policial 
MiliTar BáSica

JoSÉ cÍcEro doS SaNToS 
oliVEira 615.466.742-68 r$ 2.820,00

ToTal r$ 2.820,00
Valor ToTal coM PaTroNal r$ 3.384,00

do oBJETo: Substituição de docente para ministrar aulas no cUrSo dE 
forMaÇÃo dE PraÇaS – cfP/2022- Polo Belém/ cfaP - Módulo i, em 
caráter de substituição ao docente criSTiaNo SalViaNo da SilVa, o qual 
havia sido contratado através do Termo de inexigibilidade nº 002/2022/
cPl/PMPa, publicado no doE Nº 34.845, de 27 de janeiro de 2022.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso Vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
Valor: r$ 3.384,00 (três mil, trezentos e oitenta e quatro reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 - Segurança Pública; ação 
26/8833 – formação inicial de agentes de Segurança Pública; Natureza 
da despesa: 3.3.90.36.00 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa físi-
ca/ 3.3.90.47.00 - obrigações Tributárias e contributivas; Plano interno: 
1050008833c; fonte do recurso: 0101 (recurso Próprio).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE-GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 11 de agosto de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 839783

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Processo Pae Nº 2022/287907

o comandante-Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilida-
de de licitação nº 056/2022/dl/PMPa visando à “Substituição de docente 
para ministrar aulas no cUrSo dE forMaÇÃo dE PraÇaS – cfP/2022- 
Polo Belém/ cfaP- Módulo i, em caráter de substituição ao criSTiaNo 
SalViaNo da SilVa, o qual havia sido contratado através do Termo de 
inexigibilidade nº 002/2022/cPl/PMPa, publicado no doE Nº 34.845, de 
27 de janeiro de 2022.
Valor: r$ 3.384,00 (três mil, trezentos e oitenta e quatro reais).
Belém - Pa, 11 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 839787

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria nº 867/2022-df-SUP fUNdoS; Suprido alESSaNdro alBErTo 
dE SoUSa diaS, TEN cEl PM, Mf 5807786/1, do efetivo do (a) dGP/
SEÇÃo dE PESSoal: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 1.000,00; 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.

Protocolo: 840054

.

.

diÁria
.

Portaria Nº4465/22/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: cB PM luiz Tiago Pantoja Pereira; cPf: 886.040.472-04; Va-
lor: r$ 1.012,80. cB PM deyvid luciano Silva Pinheiro; cPf: 883.606.602-

04; Valor: r$ 1.012,80. cB PM Brenda lorena da conceição Souza; cPf: 
962.326.092-04; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4466/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SGT PM fredy lopes rua; cPf: 998.310.152-15; Valor: r$ 1.055,04. Sd PM 
ivan Monteiro Barbosa; cPf: 951.230.082-68 ; Valor: r$ 1.012,80. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4467/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: capanema-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 
a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pou-
sada; Servidores: SGT PM Eliane do Socorro da Silva rodrigues; cPf: 
738.504.462-04; Valor: r$ 1.055,04. SGT PM João Paulo Soares Barbosa; 
cPf: 679.036.652-00; Valor: r$ 1.055,04. cB PM Bruno oigres domingos 
oliveira; cPf: 966.173.302-34; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4468/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SGT PM almério Holanda Silva do Nascimento; cPf: 453.861.882-91; Va-
lor: r$ 1.055,04. cB PM orlando Pereira Machado Neto; cPf: 920.582.642-
15; Valor: r$ 1.012,80. cB PM adalberto luiz da Silva Miralha Junior; cPf: 
989.325.192-34 ; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM diego Júnior Melo lima; cPf: 
837.888.672-72; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM oziel do Espirito Santo Vilhe-
na; cPf: 003.188.142-42; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4469/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SGT PM Marília de Nazaré Monteiro Soares; cPf: 256.974.982-68; Valor: 
r$ 1.055,04. Sd PM Washington antunes Barbosa; cPf: 507.934.032-00; 
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 Nº4471/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio 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: Sd PM Eduardo ribeiro alves de Sousa; cPf: 976.069.522-72; 
Valor: r$ 685,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4472/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servido-
res: SGT PM José dagoberto Neves lino; cPf: 399.717.752-04; Valor: 
r$ 696,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4473/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quan-
tidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM 
fabricio Siqueira lima; cPf: 014.514.402-00; Valor: r$ 1.012,80. cB PM 
laisse cristina araujo Marruaz; cPf: 932.894.212-87; 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 Nº4474/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quan-
tidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM 
rebeca real de oliveira; cPf: 007.294.952-05; Valor: r$ 1.012,80. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4475/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: ananindeua-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: TEN PM leonardo lima de oliveira; cPf: 531.777.622-87; Va-
lor: r$ 928,40. cB PM João Paulo de oliveira carvalho; cPf: 529.858.812-
34; Valor: r$ 685,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4476/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: cB PM Vivia Kelly Soares cabral; cPf: 795.070.422-53; Valor: 
r$ 685,76. Sd PM anderson rodrigo da costa corrêa; cPf: 017.335.092-
59; Valor: r$ 685,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
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Portaria Nº4477/22/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: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM andré luiz Souza caputi; cPf: 560.209.292-72; Va-
lor: r$ 696,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4478/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servido-
res: MaJ PM João douglas ferreira Soares; cPf: 747.158.282-00; Valor: 
r$ 1.266,08. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4479/22/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 pousa-
da; Servidores: SGT PM Waldomiro da cruz Braga; cPf: 467.296.402-78; 
Valor: r$ 1.055,04. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4480/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servido-
res: SGT PM Paulo Sérgio costa da Silva; cPf: 327.676.842-91; Valor: 
r$ 1.055,04. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4481/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
cB PM Elivaldo Nascimento de oliveira; cPf: 697.177.532-53; 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 Nº4482/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
cB PM Bruno Souza fahd; cPf: 981.505.882-72; Valor: r$ 685,76. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4483/22/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 pousa-
da; Servidores: SGT PM Gleisier rogerio Porto Silva; cPf: 690.218.482-
87; Valor: r$ 1.055,04. cB PM Heraldo Wilson calderaro de Jesus; cPf: 
785.741.612-68; Valor: r$ 1.012,80. cB PM flávio Murilo dos Santos ro-
cha; cPf: 103.459.457-51; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4484/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
cB PM Shirley cristina lobato da Silva; cPf: 690.720.782-68; Valor: 
r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4485/22/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: abaetetuba-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: Sd PM fabio Henrique da Silva Teobaldo; cPf: 008.920.112-
46; 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 Nº4486/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
Sd PM Edson Matheus araújo Marques da Silva; cPf: 037.565.272-80; Va-
lor: r$ 1.012,80. Sd PM laís da Silveira fernandes; cPf: 017.428.612-02; 
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 Nº4487/22/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 ana Paula Bastos Pinheiro; cPf: 330.857.222-20; Va-
lor: r$ 696,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Portaria Nº4488/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Vigia-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
Sd PM Paulo de Tarso Torres de Queiroz; cPf: 951.682.062-04; Valor: 
r$ 685,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4489/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: ananindeua-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: Sd PM felipe Gomes dos Santos; cPf: 017.639.952-67; 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 Nº4490/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SGT PM dinaldo Teixeira do Nascimento; cPf: 331.116.692-20; Valor: 
r$ 696,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4491/22/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: SGT PM Marciane cruz do Nascimento; cPf: 701.442.572-20; 
Valor: r$ 1.055,04. cB PM Nivea larissa carneiro Garcia da cruz; cPf: 
943.742.872-72; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4492/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
MaJ PM christine de oliveira Pinheiro Belchior; cPf: 744.282.172-34; Va-
lor: r$ 1.266,08. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4493/22/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: Marapanim-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM Jose Teodorico ferreira; cPf: 218.117.412-15; Valor: 
r$ 696,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4494/22/di/dF – objetivo: Participar do XXi cur-
so Nacional Y iii curso internacional de operaciones Tacticas Motori-
zadas Y Patrullaje Motorizado antidelincuencial; fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Quito-Uio; 
Período: 02 a 12/08/2022; Quantidade de diárias: 10 de alimentação; 
Servidores: MaJ PM Marcio Neves Silva; cPf: 719.505.672-49; Valor: 
US$ 1,500.00. SGT PM islon carvalho de Melo; cPf: 009.132.165-42; Va-
lor: US$ 1,000.00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4495/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: ananindeua-Pa; destino: Baião-Pa; Período: 15 a 18/07/222; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
Sd PM Thainara Jéssica oliveira da Silva; cPf: 028.760.252-48; Valor: 
r$ 759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4496/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: ananindeua-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 15 a 18/07/222; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servido-
res: cB PM Gerson levi Monteiro chagas; cPf: 820.853.822-15; Valor: 
r$ 759,60. Sd PM leandro Silva de Sousa lima; cPf: 007.994.962-27; 
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 Nº4497/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais (operação Verão 2022/BPrV); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; des-
tino: Marapanim-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade de diárias: 15 
de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Manoel do Socorro 
Barbosa dos Santos; cPf: 283.343.452-91; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM 
adilson José dos Santos; cPf: 627.577.414-20; Valor: r$ 2.611,20. 
SGT PM david de Paiva carlos Júnior; cPf: 825.635.782-72; Valor: 
r$ 2.611,20. SGT PM Marcelo Ugarter de almeida; cPf: 864.913.932-
91; Valor: R$ 2.611,20. CB PM Everton Carlos Naiff Botelho; CPF: 
746.845.742-53; Valor: r$ 2.571,60. cB PM Keidison da costa Santos; 
cPf: 732.424.382-72; Valor: r$ 2.571,60. cB PM fabio alexandre lima 
Pereira; cPf: 957.444.442-20; Valor: r$ 2.571,60. cB PM João Paulo Bri-
to favacho; cPf: 736.205.052-68; Valor: r$ 2.571,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº4498/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais (operação Verão 2022/BPrV); fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: Nova Timboteeua-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Eduardo 
augusto Brito Santos; cPf: 476.626.702-87; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM 
José domingos Pimenta Viana; cPf: 468.409.072-87; Valor: r$ 3.956,40. 
SGT PM Higor antônio ramos corrêa; cPf: 526.776.212-15; Valor: 
r$ 3.956,40. cB PM Hury augusto cruz Maciel ; cPf: 016.574.032-97; 
Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4499/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais (operação Verão 2022/BPrV); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; des-
tino: Bragança-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade de diárias: 15 
de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Marco antônio rocha 
de oliveira; cPf: 426.202.872-00; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Wilson da 
fonsêca Barros; cPf: 680.883.022-34; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Pedro 
Paulo Santos da luz; cPf: 953.448.372-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM 
arthur Souza de castro; cPf: 006.360.522-81; Valor: r$ 3.956,40. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4500/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais (operação Verão 2022/BPrV); fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: Soure-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade de diárias: 15 
de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Elias carlos 
Vieira lima; cPf: 392.283.392-68; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Washin-
gton damasceno da Silva; cPf: 852.259.752-91; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM Thércio Júnior Pinheiro de lima; cPf: 862.232.912-72; Valor: 
r$ 3.798,00. cB PM denio de Macêdo Medeiros; cPf: 802.167.652-34; 
Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4501/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais (operação Verão 2022/BPrV) ; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: Mosqueiro-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade de diá-
rias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: TEN PM adão Mar-
cos Espirito Santo de lemos; cPf: 468.198.782-49; Valor: r$ 3.481,50. 
SUB TEN PM lenilson rodrigues de araújo; cPf: 488.811.712-87 ; Valor: 
r$ 2.611,20. SGT PM João amancio Neves dos reis; cPf: 427.579.672-15; 
Valor: r$ 2.611,20. SGT PM alberto de araújo fausto; cPf: 703.109.392-
91; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM carlos augusto Barros amoras; cPf: 
452.424.532-49 ; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM charliston Eduardo dos 
Santos lima; cPf: 883.852.642-72; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM indio-
dilson andré de Jesus Melo; cPf: 634.070.602-97; Valor: r$ 2.611,20. 
SGT PM carlos castilho de alencar; cPf: 617.568.062-68; Valor: r$ 
2.611,20. SGT PM Simplício de Sousa amorim; cPf: 443.614.242-68; 
Valor: r$ 2.611,20. cB PM Bruno dias Goes; cPf: 015.581.442-77; Va-
lor: r$ 2.571,60. cB PM Thiago doná; cPf: 769.187.002-78; Valor: r$ 
2.571,60. cB PM Wellington Pereira Barros; cPf: 823.897.052-00; Valor: 
r$ 2.571,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4502/22/di/dF – objetivo:Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduais (2ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV/Supervisão 
ii); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Mari-
tuba-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantida-
de de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: MaJ PM 
diego lima Brasil; cPf: 939.807.952-68; Valor: r$ 4.747,80. SGT PM 
reginaldo Moreira Júnior; cPf: 802.183.692-04; Valor: r$ 3.956,40. 
cB PM cleison antonio de oliveira da Silva; cPf: 704.307.482-72; Valor: 
r$ 3.798,00. cB PM roniele alves de Souza; cPf: 795.723.082-20; Valor: 
r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Protocolo: 840136

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

Portaria Nº 141/2022/Gab. diretor/FasPM- objetivo:, consi-
derando a necessidade de organizar a representação de Santarém, se-
gue o deslocamento de uma VTr-SPiN, recentemente adquirida por este 
FASPM, que ficará à disposição do município, bem como deslocar a atual 
VTr-doBlo, para a representação de Monte alegre, nos dias 16 a 21de 
agosto de 2022. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84: origem: Be-
lém/Pa destino: Monte alegre, 06 diárias de alimentação e 05 diárias de 
pousada na categoria “B”; Servidor: caP roNaldo MoNTEiro dE liMa; 
cPf:124.398.862-20, no Valor r$ 1.595,77. ordENador: raUl ZÊNio 
GENTil SilVa; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS 
aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 839762

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato da Portaria Nº 141/iN/coNtrato, 
de 08 de aGosto 2022

Exercício: 2022
Processo nº: 2022/654661.
contrato n°: 103/2022
fiscal do contrato: cB BM iSMaEl JUNior PaNToJa da SilVa, Mf: 
57218552-1.
fiscal Suplente do contrato: 3º SGT BM roGÉrio da cUNHa BriTo, Mf: 
54185276-1.
Objeto: a aquisição de 500 (quinhentas) cestas de ajuda humanitária, a fim 
de realizar ação de resposta ao município de Terra Santa-Pa, o qual solicita 
ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação de Emergência.
Valor: r$ 130.660,00 (cento e trinta mil, seiscentos e sessenta reais).
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: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 839749
eXtrato da Portaria Nº 139/iN/coNtrato, 

de 08 de aGosto 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2022/598120
contrato n°: 101/2022
fiscal do contrato: cB BM iSMaEl JUNior PaNToJa da SilVa, Mf: 
57218552-1.
fiscal Suplente do contrato: 3º SGT BM roGÉrio da cUNHa BriTo, Mf: 
54185276-1.
objeto: aquisição de 187 (cento e oitenta e sete) cestas de ajuda huma-
nitária, a fim de realizar ação de resposta ao município de Santa Luzia-PA, 
o qual solicita ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação 
de Emergência.
Valor: r$ 48.866,84 (quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e seis re-
ais, oitenta e quatro centavos).
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: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 839784
eXtrato da Portaria Nº 143/iN/coNtrato, 

de 10 de aGosto 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2022/753452.
contrato n°: 105/2022
fiscal do contrato: cB BM iSMaEl JUNior PaNToJa da SilVa, Mf: 
57218552-1.
fiscal Suplente do contrato: 3º SGT BM roGÉrio da cUNHa BriTo, Mf: 
54185276-1.
objeto: a aquisição de 500 (quinhentas) cestas de ajuda humanitária, a 
fim de realizar ação de resposta ao município de Belterra-PA, o qual solicita 
ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação de Emergência.
Valor:r$ 130.660,00 (cento e trinta mil, seiscentos e sessenta reais).
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: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 839801
eXtrato da Portaria Nº 144/iN/coNtrato, 

de 10 de aGosto 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2022/629247.
contrato n°: 106/2022
fiscal do contrato: cB BM iSMaEl JUNior PaNToJa da SilVa, Mf: 
57218552-1.
fiscal Suplente do contrato: 3º SGT BM roGÉrio da cUNHa BriTo, Mf: 
54185276-1.
objeto: a aquisição de 500 (quinhentas) cestas de ajuda humanitária, a 
fim de realizar ação de resposta ao município de Faro-PA, o qual solicita 
ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação de Emergência.
Valor: r$ 130.660,00 (cento e trinta mil, seiscentos e sessenta reais).
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: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 839816
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eXtrato da Portaria Nº 145/iN/coNtrato, 
de 10 de aGosto 2022

Exercício: 2022
Processo nº: 2022/672559.
contrato n°: 107/2022
fiscal do contrato: cB BM iSMaEl JUNior PaNToJa da SilVa, Mf: 
57218552-1.
fiscal Suplente do contrato: 3º SGT BM roGÉrio da cUNHa BriTo, Mf: 
54185276-1.
objeto: a aquisição de 200 (duzentas) cestas de ajuda humanitária, a 
fim de realizar ação de resposta ao município de Capitão Poço-PA, o qual 
solicita ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação de Emer-
gência.
Valor: r$ 52.264,00 (cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro 
reais).
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: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 839855
eXtrato da Portaria Nº 146/iN/coNtrato, 

de 08 de aGosto 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2022/681811
contrato n°: 108/2022
fiscal do contrato: cB BM iSMaEl JUNior PaNToJa da SilVa, Mf: 
57218552-1.
fiscal Suplente do contrato: 3º SGT BM roGÉrio da cUNHa BriTo, Mf: 
54185276-1.
objeto: a aquisição de 101 (cento e uma) cestas de ajuda humanitária, a 
fim de realizar ação de resposta
ao município de São Miguel do Guamá-Pa, o qual solicita ajuda humanitá-
ria, em virtude de decretação de Situação de Emergência.
Valor: r$ 26.393,32 (vinte e seis mil, trezentos e noventa e três reais, 
trinta e dois centavos).
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: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 839871
eXtrato da Portaria Nº 147/iN/coNtrato, 

de 08 de aGosto 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2022/660406.
contrato n°: 109/2022
fiscal do contrato: cB BM iSMaEl JUNior PaNToJa da SilVa, Mf: 
57218552-1.
fiscal Suplente do contrato: 3º SGT BM roGÉrio da cUNHa BriTo, Mf: 
54185276-1.
objeto: a aquisição de 500 (quinhentas) cestas de ajuda humanitária, a 
fim de realizar ação de resposta ao município de Santa Cruz do Arari-PA, 
o qual solicita ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação 
de Emergência.
Valor: r$ 130.660,00 (cento e trinta mil, seiscentos e sessenta reais).
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: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 839885
eXtrato da Portaria Nº 149/iN/coNtrato, 

de 08 de aGosto 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2022/563336.
contrato n°: 111/2022
fiscal do contrato: cB BM iSMaEl JUNior PaNToJa da SilVa, Mf: 
57218552-1.
fiscal Suplente do contrato: 3º SGT BM roGÉrio da cUNHa BriTo, Mf: 
54185276-1.
Objeto: A aquisição de 1.000 (mil) cestas de ajuda humanitária, a fim de 
realizar ação de resposta ao município de almeirim-Pa, o qual solicita ajuda 
humanitária, em virtude de decretação de Situação de Emergência.
Valor: r$ 261.320,00 (duzentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte 
reais).
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: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 839909

eXtrato da Portaria Nº 148/iN/coNtrato, 
de 08 de aGosto 2022

Exercício: 2022
Processo nº:2022/615848.
contrato n°: 110/2022
fiscal do contrato: cB BM iSMaEl JUNior PaNToJa da SilVa, Mf: 
57218552-1.
fiscal Suplente do contrato: 3º SGT BM roGÉrio da cUNHa BriTo, Mf: 
54185276-1.
objeto: a aquisição de 500 (quinhentas) cestas de ajuda humanitária, a 
fim de realizar ação de resposta ao município de Altamira-PA, o qual solicita 
ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação de Emergência.
Valor: r$ 130.660,00 (cento e trinta mil, seiscentos e sessenta reais).
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: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 839899
eXtrato da Portaria Nº 150/iN/coNtrato, 

de 08 de aGosto 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2022/556355.
contrato n°: 112/2022
fiscal do contrato: cB BM iSMaEl JUNior PaNToJa da SilVa, Mf: 
57218552-1.
fiscal Suplente do contrato: 3º SGT BM roGÉrio da cUNHa BriTo, Mf: 
54185276-1.
objeto: a aquisição de 1.200 (mil e duzentas) cestas de ajuda huma-
nitária, a fim de realizar ação de resposta ao município de São Félix do 
Xingu-Pa, o qual solicita ajuda humanitária, em virtude de decretação de 
Situação de Emergência.
Valor: r$ 313.584,00 (trezentos e treze mil, quinhentos e oitenta quatro 
reais).
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: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 839929
eXtrato da Portaria N°131/iN/coNtrato, 

de 03 de aGosto de 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2022/394716
contrato n° 097/2022
fiscal do contrato: a TÉc aSSESSora da dEfESa ciVil WilMa roSaNa 
fErrEira dE MENdoNÇa, Mf: 80845722/1
fiscal Suplente do contrato: 2º SGT BM rr JorGE MariNHo BarroS, 
Mf: 5428866-1
objeto: aquisição de materiais para eventos do cBMPa.
Valor: r$ 759,35 (Setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco 
centavos).
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: P.r.B QUiNTo MaToS
cNPJ: 31.405.857/0001-15.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 839962
eXtrato da Portaria Nº 140/iN/coNtrato, de 08 de 

aGosto 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2022/ 598614.
contrato n°: 102/2022
fiscal do contrato: cB BM iSMaEl JUNior PaNToJa da SilVa, Mf: 
57218552-1.
fiscal Suplente do contrato: 3º SGT BM roGÉrio da cUNHa BriTo, Mf: 
54185276-1.
Objeto: a aquisição de 500 (quinhentas) cestas de ajuda humanitária, a fim 
de realizar ação de resposta ao município de Monte alegre-Pa, o qual solicita 
ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação de Emergência.
Valor: r$ 130.660,00 (cento e trinta mil, seiscentos e sessenta reais).
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: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 839946
Portaria Nº 151/iN/coNtrato, de 12 de aGosto 2022

Exercício: 2022
Processo nº: 2022/598496.
contrato n°: 115/2022
fiscal do contrato: cB BM iSMaEl JUNior PaNToJa da SilVa, Mf: 
57218552-1.
fiscal Suplente do contrato: 3º SGT BM roGÉrio da cUNHa BriTo, Mf: 
54185276-1.
objeto: a aquisição de 500 (quinhentas) cestas de ajuda humanitária, a 
fim de realizar ação de resposta ao município de Curuá-PA, o qual solicita 
ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação de Emergência.
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Valor: r$ 130.660,00 (cento e trinta mil, seiscentos e sessenta reais).
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: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 840032
Portaria Nº 142/iN/coNtrato, de 12 de aGosto 2022

Exercício: 2022
Processo nº: 2022/ 769039.
contrato n°: 104/2022
fiscal do contrato: cB BM iSMaEl JUNior PaNToJa da SilVa, Mf: 
57218552-1.
fiscal Suplente do contrato: 3º SGT BM roGÉrio da cUNHa BriTo, Mf: 
54185276-1.
Objeto: A aquisição de 700 (setecentas) cestas de ajuda humanitária, a fim 
de realizar ação de resposta ao município de Salvaterra-Pa, o qual solicita 
ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação de Emergência.
Valor: r$ 182.924,00 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e vinte e 
quatro reais).
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: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 840023
Portaria Nº 138/iN/coNtrato, de 12 de aGosto 2022

Exercício: 2022
Processo nº: 2022/670304.
contrato n°: 100/2022
fiscal do contrato: cB BM iSMaEl JUNior PaNToJa da SilVa, Mf: 
57218552-1.
fiscal Suplente do contrato: 3º SGT BM roGÉrio da cUNHa BriTo, Mf: 
54185276-1.
objeto: aquisição de 3.400 (três mil e quatrocentos) cestas de ajuda hu-
manitária, a fim de realizar ação de resposta ao município de Santarém-PA, 
o qual solicita ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação de 
Emergência.
Valor: r$ 888.488,00 (oitocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e oi-
tenta e oito reais).
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: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 840016
eXtrato da Portaria N°132/iN/coNtrato, 

de 03 de aGosto de 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2022/394716
contrato n° 098/2022
fiscal do contrato: a TÉc aSSESSora da dEfESa ciVil WilMa roSaNa 
fErrEira dE MENdoNÇa, Mf: 80845722/1
fiscal Suplente do contrato: 2º SGT BM rr JorGE MariNHo BarroS, 
Mf: 5428866-1
objeto: aquisição de materiais para eventos do cBMPa.
Valor: r$ r$ 457,00 (Quatrocentos e cinquenta e sete reais)
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: J. M. dE SoUSa JUNior
cNPJ: 10.715.575/0001-44.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 839970

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 109/2022
EXErcÍcio: 2022
objeto: a aquisição de 500 (quinhentas) cestas de ajuda humanitária, a 
fim de realizar ação de resposta ao
município de Santa cruz do arari-Pa, o qual solicita ajuda humanitária, em 
virtude de decretação de Situação
de Emergência.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 023/2021 SrP / aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇo N° 003/2021 – cBMPa
e Processo administrativo N° 2022/660406.
data da assinatura: 08/08/2022
funcional Programática: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
Valor Global: r$ 130.660,00 (cento e trinta mil, seiscentos e sessenta 
reais).
Vigência: 08/08/2022 aTÉ 08/08/2023
contratada: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza -cEl QoBM

Protocolo: 839882

eXtrato do coNtrato Nº 108/2022
EXErcÍcio: 2022
objeto: a aquisição de 101 (cento e uma) cestas de ajuda humanitária, a 
fim de realizar ação de resposta ao
município de São Miguel do Guamá-Pa, o qual solicita ajuda humanitária, 
em virtude de decretação de
Situação de Emergência.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 023/2021 SrP / aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇo N° 003/2021 – cBMPa
e Processo administrativo N° 2022/681811.
data da assinatura: 08/08/2022
funcional Programática: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
Valor Global: r$ 26.393,32 (vinte e seis mil, trezentos e noventa e três 
reais, trinta e dois centavos).
Vigência: 08/08/2022 aTÉ 08/08/2023
contratada: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza -cEl QoBM

Protocolo: 839865
eXtrato do coNtrato Nº 107/2022

EXErcÍcio: 2022
Objeto: A aquisição de 200 (duzentas) cestas de ajuda humanitária, a fim 
de realizar ação de resposta ao
município de capitão Poço-Pa, o qual solicita ajuda humanitária, em virtu-
de de decretação de Situação de
Emergência.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 023/2021 SrP / aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇo N° 003/2021 – cBMPa
e Processo administrativo N° 2022/672559.
data da assinatura: 10/08/2022
funcional Programática: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
Valor Global: r$ 52.264,00 (cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e 
quatro reais).
Vigência: 10/08/2022 aTÉ 10/08/2023
contratada: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza -cEl QoBM

Protocolo: 839825
eXtrato do coNtrato Nº 106/2022

EXErcÍcio: 2022
objeto: a aquisição de 500 (quinhentas) cestas de ajuda humanitária, a 
fim de realizar ação de resposta ao
município de faro-Pa, o qual solicita ajuda humanitária, em virtude de 
decretação de Situação de
Emergência.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 023/2021 SrP / aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇo N° 003/2021 – cBMPa
e Processo administrativo N° 2022/629247.
data da assinatura: 10/08/2022
funcional Programática: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
Valor Global: r$ 130.660,00 (cento e trinta mil, seiscentos e sessenta 
reais).
Vigência: 10/08/2022 aTÉ 10/08/2023
contratada: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza -cEl QoBM

Protocolo: 839811
eXtrato do coNtrato Nº 105/2022

EXErcÍcio: 2022
objeto: a aquisição de 500 (quinhentas) cestas de ajuda humanitária, a 
fim de realizar ação de resposta ao
município de Belterra-Pa, o qual solicita ajuda humanitária, em virtude de 
decretação de Situação de
Emergência.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 023/2021 SrP / aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇo N° 003/2021 – cBMPa
e Processo administrativo N° 2022/753452.
data da assinatura: 10/08/2022
funcional Programática: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
Valor Global: r$ 130.660,00 (cento e trinta mil, seiscentos e sessenta 
reais).
Vigência: 10/08/2022 aTÉ 10/08/2023
contratada: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza -cEl QoBM

Protocolo: 839794
eXtrato do coNtrato Nº 101/2022

EXErcÍcio: 2022
objeto: aquisição de 187 (cento e oitenta e sete) cestas de ajuda humani-
tária, a fim de realizar ação de
resposta ao município de Santa luzia-Pa, o qual solicita ajuda humanitária, 
em virtude de decretação de
Situação de Emergência.
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origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 023/2021 SrP / aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇo N° 003/2021 – cBMPa
e Processo administrativo N° 2022/ 598120.
data da assinatura: 08/08/2022
funcional Programática: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
Valor Global: r$ 48.866,84 (quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e 
seis reais, oitenta e quatro centavos).
Vigência: 08/08/2022 aTÉ 08/08/2023
contratada: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza -cEl QoBM

Protocolo: 839777
eXtrato do coNtrato Nº 103/2022

EXErcÍcio: 2022
objeto: a aquisição de 500 (quinhentas) cestas de ajuda humanitária, a 
fim de realizar ação de resposta ao
município de Terra Santa-Pa, o qual solicita ajuda humanitária, em virtude 
de decretação de Situação de
Emergência.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 023/2021 SrP / aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇo N° 003/2021 – cBMPa
e Processo administrativo N° 2022/654661.
data da assinatura: 08/08/2022
funcional Programática: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
Valor Global: r$ 130.660,00 (cento e trinta mil, seiscentos e sessenta 
reais).
Vigência: 08/08/2022 aTÉ 08/08/2023
contratada: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza -cEl QoBM

Protocolo: 839769
eXtrato do coNtrato Nº 100/2022

EXErcÍcio: 2022
objeto: a aquisição de 3.400 (três mil e quatrocentos) cestas de ajuda hu-
manitária, a fim de realizar ação de resposta ao município de Santarém-PA, 
o qual solicita ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação de 
Emergência.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 023/2021 SrP / aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇo N° 003/2021 – cBMPa e Processo administrativo N° 2022/670304.
data da assinatura: 12/08/2022
funcional Programática: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
Valor Global: r$ 888.488,00 (oitocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos 
e oitenta e oitoreais).
Vigência: 12/08/2022 aTÉ 12/08/2023
contratada: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza -cEl QoBM

Protocolo: 840006
eXtrato do coNtrato Nº 104/2022

EXErcÍcio: 2022
Objeto: A aquisição de 700 (setecentas) cestas de ajuda humanitária, a fim 
de realizar ação de resposta ao município de Salvaterra-Pa, o qual solicita 
ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação de Emergência.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 023/2021 SrP / aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇo N° 003/2021 – cBMPa e Processo administrativo N° 2022/ 769039.
data da assinatura: 12/08/2022
funcional Programática: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
Valor Global: r$ 182.924,00 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e vinte 
e quatro reais).
Vigência: 12/08/2022 aTÉ 12/08/2023
contratada: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza -cEl QoBM

Protocolo: 840021
eXtrato do coNtrato Nº 115/2022

EXErcÍcio: 2022
objeto: a aquisição de 500 (quinhentas) cestas de ajuda humanitária, a 
fim de realizar ação de resposta ao município de Curuá-PA, o qual solicita 
ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação de Emergência.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 023/2021 SrP / aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇo N° 003/2021 – cBMPa e Processo administrativo N° 2022/598496.
data da assinatura: 12/08/2022
funcional Programática: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
Valor Global: r$ 130.660,00 (cento e trinta mil, seiscentos e sessenta 
reais).
Vigência: 12/08/2022 aTÉ 12/08/2023
contratada: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza -cEl QoBM

Protocolo: 840029

eXtrato do coNtrato Nº: 097/2022
EXErcÍcio: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS Para EVENToS do cBMPa.
origem: coTaÇÃo ElETrÔNica nº 007/2022 – cBMPa e Processo admi-
nistrativo N° 2022/394716.
data da assinatura: 03/08/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 - Tesouro
funcional Programática: 06.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas.
Elemento de despesa: 339030 – Material de consumo
Plano interno: 4120008338c
Valor Global: r$ r$ 759,35 (Setecentos e cinquenta e nove reais e trinta 
e cinco centavos).
Vigência: 03/08/2022 aTÉ 03/08/2023
contratada: P.r.B QUiNTo MaToS
cNPJ: 31.405.857/0001-15.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza -cEl QoBM

Protocolo: 839952
eXtrato do coNtrato Nº: 098/2022

EXErcÍcio: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS Para EVENToS do cBMPa.
origem: coTaÇÃo ElETrÔNica nº 007/2022 – cBMPa e Processo admi-
nistrativo N° 2022/394716.
data da assinatura: 03/08/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 - Tesouro
funcional Programática: 06.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas.
Elemento de despesa: 339030 – Material de consumo
Plano interno: 4120008338c
Valor Global: r$ 457,00 (Quatrocentos e cinquenta e sete reais).
Vigência: 03/08/2022 aTÉ 03/08/2023
contratada: J. M. dE SoUSa JUNior
cNPJ: 10.715.575/0001-44.
ordenador:Hayman apolo Gomes de Souza -cEl QoBM

Protocolo: 839953
eXtrato do coNtrato Nº 102/2022

EXErcÍcio: 2022
objeto: a aquisição de 500 (quinhentas) cestas de ajuda humanitária, a 
fim de realizar ação de resposta ao
município de Monte alegre-Pa, o qual solicita ajuda humanitária, em virtu-
de de decretação de Situação de
Emergência.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 023/2021 SrP / aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇo N° 003/2021 – cBMPa
e Processo administrativo N° 2022/ 598614.
data da assinatura: 08/08/2022
funcional Programática: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
Valor Global: r$ 130.660,00 (cento e trinta mil, seiscentos e sessenta 
reais).
Vigência: 08/08/2022 aTÉ 08/08/2023
contratada: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza -cEl QoBM

Protocolo: 839942
eXtrato do coNtrato Nº 111/2022

EXErcÍcio: 2022
Objeto: A aquisição de 1.000 (mil) cestas de ajuda humanitária, a fim de 
realizar ação de resposta ao
município de almeirim-Pa, o qual solicita ajuda humanitária, em virtude de 
decretação de Situação de
Emergência.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 023/2021 SrP / aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇo N° 003/2021 – cBMPa
e Processo administrativo N° 2022/563336.
data da assinatura: 08/08/2022
funcional Programática: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
Valor Global: r$ 261.320,00 (duzentos e sessenta e um mil, trezentos e 
vinte reais).
Vigência: 08/08/2022 aTÉ 08/08/2023
contratada: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza -cEl QoBM

Protocolo: 839906
eXtrato do coNtrato Nº 110/2022

EXErcÍcio: 2022
objeto: a aquisição de 500 (quinhentas) cestas de ajuda humanitária, a 
fim de realizar ação de resposta ao
município de altamira-Pa, o qual solicita ajuda humanitária, em virtude de 
decretação de Situação de
Emergência.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 023/2021 SrP / aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇo N° 003/2021 – cBMPa
e Processo administrativo N° 2022/615848.
data da assinatura: 08/08/2022
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funcional Programática: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
Valor Global: r$ 130.660,00 (cento e trinta mil, seiscentos e sessenta reais).
Vigência: 08/08/2022 aTÉ 08/08/2023
contratada: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza -cEl QoBM

Protocolo: 839892
eXtrato do coNtrato Nº 112/2022

EXErcÍcio: 2022
objeto: a aquisição de 1.200 (mil e duzentas) cestas de ajuda humanitá-
ria, a fim de realizar ação de resposta
ao município de São félix do Xingu-Pa, o qual solicita ajuda humanitária, 
em virtude de decretação de
Situação de Emergência.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 023/2021 SrP / aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇo N° 003/2021 – cBMPa
e Processo administrativo N° 2022/556355.
data da assinatura: 08/08/2022
funcional Programática: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
Valor Global: r$ 313.584,00 (trezentos e treze mil, quinhentos e oitenta quatro reais).
Vigência: 08/08/2022 aTÉ 08/08/2023
contratada: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza -cEl QoBM

Protocolo: 839925

sUPriMeNto de FUNdo
eXtrato da Portaria N°24/sF/dF de 28 de JULHo de 2022

conceder o suprimento de fundos ao cB fErNaNdo cÉSar PaUla da coS-
Ta Mf: 57189097 no valor de r$ 8.000,00 que correrá a conta do Estado 
com a seguinte classificação. Funcional programática: 06.122.1297.8338. 
Natureza: 339030. fonte: 0101. Prazo: 60 dias para aplicação, a contar da 
data da ordem Bancária e 15 dias para prestação de contas, após o prazo 
da aplicação. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 839938

diÁria
eXtrato da Portaria N°360/diÁria/dF de 26 de JULHo de 2022
conceder aos militares: SUBTEN rr BM aNToNio MESSiaS PErEira 
laUrido Mf: 5210135 e ao SGT BM JoEl da SilVa VaZ Mf: 5823919, 
01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de 
r$174,08 para seguirem viagem de ananindeua - Pa para Vigia - Pa, no 
dia 16 de Junho de 2022, a serviço do cSMV/MoP do cBMPa. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria N°361/diÁria/dF 
de 27 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SUBTEN rr BM aNToNio MESSiaS PErEira laU-
rido Mf: 5210135 e ao cB BM iGor JUliaNo PaNToJa fErrEira Mf: 
57218004, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 172,76 para seguirem viagem de ananindeua - Pa para casta-
nhal - Pa, no dia 17 de Junho de 2022, a serviço do cSMV/MoP do cBMPa. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria N°362/diÁria/dF 
de 27 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SUBTEN rr BM aNToNio MESSiaS PErEira laU-
rido Mf: 5210135, 01 (UM) diária de alimentação para cada, perfazendo 
um valor total de r$ 87,04 para seguirem viagem de ananindeua- Pa para 
Vigia- Pa, no dia 14 de Junho de 2022, a serviço do cSMV/MoP do cBMPa. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria N°363/diÁria/dF 
de 27 de JULHo de 2022

conceder aos militares: STEN BM aNToNio roSaldo fErrEira raMoS Mf: 
5421667 e ao SGT BM JHoNaTaN fEiJÓ SilVa Mf: 54185329, 01 (UMa) 
diária de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo 
um valor total de r$ 527,52 para seguirem viagem de Paragominas - Pa para 
Ulianópolis - Pa, no período de 24 a 25 de Junho de 2022, a serviço do 1°GPa 
do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria N°364/diÁria/dF 
de 27 de JULHo de 2022

conceder aos militares: cB BM TiaGo da coNcEiÇÃo SoBriNHo Mf: 
57217820 e ao cB BM EdilSoN aNToNio BorGES dE caSTro Mf: 
54185329, 01 (UMa) diária de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 506,40 para seguirem viagem 
de capanema - Pa para ourém - Pa e capitão Poço - Pa, no período 10 a 
11 de Junho de 2022, a serviço do 19°GBM do cBMPa. Esta portaria entra 
em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria N°365/diÁria/dF 
de 27 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM roBSoN Haroldo NoVaES PiNHEiro Mf: 
5824060, SGT BM NiWToN PiNHEiro BaraTa M: 54185209  e ao cB BM 
doUGlaS EdUardo cordEiro doS SaNToS Mf: 57190193, 04 (QUaTro) 
diárias de alimentação e 03 (TrÊS) diárias e pousada para cada, perfazendo 
um valor total de r$ 2.732,52  para seguirem viagem de Tailândia- Pa para 
Goianésia - Pa,no período de 03 a 06 de Junho de 2022, a serviço do 14°GBM 
do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria N°366/diÁria/dF 
de 27 de JULHo de 2022

conceder aos militares: STEN rr BM Haroldo JoSÉ aSSUNÇÃo NoBrE 
Mf: 3407462/2, STEN BM PEdro PaUlo coUTiNHo Baia Mf: 5608767 e 
ao SGT BM Elidio EdEN da MoTa coHEN Mf: 5826900, 01 (UMa) diária 
de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 395,64  para 
seguirem viagem de Santarém- Pa para Novo Progresso - Pa, no dia 07 
de Junho de 2022, a serviço do 4°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria N°367/diÁria/dF 
de 27 de JULHo de 2022

conceder aos militares: TEN BM lUcaS rodriGUES da SilVa Mf: 
5932582, SGT BM JorGE da SilVa MacHado Mf: 57173921 e ao cB BM 
clEBEr SilVa dE PaiVa Mf: 57218255, 03 (TrÊS) diárias de alimentação 
e 02 ( dUaS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$ 1.997,95  para seguirem viagem de altamira - Pa para Vitoria do Xin-
gu - Pa, no período de 16 a 18 de Julho de 2022, a serviço do 9°GBM do 
cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria N°368/diÁria/dF 
de 27 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM SEBaSTiÃo fErrEira doS SaNToS 
JUNior Mf: 57173927, cB BM MarcElo aUGUSTo loPES MaGalHÃES 
Mf: 5823978, cB BM daVid aUGUSTo fErNaNdES dE alMEida Mf: 
57218539 e ao Sd BM EMErSoN TaPaJÓS rodriGUES Mf: 5932577, 04 
(QUaTro) diárias de alimentação e 03 (TrÊS) diárias de pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 3.581,76  para seguirem viagem de 
Santarém - Pa para ajamuri - Pa e Santarém - Pa, no período de 23 a 26 
de Maio de 2022 , a serviço do 4°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria N°369/diÁria/dF 
de 27 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM lUiS oTaVio dE SoUZa MaciEl Mf: 
5826594 e ao cB BM iGor JUliaNo PaNToJa fErrEira Mf: 57218004, 
02 (dUaS) diárias de alimentação e 01 (UMa) diárias de pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 775,44 para seguirem viagem de 
ananindeua - Pa para Paragominas - Pa, no período de 19 a 20 de Julho de 
2022, a serviço do cSMV/MoP do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria N°370/diÁria/dF 
de 27 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM JoEl da SilVa VaZ Mf: 5823919 e ao cB BM 
MaicoN faBricio MorEira TEiXEira Mf: 57217816, 02 (dUaS) diárias de 
alimentação e 01 (UMa) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 775,44 para seguirem viagem de ananindeua - Pa para Marabá 
- Pa, no período de 19 a 20 de Julho de 2022, a serviço do cSMV/MoP do 
cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 839805
eXtrato da Portaria Nº 532/diÁria/dF 

de 03 de deZeMBro de 2021
conceder aos militares: SGT BM EMiValdo da SilVa coElHo E SGT BM 
liNdoN NEYPE doUrado dE Sa, 03 (TrÊS) diárias de alimentação e 03 
(TrÊS) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 
1.582,56 (UM Mil E QUiNHENToS E oiTENTa E doiS rEaiS E ciNQUENTa 
E SEiS cENTaVoS), para seguirem viagem de Marabá - Pa para Tapirape 
aquiri (Marabá – Pa), no período de 21 a 25 de Junho de 2021, a serviço do 
5º GBM. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 548/diÁria/dF 
de 15 de deZeMBro de 2021

conceder aos militares: SGT BM Joao dE alMEida liSBoa, SGT BM dE-
NilSoN MEirElES QUEiroZ E SGT BM EdVaNdro MEdEiroS WaNZElEr, 
06 (SEiS) diárias de alimentação e 06 (SEiS) diárias de pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 4.747,68 (QUaTro Mil E SETEcEN-
ToS E QUarENTa E SETE rEaiS E SESSENTa E oiTo cENTaVoS), para 
seguirem viagem de cametá – Pa para oeiras do Pará – Pa, no período de 
25 a 31 de outubro de 2021, a serviço do 22° GBM do cBMPa. Esta porta-
ria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
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eXtrato da Portaria Nº 549/diÁria/dF 
de 15 de deZeMBro de 2021

conceder aos militares: SGT BM raKSoN daNiEl SilVa doS rEiS, SGT 
BM EdSoN riBaMar SaNTa BriGida coSTa E cB BM aNToNio MarQUES 
doS PaSSoS raBElo JUNior, 04 (QUaTro) diárias de alimentação e 03 
(TrÊS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 
2.732,52 (doiS Mil E SETEcENToS E TriNTa E doiS rEaiS E ciNQUENTa 
E doiS cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém – Pa para Barcarena 
– Pa, no período de 30 de Novembro a 03 de dezembro de 2021, a serviço 
da dal do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 550/diÁria/dF 
de 15 de deZeMBro de 2021

conceder aos militares: TcEl BM cEZar alBErTo TaVarES da SilVa E TEN 
BM PaUlo HENriQUE SaNToS dE MaToS, 01 (UMa) diária de alimentação 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 299,37 (dUZENToS E NoVENTa 
E NoVE rEaiS E TriNTa E SETE cENTaVoS), para seguirem viagem de Para-
gominas - Pa para dom Eliseu - Pa, no dia 06 de outubro de 2021, a serviço 
da 1ª GPa do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 551/diÁria/dF 
de 15 de deZeMBro de 2021

conceder aos militares: STEN BM PliNio MarcoS TEllES da SilVa, SGT 
BM Edir faVacHo NEGrao, SGT BM adiValdo carValHo coSTa, SGT BM 
fraNKliN JaciNTo da SilVa, cB BM JoNaTaS rUfiNo do NaSciMENTo, cB 
BM JoElSoN dE SoUZa PaiVa E cB BM JoElio PErEira diaS, 01 (UMa) diária 
de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 907,32 (NoVEcEN-
ToS E SETE rEaiS E TriNTa E doiS cENTaVoS), para seguirem viagem de Pa-
ragominas – Pa para ipixuna – Pa, no dia 08 e 09 de outubro de 2021, a serviço 
da 1° GPa do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 552/diÁria/dF 
de 15 de deZeMBro de 2021

conceder aos militares: SGT BM dENilSoN MEirElES QUEiroZ, SGT BM 
Marcio aBdoN PaNToJa dE BarroS, SGT BM rodriGo dE oliVEira 
cardoSo E Sd BM faBio SErrao da SilVa, 01 (UMa) diária de alimenta-
ção e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$ 1.044,48 (UM Mil E QUarENTa E QUaTro rEaiS E QUarENTa E oiTo 
cENTaVoS), para seguirem viagem de cametá – Pa para Mocajuba – Pa, 
no período de 21 a 22 de Novembro de 2021, a serviço da 22° GBM do 
cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 553/diÁria/dF 
de 15 de deZeMBro de 2021

conceder aos militares: SGT BM JoSE rUBENS GUrJao dE SoUSa, SGT BM 
MicHaEl carNEiro loPES, SGT BM JoElSoN SaNTarEM alEXaNdriNo, 
Sd BM SaMoEl MorEira dE oliVEira JUNior E Sd BM alBErT aBUd Go-
MES da SilVa, 03 (TrÊS) diárias de alimentação e 02 (dUaS) diárias de pou-
sada para cada, perfazendo um valor total de r$ 3.165,00 (TrÊS Mil E cEN-
To E SESSENTa E ciNco rEaiS), para seguirem viagem de Vigia – Pa para 
colares – Pa, no período de 13 a 15 de Novembro de 2021, a serviço da 17° 
GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 554/diÁria/dF 
de 15 de deZeMBro de 2021

conceder aos militares: SGT BM lEMUEl Moacir PaZ da SilVa E SGT 
BM GEZiEl rEiS da SilVa, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 263,76 (dUZENToS E SESSENTa E TrÊS 
rEaiS E SETENTa E SEiS cENTaVoS), para seguirem viagem de Salvaterra 
– Pa para Soure – Pa, no dia 03 de dezembro de 2021, a serviço da 18° 
GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 555/diÁria/dF 
de 15 de deZeMBro de 2021

conceder aos militares: SGT BM MaNoEl alVES dUarTE, SGT BM ro-
BErTo carloS BarroSo, SGT BM lEMUEl Moacir PaZ da SilVa E SGT 
BM lUciVal BrUNo aNdradE dE MElo, diárias de alimentação conforme 
planilha anexa, perfazendo um valor total de r$ 1.450,68 (UM Mil E QUa-
TrocENToS E ciNQUENTa rEaiS E SESSENTa E oiTo cENTaVoS), para 
seguirem viagem de Salvaterra – Pa para Soure – Pa, no período que inicia 
dia 12 a 14 de Novembro de 2021, a serviço da 18° GBM do cBMPa. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 556/diÁria/dF 
de 15 de deZeMBro de 2021

conceder aos militares: TEN BM fraNK NEY aNTUNES PiNTo, SGT BM 
oSaiaS liMa diaS E SGT BM rENaTo oliVEira PiNHEiro, 03 (TrÊS) diá-
rias de alimentação e 02 (dUaS) diárias de pousada para cada, perfazendo 
um valor total de r$ 2.024,35 (doiS Mil E ViNTE E QUaTro rEaiS E 
TriNTa E ciNco cENTaVoS), para seguirem viagem de Marabá – Pa para 
Belém – Pa, no período de 29 de Novembro a 01 de dezembro de 2021, 
a serviço da 5° GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 557/diÁria/dF 
de 16 de deZeMBro de 2021

conceder aos militares: SGT BM alEXaNdrE TENorio do NaSciMEN-
To E cB BM BrUNo caBral SilVa, 02 (dUaS) diárias de alimentação e 
01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 
775,44 (SETEcENToS E SETENTa E ciNco rEaiS E QUarENTa E QUaTro 
cENTaVoS), para seguirem viagem de itaituba – Pa para Santarém – Pa, 
no período de 11 a 12 de Novembro de 2021, a serviço da 7° GBM do cBM-
Pa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 558/diÁria/dF 
de 16 de deZeMBro de 2021

conceder aos militares: SGT BM MaNoEl alVES dUarTE, SGT BM Vla-
diMir daMaScENo dE liMa, SGT BM PaUlo roBErTo da coSTa da-
MaScENo, SGT BM EMaNUEl doS SaNToS SaNcHES E SGT BM JUNior 
GoMES fariaS, diárias de alimentação e diárias de pousada para cada, 
conforme planilha anexo, perfazendo um valor total de r$ 5.538,96 (ciN-
co Mil, QUiNHENToS E TriNTa E oiTo rEaiS E NoVENTa E SEiS cEN-
TaVoS), para seguirem viagem de Salvaterra – Pa para Soure – Pa, no 
período de 04 a 29 de dezembro de 2021, a serviço da 18° GBM do cBMPa. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 559/diÁria/dF 
de 16 de deZeMBro de 2021

conceder aos militares: SUBTEN BM JoSE EliaS diaS do roSario, SGT 
BM Elidio EdEN da MoTa coHEN E cB BM HEliSSoN clEY MElo do 
carMo, 14 (QUaTorZE) diárias de alimentação e 13 (TrEZE) diárias de 
pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 10.539,72 (dEZ Mil, 
QUiNHENToS E TriNTa E NoVE rEaiS E SETENTa E doiS cENTaVoS), 
para seguirem viagem de Santarém – Pa para Juruti – Pa, no período de 16 
a 29 de Novembro de 2021, a serviço da 4° GBM do cBMPa. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 560/diÁria/dF 
de 16 de deZeMBro de 2021

conceder aos militares: TcEl QoBM fraNciSco da SilVa JUNior E SUB-
TEN BM alcir MarTiNS dE aNdradE, 02 (dUaS) diárias de alimentação 
e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 
870,42 (oiTocENToS E SETENTa rEaiS E QUarENTa E doiS cENTaVoS), 
para seguirem viagem de Santarém – Pa para itaituba – Pa, no período de 
26 a 27 de outubro de 2021, a serviço da 4° GBM do cBMPa. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 561/diÁria/dF 
de 16 de deZeMBro de 2021

conceder aos militares: caP BM MadSoN GUilHErME alEXaNdrE diaS, 
SUBTEN BM EdiValdo MarGalHo GoMES, SGT BM roBSoN Haroldo 
NoVaES PiNHEiro, SGT BM MaX MUllEr BarBoSa liMa, cB BM WalacE 
loPES da crUZ, cB BM doUGlaS EdUardo cordEiro doS SaNToS, cB 
BM rafaEl fErrEira dE caSTro, cB BM daVid PoNTES fErrEira E Sd 
BM WElliNGToN ValENTE rodriGUES, 01 (UMa) diária de alimentação 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 1.173,71 (UM Mil, cENTo 
E SETENTa E TrÊS rEaiS E SETENTa E UM cENTaVoS), para seguirem 
viagem de Tailândia – Pa para Goianésia – Pa, no dia de 03 de outubro de 
2021, a serviço da 14° GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 840044

.
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
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Portaria Nº 47/2022-acadePoL
MaritUBa-Pa, seXta-Feira, 12 de aGosto de 2022.

a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, fErNaNda 
MaUÉS dE SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
coNSidEraNdo o concurso Público c-207/2020-SEPlad/PcPa, Edital nº 
01/2020-SEPlad/PcPa, de 12.11.2020, publicado no doE nº 34.405, de 
13.11.2020, para provimento de cargos de nível superior da carreira po-
licial de delegado de Polícia civil – dPc, ainda, o que dispõe o regimento 
interno da academia de Polícia civil do Estado do Pará – acadEPol;
coNSidEraNdo que a academia de Polícia civil é responsável pela Se-
gunda Etapa do certame, com a realização do curso de formação de Po-
licial Civil, de caráter classificatório e eliminatório, respaldado no Projeto 



46  diário oficial Nº 35.078 Terça-feira, 16 DE AGOSTO DE 2022

Pedagógico do curso, que tem por fundamento as normas editalícias e 
regimento interno da acadEPol, aprovado pela resolução nº 413/2022, 
de 15.12.2021, do conselho Superior do instituto de Ensino de Segurança 
do Pará – coNSUP/iESP, publicada no doE nº 34.804, de 21.12.2021;
coNSidEraNdo a liminar deferida em sede de agravo de instrumento, Processo 
nº 0809289-88.2022.8.14.0000, interposto pelo aluno/candidato/iPc MaX laNiEl 
MiraNda da cUNHa, que garantiu o retorno do mesmo ao curso de formação, a 
fim de realizar a prova prática da disciplina DIREÇÃO VEICULAR DEFENSIVA, OFEN-
SiVa E EVaSiVa, para conclusão do curso de formação, sendo viável a exigência da 
cNH apenas no ato de sua posse, caso venha a ser aprovado no curso;
coNSidEraNdo os termos da Portaria nº 40/2022-acadEPol, de 
27.07.2022, publicada no doE nº 35.069, de 05.08.2022, que tornou sem 
efeito a Portaria nº 33/2022-acadEPol, que reprovou e eliminou o aluno/
candidato/iPc, ainda, convocou o mesmo para realizar a prova em questão;
coNSidEraNdo que o candidato realizou a prova no dia de hoje 
(12.08.2022), obteve a nota máxima, assim considerado que concluiu e foi 
aprovado no curso de formação.
rESolVE:
i – TorNar PÚBlico o rESUlTado fiNal, para o aluno/candidato/iPc 
abaixo citado, do cUrSo dE forMaÇÃo dE Policial ciVil – categorias: 
investigador de Polícia civil – iPc, Escrivão de Polícia civil – EPc, Papilos-
copista de Polícia civil – PPc/2022, Segunda Etapa do concurso Público 
c-207/2020-SEPlad/PcPa.
a) caTEGoria: investigador de Polícia civil - iPc

NoMe Nota
MaX laNiEl MiraNda da cUNHa 9,8

ii – Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
III – ENCAMINHAR a presente Portaria à Chefia de Gabinete do Delegado Geral 
para publicação no Diário Oficial do Estado e Boletim Interno da Instituição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegada fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/ PcPa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 840180
Portaria Nº 46/2022-acadePoL

MaritUBa-Pa, seXta-Feira, 11 de aGosto de 2022
a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, fErNaNda 
MaUÉS dE SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
coNSidEraNdo o art. 34, inc. ii, alínea “d”, e art.40, todos do regimento inter-
no da academia de Polícia civil do Pará - acadEPol, que dispõe sobre o curso de 
Capacitação, a fim de dotar o Policial Civil de conhecimentos técnicos imprescin-
díveis a sua atuação em áreas específicas da instituição, bem como o Projeto de 
curso elaborado pela academia de Polícia civil do Estado do Pará – acadEPol;
CONSIDERANDO o interesse da instituição em promover a qualificação de 
policiais operadores táticos especiais, para que possam estar aptos a com-
por a coordenadoria de operações e recursos Especiais – corE, unidade 
de operações especiais da Polícia civil do Estado do Pará.
rESolVE:
i - iNSTiTUir o Vii curso de operações Policiais Especiais – coP, da Polícia 
civil do Estado do Pará, com objetivo de promover a formação de policiais 
operadores táticos especiais, para que possam estar aptos a compor a 
coordenadoria de operações e recursos Especiais – corE, unidade de 
operações especiais da Polícia civil do Estado do Pará.
a. instituições: Polícia civil do Estado do Pará – PcPa;
b. Execução e Supervisão: academia de Polícia civil do Estado do Pará 
– acadEPol/PcPa e coordenadoria de operações e recursos Especiais – 
corE PcPa;
c. Endereço administrativo do curso: rodovia Br 316 km 13, Marituba–
Pará - acadEPol;
d. Período de seleção de candidatos: 11/08/2022 a 22/08/2022, podendo 
sofrer alterações por conveniência pedagógica e administrativa;
e. Período de Execução do curso: 23/08/2022 a 30/09/2022, podendo so-
frer alterações por conveniência pedagógica e administrativa;
f. Horário de funcionamento: 08h às 20h, podendo sofrer alterações por 
conveniência pedagógica e administrativa;
g. local de funcionamento do evento: será realizado na cidade de Belém-
Pa e região metropolitana, podendo ser desenvolvido, a título de atividade 
suplementar, em outras cidades;
h. Público alvo: policiais pertencentes ao quadro da Polícia civil do Estado 
do Pará e/ou das demais instituições do Sistema Estadual de Segurança 
Pública e defesa Social ou outras correlatas, nas seguintes proporções:
• 30 (trinta) vagas destinadas a policiais da Polícia Civil do Estado do Pará, 
sendo 02 (duas) vagas para o cargo de delegado, 25 (vinte e cinco) para 
o cargo de investigador, 02 (duas) vagas para o cargo de Escrivão e 01 
(uma) vaga para o cargo de Papiloscopista;
• 05 (cinco) vagas destinadas aos agentes de segurança de fora dos qua-
dros da polícia civil do Estado do Pará (público externo).
i. Total de alunos: 35 (trinta e cinco);
j. carga horária total: 443 h/a (quatrocentos e quarenta e três horas/au-
las), em regime de tempo integral;
k. orientação e Supervisão: acadepol;
l. Parceria: coordenadoria de operações e recursos Especiais – corE PcPa.
ii - ENcaMiNHar a presente Portaria à Chefia de Gabinete do Delegado 
Geral da Polícia civil para publicação no Boletim interno da instituição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/ PcPa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 840201

Portaria Nº 037/2022-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
BeLÉM/Pa, 04 de aGosto de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 006/2022-cPad/cG/Pc-Pa, de 
21/07/2022, subscrito pela Presidente, delegada SiMoNE EdoroN Ma-
cHado araÚJo, por meio do qual solicita rEdESiGNaÇÃo da comissão 
Processante para a conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 
024/2021-Pad/dG/Pc-Pa, de 17/12/2021, publicado no doE 34.810 de 
27/12/2021, tendo em vista a necessidade de realizar diligências necessá-
rias à instrução do processo, em relação ao servidor investigador J. B. d. 
o. – matrícula nº 8400710;
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar a coMiSSÃo, composta pelos servidores SiMoNE EdroN 
MacHado araUJo e cYNTHia dE faTiMa dE SoUZa ViaNa – delegadas 
de Polícia civil, e adaM GrEGorY SaNToS do carMo – Escrivão de Polícia 
Civil, respectivamente Presidente e Membros, a fim de dar continuidade 
aos trabalhos apuratórios, visando à conclusão do Processo administrativo 
disciplinar nº 024/2021-Pad/dG/Pc-Pa, de 17/12/2021, publicado no doE 
34.810 de 27/12/2021, conforme preceitua o artigo 96, da lei comple-
mentar nº 022/94 e alterações, até o término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 038/2022-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
BeLÉM/Pa, 04 de aGosto de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 005/2022-cPad/cG/Pc-Pa, de 
21/07/2022, subscrito pela Presidente, delegada SiMoNE EdoroN Ma-
cHado araÚJo, por meio do qual solicita rEdESiGNaÇÃo da comissão 
Processante para a conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 
026/2021-Pad/dG/Pc-Pa, de 17/12/2021, publicado no doE 34.810 de 
27/12/2021, tendo em vista a necessidade de realizar diligências necessá-
rias à instrução do processo, em relação ao servidor investigador r. a. S. 
N. – matrícula nº 54191333;
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar a coMiSSÃo, composta pelos servidores SiMoNE EdroN 
MacHado araUJo e ciNTHia dE faTiMa dE SoUZa ViaNa – delegadas 
de Polícia civil, e adaM GrEGorY SaNToS do carMo – Escrivão de Polícia 
Civil, respectivamente Presidente e Membros, a fim de dar continuidade 
aos trabalhos apuratórios, visando à conclusão do Processo administrativo 
disciplinar nº 026/2021-Pad/dG/Pc-Pa, de 17/12/2021, publicado no doE 
34.810 de 27/12/2021, conforme preceitua o artigo 96, da lei comple-
mentar nº 022/94 e alterações, até o término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 039/2022-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
BeLÉM/Pa, 04 de aGosto de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 010-001-22/2022-cPad/cG/Pc-
Pa, de 29/06/2022, subscrito pela Presidente, delegada lENa JaNNE Bo-
TElHo dE alMEida, por meio do qual solicita rEdESiGNaÇÃo da comis-
são Processante para a conclusão do Processo administrativo disciplinar 
nº 001/2022-Pad/dG/Pc-Pa, de 18/12/2021, publicado no doE 34.845 de 
24/01/2022, tendo em vista a necessidade de realizar diligências necessá-
rias à instrução do processo, em relação ao servidor delegado a. M. d. l. 
d. S. M. – matrícula nº 5253438;
coNSidEraNdo: a Portaria de aditamento nº 025/2022-Pad/diVErSoS-
dG/Pc-Pa, de 19/07/2022, publicada no doE nº 35.066, de 03/08/2022, 
que incluiu os servidores: delegado a. l. i. - matrícula nº 5940409, e de-
legado T. M. - matrícula nº 5940435, na qualidade de acusados;
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar a coMiSSÃo, composta pelos servidores lENa JaNNE 
BoTElHo dE alMEida, lEoMar NarZila MaUÉS PErEira e GUSTaVo 
JoSE foNTENElE BarrEira – delegados de Polícia civil, respectivamen-
te Presidente e Membros, a fim de dar continuidade aos trabalhos apu-
ratórios, visando à conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 
001/2022-Pad/dG/Pc-Pa, de 18/12/2021, publicado no doE 34.845 de 
24/01/2022, aditada pela Portaria 025/2022-Pad/diVErSoS-dG/Pc-Pa, 
de 19/07/2022, publicada no doE nº 35.066, de 03/08/2022, conforme 
preceitua o artigo 96, da lei complementar nº 022/94 e alterações, até o 
término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 839901
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terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo
termo aditivo 1. contrato n° 094/2021-Pc/Pa. Partes: Polícia civil 
do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a empresa Valid So-
lUÇÕES S.a. cNPJ nº 33.113.309/0001-47. data da assinatura: 12/08/2022. 
Vigência: 16/08/2022 á 16/08/2023. objeto: Prorrogação do prazo de vi-
gência do contrato nº 094/2021-Pc/Pa por mais 12 meses. Processo nº 
2022/474432. orçamento: função Programática: 40101.06.422.1500.8804. 
Elemento de despesa: 339039. fonte: 0101 / 0301. contratado: Valid So-
lUÇÕES S.a.. Endereço do contratado: rua Peter lund nº 146/202, São cris-
tovão, cEP nº 20930-390, rio de Janeiro/rJ.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 839918

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de cLassiFicaÇÃo de ProPostas
Processo Nº: 2022/14610
coNcorrÊNcia 001/2022

oBJETo: contratação de Empresa de Engenharia Especializada para cons-
trução do complexo da Polícia civil no Município de redenção.
a comissão Permanente de licitação da Polícia civil, no uso de suas atri-
buições legais , torna público a Classificação das propostas das licitantes 
participantes da coNcorrÊNcia 001/2022, conforme os critérios do art. 
48 da lei nº 8.666/93:
NacioNal coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda: r$6.901.821,11;
iGf coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli: r$ 7.086.041,70;
coNTiNENTal SErVicE SErViÇoS dE coNSTrUÇÕES EirEli: 
r$7.190.357,26
ENGEMarc ENGENHaria lTda: r$7.204.940,30
M S VaScoNcEloS coNSTrUÇÕES lTda: r$7.583,794,72
EMPrESaS dESclaSSificadaS: EXEcUTiVa SErViÇoS TÉcNicoS ESPE-
cialiZadoS lTda e coNSTrUMaZ coNSTrUTora lTda.
Abre-se prazo recursal para fase de classificação de propostas a contar 
desta publicação às licitantes participantes da coNcorrÊNcia 001/2022.
comissão de licitação da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 839743

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 013 /2022-dGPc/drF/sF 
BeLÉM, 12 de aGosto de 2022.

o delegado Geral da Polícia civil / ordenador da Unidade orçamentária da 
Polícia civil dr. WalTEr rESENdE dE alMEida, no uso de suas atribuições 
legais.
coNSidEraNdo o poder de autotutela inerente à administração Pública, 
que lhe confere a faculdade de tornar sem efeito seus próprios atos em 
respeito à preservação da legalidade administrativa;
rESolVE:
i – TorNar SEM EfEiTo, os termos da Portaria nº 007/2022-dGPc/drf/
SF, de 09/05/2022, publicada no Diário Oficial nº 34.965 de 10/05/2022, 
que concedeu Suprimento de fundos – Material de consumo, no valor 
de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), ao servidor THiaGo carNEiro ro-
driGUES – cPf nº 787.335.452-00, Matrícula nº 57233571, delegado de 
Polícia civil, matrícula nº. 5914092/1.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral / ordenador de despesas

Protocolo: 839798

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de recoNHeciMeNto de dÍVida
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e cS 
BraSil TraNSPorTES dE PaSSaGEiroS E SErViÇoS aMBiENTaiS lTda. 
cNPJ nº 10.965.693/0001-00. data de assinatura: 09/08/2022. Valor: 
R$=12.196,78. Justificativa: O presente Termo de Reconhecimento de 
dívida tem como objeto o reconhecimento da dívida vencida referente 
a locação de Veículos contrato nº 127/2018-PcE/Pa, reajuste de No-
vembro/2020 à Janeiro/2021, concedido no Quarto Termo aditivo. Valor: 
r$=12.196,78. Processo nº 2021/1469246. orçamento: 40101.06.181.1
502.8266.339092.0101.Pi:1050008266c e ação: 266461. crEdor: cS 
BraSil TraNSPorTES dE PaSSaGEiroS E SErViÇoS aMBiENTaiS lTda. 
Endereço: av. Saraiva nº 400, sala 04, Bairro Vila cintra, cEP08.745.900. 
Telefone: (11) 2377-8068. ordenadora: aNa MicHEllE GoNÇalVES Soa-
rES ZaGalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 839897

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 235/2022-GaB/dGPcP de 10 de aGosto de 2022
 o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
 coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, a lei 6.282/00 e o Processo 
n°2022/1006934.
r E S o l V E:
diSTraTar a pedido a servidora Maria do Socorro do NaSciMENTo 
da SilVa do cargo de aux. Téc. de Perícias, matrícula nº5955848/1, lota-
da nesta Policia Cientifica do Pará - PCP, a contar de 02.08.2022.
 rEGiSTrE-SE, E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 10 de agosto de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 840153

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 133/2022-cGd/Pad/diVersas 
BeLÉM, 11 de aGosto de 2022.

a corregedora-chefe, do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e …
coNSidEraNdoos termos da Portaria nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, de 
07/06/2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor-chefe para instauração de sindicância, in-
vestigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do MEMoraNdo 04/2022-cPad de 11 de 
agosto de 2022, subscrito pela Presidente do colegiado processante Ge-
órgia oliari Toso, no qual solicita e fundamenta a necessidade de recondu-
ção, por mais 60 (sessenta) dias, dos trabalhos apuratórios da comissão 
designada pela Portaria nº 20/2021 – cGd/Pad, de /08/2021, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.679 de 24/08/2021, atinente ao Processo 
administrativo
Eletrônico - PaE nº 2021/766608 (Pad), conforme disposição do artigo 
208, “caput”, da lei nº 5.810/94.
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir, por mais 60 (sessenta) dias a tríade processante institu-
ída pela Portaria n° 20/2021 – cGd/Pad,
de 13/08/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.679 de 
24/08/2021, a contar da data de 18/08/2022;
ii – ENcaMiNHar à coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à 
coordenadoria de Gestão de Pessoas, para
que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente ato.
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora-chefe dETraN/Pa

Portaria Nº 138/2022 – cGd/Pad/Portarias diVersas
BeLÉM, 11 de aGosto de 2022.

a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e …
coNSidEraNdo os termos da Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que de-
legou poderes ao corregedor chefe para instauração de sindicância, inves-
tigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar,
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022-comissão de Pad, 
de 11.08.22, subscrito pela Presidente da comissão Joaquim José aguiar 
Rodrigues, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo 
para a realização de atos processantes, e, posteriormente, conclusão do 
Processo administrativo disciplinar nº 2019/110172;
r E S o l V E:
i - ProrroGar por mais 60 (sessenta) dias, o prazo do processo adminis-
trativo disciplinar instaurado pela Portaria nº 10/2022-cGd/Pad, publicada 
no DOE nº 34.978, de 23.05.2022, retificada pela errata de Portaria, publi-
cada no doE nº 34.990, de 01.06.2022, para dar continuidade a investiga-
ção e devida conclusão dos trabalhos, a partir de 16.08.2022;
iii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares, e à coordenadoria 
de Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cum-
primento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora chefe - dETraN/Pa
Portaria 3353/2022-dG/cGP

Protocolo: 840147
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3450/2022-daF/cGP, BeLÉM, eM 11/08/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/997753;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Willian cândido félix, matrícula nº 57224024 /1, no cargo de agente fiscal 
de Tânsito, lotado na cirETraN de itaituba.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEISCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, e de poronto pagamento decorrente de atividades diárias de fis-
calização de trânsito desenvolvidas no municipio de Novo Progresso.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 400,00
3339036-r$- 200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 23/08 a 08/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 839964
Portaria Nº 3399/2022-daF/cGP, de 09/08/2022

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/991641;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
romulo Henrique Tavares Uchoa da Silva, matrícula nº 57176316/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEISCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municí-
pios de; e Breu Branco; Novo repartimento, conforme Processo de diárias 
n° 2022/991451.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 400,00
3339036-r$- 200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 17/08 a 02/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 839974

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3321/2022-daF/cGP, de 03/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/955523;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Salinópolis no período de 18/08 à 01/09//2022, 
a fim de realizar fiscalização de trânsito no referido municipio em cumpri-
mento ao conograma de ações determinadas pela dTo, no referido muni-
cipio.

nome matricula
Edmée Maria Queiroz de araujo alves 57229227/1

luiza Silvana Pinheiro Meireles 57227614/1
Sandra Seny china Bastos 57230596/1

Kleverson oeiras de almeida 57205255/1
ilmar anaisy araújo Borges 57205216/1

Nelson Horacio Salgado rego 57232981/1
Wanderley Pontes ferreira 57211861/2

Giselle oliveira Uribe rosado 57213563/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3355/2022-daF/cGP, de 04/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/984694;

r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZENoVE E MEia (19 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de SÃo GEraldo do araGUaia – 29/08 
a 01/09/2022, MaraBá – 02/09 a 06/09/2022, iTUPiraNGa – 07/09 a 
12/09/2022, RONDON DO PARÁ – 13/09 a 17/09/2022, a fim de ministrar 
treinamento para os colaboradores das cirETraN’s dos referidos muni-
cípios, conforme ProJETo dE iTiNEraNTES E TrEiNaMENToS – cGof/
cNciNT.

nome matricula
Jucirene Silva de araújo 55585884/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3358/2022-daF/cGP, de 04/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/962030;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrÊS E MEia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém/PA 
para os municípios de GOIÂNIA/GO – 23/08 a 26/08/2022, a fim de par-
ticipar do congresso de excelência em licitações e contratações públicas. 
coNEX 2022 .

nome matricula
Jucirene Silva de araújo 55585884/2
odinéa Pereira dos reis 57193851/2

raimunda Vera corrêa araújo 57196173/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3374/2022-daF/cGP, de 05/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/985474;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o municipio de Santa Bárbara no período de 18/08 à 01/09/2022, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, 
bem como desenvolver ações determinadas pela dTo.

nome matricula
Priscyla roman Vieira 57200275/1

Sílvio Nazareno de Moraes 57201601/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3396/2022-daF/cGP, de 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 diária constante no Proces-
so nº 2022/996786;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUaTro E MEia (04 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de BENEVIDES – 25/08 a 29/08/2022, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em cumpri-
mento ao planejamento de ações determinadas pela diretoria Técnica e 
operacional.

nome matricula
Evandro ferreira Marques 57188406/2

Gilvan Veloso cruz 57213689/2
franciley roberto Maciel ferreira 57227745/1
Melquizedec dos Santos andrade 54189205/2

Sirley da Silva Julio 57214394/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3397/2022-daF/cGP, de 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 diária constante no Proces-
so nº 2022/994179;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrÊS E MEia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém/
PA para os municípios de BRASÍLIA/DF – 07/08 a 10/08/2022, a fim de 
participar no curso: advogados Públicos e a Nova lei de licitações, que 
ocorrerá em Brasília/df.
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nome matricula
rodrigo Gondim da Serra 55588457/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3398/2022-daF/cGP, de 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 diária constante no Proces-
so nº 2022/970941;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de NoVE E MEia (09 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Capitão Poço para os municípios de BELÉM – 22/08 a 31/08/2022, a fim 
de tratar de demandas e problemáticas da cirETraN “B” de capitão Poço 
com a coordenação da cNcir.

nome matricula
cleber Mesquita da Silva 5946618/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3400/2022-daF/cGP, de 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 diária constante no Proces-
so nº 2022/956750;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de BONITO – 19/08 a 24/08/2022, a fim de compor a 
equipe da Banca itinerante de 1ª fase de Habilitação para o município de 
Bonito.

nome matricula
rubenil Pinheiro de Barros 57176492/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3409/2022-daF/cGP, de 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 diária constante no Proces-
so nº 2022/995792;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Marabá para o município de Palestina do Pará – 19/08 à 02/09/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização 
de trânsito, em cumprimento a programação da dTo.

nome matricula
Jhuliane Santos rodrigues 5958751/1

Joana Paula Neves dos Santos 5958963/1
João Bosco Mendes Júnior 57201706/1
José leandro cecim Pinto 5964208/1
Marizângela Bittencourt 57201741/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3411/2022-daF/cGP, de 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 diária constante no Proces-
so nº 2022/996249;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Abaetetuba para o município de Moju – 23/08 à 08/09/2022, a fim de 
desenvolver suas atividades funcionais, em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação na dTo, no referido municipio.

nome matricula
Ednei Junior Saldanha damasceno 5958561/1

Eldima Nunes da Silva 54191707/3
Marco antonio carvalho Quaresma 57202004/1
robson Henrique rodrigues cruz 5958562/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3414/2022-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 2022/981583,

r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para os 
municípios de redenção – 12/08 a 16/08/2022, São félix do Xingu – 17/08 
a 23/08/2022, Xinguara – 24/08 a 29/08/2022 e conceição do araguaia – 
30/08 a 06/09/2022, a fim de realizar serviços técnicos e administrativos 
nos referidos municípios.

serVidor MatricULa
Helena Pinheiro Peixoto 3264882/1
fabiola Jatene Ewerton 5948686/1

cristovam rodrigues corrêa 5961958/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3429/2022-daF/cGP, de 10/08/2022
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 2022/994293;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Marabá 
para o municipio de Eldorado dos carajás no período 19/08 à 02/09/2022, 
a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fisca-
lização de trânsito, em cumprimento a programação da dTo, no referido 
municipio.

nome matricula
antonio Gilberto alves da costa 57201651/1

dennis de lima duarte 5958558/1
Genival alves de Sousa 5868157/3

Jefferson Eduardo Carvalho Ramos 5949907/2
rodrigo Serra dos Santos 4220010/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3431/2022-daF/cGP, de 10/08/2022
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 2022/996481;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
altamira para o municipio de Brasil Novo no período 23/08 à 08/09/2022, 
a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fisca-
lização de trânsito, em cumprimento a programação da dTo, no referido 
municipio.

nome matricula
Elissandra Helena chiarini de Moura Santana 54185273/2

Simone cunha dos Santos Soares 57220904/1
Thiago Yuri dias dos Santos 5958765/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3443/2022-daF/cGP, de 10/08/2022
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 2022/998189;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Ca-
panema para os municípios de cachoeira do Pariá – 25/08 a 08/09/2022, 
a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Operação de Fisca-
lização de Trânsito, em cumprimento a programção da dTo, no referido 
municipio.

nome matricula
antonio carlos da cunha figueiredo 57202223/1

denis Pinheiro Vales 57207186/1
José roberto farias da Silva 57201801/1
Maria ivone lima dos Santos 57230585/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3444/2022-daF/cGP, de 10/08/2022
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 2022/1001369;
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r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e oito e meia (28 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de conceição do araguaia – 12/08 à 18/08/2022, 
redenção – 19/08 à 25/08/2022, Parauapebas – 26/08 à 01/09/2022, 
Marabá/Belém – 02/09 à 09/09/2022, a fim de acompanhar os trabalhos 
realizados pela equipe de fiscalização de trânsito, além de reunir com as 
equipes de chefes de operações nos referidos municipios.

nome matricula
Josimar Marques Viana 57227635/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3447/2022-daF/cGP, de 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 2022/998620;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de doze e meia (12 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Pa-
ragominas para o município de concórdia do Pará no período de 30/08 à 
11/09/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em opera-
ção de fiscalização de transito, em cumprimento a programação da DTO no 
referido municipio.

nome matricula
alexandre dos Santos da Silva 57201985/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3458/2022-daF/cGP, de 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 2022/1008997;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZ E MEia (10 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do município de Belém 
para os municípios de PARAGOMINAS – 11/08 a 21/08/2022, a fim de 
compor a itinerante de Veículos na feira agropecuária que ocorrerá no 
município de Paragominas-Pa.

nome matricula
Enrique Wander Gonçalves Barbosa 57202105/3

doralice da Glória Silva 5892729/2
ailton da Silva Nascimento 55588490/1

Márcio augusto dos Santos Gonçalves 57196228/1
Sérgio da Silva Santos 54189495/2

carlos alberto Soares Junior 55587555/1
domingos corrêa da Silva 55586241/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 839973
Portaria Nº 3452/2022-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 2022/997918;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Parauapebas para o município de curionópolis no período de 24/08 à 
09/09/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em opera-
ção de fiscalização de trânsito , em cumprimento ao cronograma da DTO, 
no referido municipio.

nome matricula

alan feitoza figueredo 57201898 /1
antonio Hélio alves dos Santos 57201185 /1

ivan costa Mesquita 5831466 /3
Michael de Jesus Sousa 57201636 /1
Tarcisio Paula da Silva 57202060 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3446/2022-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 2022/997702;

r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de itaituba para o município de Novo Progresso no período de 23/08 à 
08/09/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em ope-
ração de fiscalização de transito, em cumprimento a programação da 
DTO, no referido municipio, em especial no atendimento ao Oficio nº 
359/2019-MPPa/11-PJNP.

nome matricula
antonio carlos almeida Santos 57214204 /2

Jairo Nogueira da costa 57201191 /1
Vonildo Soares dos Santos 57227326 /1

Willian cândido félix 57224024 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3451/2022-daF/cGP, de 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 2022/998400;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezessete e meia (17 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Paragominas para o município de concórdia do Pará no período de 25/08 à 
11/09/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em opera-
ção de fiscalização de trânsito , em cumprimento ao cronograma da DTO, 
no referido municipio.

NoMe MatricULa
amanda alves Nazaré 57211785 /2

carlos diego Silva dos anjos 57215003 /2
cleo andeson Sousa ferreira 5958747  /1

Edimar Soares Moreira 57201944 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3408/2022-daF/cGP, de 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 diária constante no Proces-
so nº 2022/995856;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de doZE E MEia (12 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de caPaNEMa – 15/08 a 22/08/2022, BraGaNÇa – 
23/08 a 27/08/2022, a fim de entregar, transportar e recolher móveis nas 
cirETraN’s dos referidos municípios.

NoMe MatricULa
carloS JorGE da SilVa raMoS 3262642/1
EliValdo da SilVa rodriGUES 57195880 /1

fraNciSco dE aSSiS da SilVa alMEida 57176332 /1
raiMUNdo SÉrGio da SilVa 3263118 /1

rENaTo GoMES da crUZ JÚNior 5862787/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3407/2022-daF/cGP, de 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 diária constante no Proces-
so nº 2022/934933;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Marabá para os municípios de Eldorado doS caraJáS – 15/08 a 
09/09/2022, a fim de realizar serviços de vistoriador de veículos na CIRE-
TraN do referido município.

NoMe MatricULa

fraNciSco MarcElo da SilVa liMa 57201603 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3406/2022-daF/cGP, de 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 diária constante no Proces-
so nº 2022/880223;
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r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Santarém para os municípios de MoNTE alEGrE – 15/08 a 09/09/2022, 
a fim de substituir o servidor da CRT de Monte Alegre que sairá de licença 
prêmio.

NoMe MatricULa
JaMillE cHriSTiNa fariaS lira 55588474 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3404/2022-daF/cGP, de 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 diária constante no Proces-
so nº 2022/882272;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de ParaUaPEBaS – 15/08 a 09/09/2022, a 
fim de realizar processos de Retaguarda e Veículo no referido município, 
conforme solicitação.

NoMe MatricULa
NaZário PErEira 55588492 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3410/2022-daF/cGP, de 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 diária constante no Proces-
so nº 2022/989757;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de duas e meia (02 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Mãe do Rio – 16/08 à 18/08/2022, a fim de realizar 
vistoria técnica no referido municipio..

NoMe MatricULa
NoÉlio TaVarES raiol JUNior 54196638 /3

WilSoN WaldEMir caMPoS doS PaSSoS 6120008 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3402/2022-daF/cGP, de 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 2022/982632;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor Tú-
lio reis Guimarães, matrícula nº 5904022/2, no cargo de assessor, lotado 
na dTi/cST/iNfra.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUINHENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento  na viagem para os municí-
pios de; Muaná, Goianésia; rondom do Pará, conforme Processo de diárias 
n° 2022/923398.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 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 05/08 a 10/08/2022, 12/08 a 17/08/2022, 
19/08 a 24/08/2022 a 26/08 a 21/08/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 3401/2022-daF/cGP, de 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 diária constante no Proces-
so nº 2022/972837;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco (25) diárias aos servidores abai-
xo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para os 
municípios de aBaETETUBa – 11/09 a 23/09/2022 – 07/10 a 19/10/2022, a 
fim de Prover o monitoramento dos serviços da CIRETRAN de Abaetetuba, 
para garantir a disponibilidade dos mesmos em período integral.

NoMe MatricULa
TaYNaN MoNTEiro PErEira 55587609 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 839960

FÉrias
.

Portaria Nº 3490/2022-daF/cGP, de 12 de aGosto de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoÃo ViTor doS SaNToS MaGalHÃES, Gerente, 
matrícula 5948182/2, lotado na coordenadoria do Núcleo de Segurança 
orgânica, trinta (30) dias de fÉriaS, no período de 01.09 a 30.09.2022, 
referentes ao exercício 24.02.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/09/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas

Protocolo: 840067

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
Portaria Nº 1041/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

arthur rodrigues de Moraes, secretário adjunto de Gestão administrati-
va, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo  o impedimento do corregedor Geral Penitenciário, em 
exercício, VITOR RAMOS EDUARDO, tendo em vista ter figurado como pre-
sidente da comissão Sindicante;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6495/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos descritos no ofício  nº 
216/21/SEMad, acerca de suposto acumulo de cargo do servidor E.f.a. 
(M.f.: 5917112), lotado na colônia agrícola de Santa izabel-cPaSi;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Processo administrativo disciplinar Simpli-
ficado em face do servidor E.F.A. (M.F.: 5917112), haja vista suposta acu-
mulo ilegal de cargos, por suposta infração aos arts. 177, Vi, art. 178, i c/c 
art. 189,caput e art. 190, iV e Xii, todos da lei Estadual nº 5.810/1994;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE ProcESSo adMiNSiTraTiVo diSciPliNar SiMPlificado em desfa-
vor do servidor E.f.a. (M.f.: 5917112), objetivando apurar a responsabili-
dade administrativa e/ ou funcional, ao acumular ilegalmente dois cargos 
públicos, em tese. o servidor incorreu, em tese, aos arts. 177, Vi, art. 
178, i c/c art. 189,caput e art. 190, iV e Xii, todos da lei Estadual nº 
5.810/1994;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 840121
Portaria Nº 1042/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigati-
va nº 6311/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar as supostas avarias 
no veículo corolla, placa oTS-9257, conduzida pelo motorista E.r.c. 
(M.f.: 5917930), conforme Memorando nº 51/2020-cTraNS/SEaP, de 
10/12/2020 (PaE Nº 2020/1049446);
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Sindicância administrativa disciplinar em 
face do servidor E.r.c. (M.f.: 5917930);
rESolVE:
art. 1º - NÃo acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo do feito, com fulcro no art. 201, i, da lei Estadual nº 5.810/1994, 
diante da ausência de comprovação do motivo da denúncia;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840123
Portaria Nº 1048/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6663/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão física, ocorri-
da no mês de agosto de 2021, a PPl doUGlaS alEEf da SilVa PErEira 
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(iNfoPEN 172087), custodiado na central de Triagem Metropolitana ii- 
cTM ii, conforme termo de depoimento colhido no dia 30/11/2021, por 
membro da equipe de diligência desta corretiva;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, tendo em vista a ausência 
de responsabilidade funcional por parte dos servidores desta SEaP, com 
fulcro no art. 201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 
8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840130
Portaria Nº 1050/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6369/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar suposta agressão a PPl JES-
SE do  NaSciMENTo SaNTaNa (iNfoPEN 194509), ocorrido no mês de 
janeiro de 2021, no centro de recuperação Penitenciário do Pará iii- crPP 
iii, conforme termo de denúncia nº 119/2021, datado de 22/06/2021 e 
termo de depoimento datado de 13/09/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, tendo em vista a ausência 
de indícios  de autoria da prática de infração no presente feito, com fulcro no 
art. 201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840132
Portaria Nº 1067/2022-cGP/seaP
 BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6614/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar  a suposto extravio de documentos 
do prontuário de saúde de internos custodiados no centro de recuperação Pe-
nitenciário iii- crPP iii, conforme ofício interno nº 0150/2021-crPP ii/SEaP, 
de 02/02/2021 e relatório de diligência nº 040/2021-cGP/SEaP;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Processo administrativo disciplinar em face 
da servidora M.S.a.V. (M.f.: 5895697), por suposta infração aos arts. 177,  
Vi, iX, “b”, art. 178, XiV, art. 189, caput, art. 190, i, todos da lei Estadual 
nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE ProcESSo adMiNSiTraTiVo diSciPliNar em desfavor do servidor 
J.B.S. (M.f.: 5954597), objetivando apurar a responsabilidade adminis-
trativa e/ ou funcional, referente ao suposto extravio de documentos do 
prontuário de saúde dos internos. a servidora incorreu, em tese, nos arts. 
177,  Vi, iX, “b”, art. 178, XiV, art. 189, caput, art. 190, i, todos da lei 
Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas;
art. 3º - ofíciar ao Ministério Pública do Estado do Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840133
Portaria Nº 1061/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6677/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar supostas irregularidades  no 
exercícios de funções de servidores lotados no centro de recuperação re-
gional de Bragança- crrB, conforme denúncia encaminhada via e-mail, 
no dia 03/08/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, tendo em vista a ausência 
de indícios  de autoria da prática de infração no presente feito, com fulcro no 
art. 201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840134

Portaria Nº 1038/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6719/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
referente a não instauração de Processo disciplinar Penitenciário- PdP, por 
transgressão disciplinar de PPl´s custodiados no centro de recuperação 
regional de Breves, conforme relatório de diligência nº 071/2021-cGP/
SEaP, de 07/06/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Sindicância administrativa disciplinar em 
face do servidor  o.a.l.S. (M.f.: 4220589), ao supostamente, não  proce-
der na instauração de PdP´s em tempo hábil, tal conduta amolda-se ao art. 
177, Vi, da lei Estadual nº 5.810/1994;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE SiNdicÂNcia adMiNSiTraTiVa diSciPliNar em desfavor do servi-
dor o.a.l.S. (M.f.: 4220589), objetivando apurar a responsabilidade admi-
nistrativa e/ ou funcional, ao supostamente, não proceder na instauração 
de PdP´s em tempo hábil. o servidor incorreu, em tese, nos arts. 177, 
Vic/c 189, caput, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840115
Portaria Nº 1036/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6878/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no memoran-
do nº 0525/2020-cTMaB, de 17/11/2020, encaminhados pela direção do 
centro de Triagem Masculina de abaetetuba-cTMaBT, referente aos proce-
dimentos disciplinares Penitenciários-PdP;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Sindicância administrativa disciplinar em 
face do servidor  V.d.l. (M.f.: 54192359), lotado no  centro de Triagem 
Masculina de abaetetuba-cTMaBt, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e/ ou funcional, com fulcro no art. 177, iX, “b”, da lei Esta-
dual nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE SiNdicÂNcia adMiNSiTraTiVa diSciPliNar em desfavor do servidor 
V.d.l. (M.f.: 54192359), objetivando apurar a responsabilidade adminis-
trativa e/ ou funcional, por suposto uso de materiais proibidos dentro da 
Unidade Prisional. o servidor incorreu, em tese, nos arts. art. 177, iX, “b” 
c/c 189, caput, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercíciov

Protocolo: 840110
Portaria Nº 1037/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6726/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia de suposta persegui-
ção a servidora i.l.N. (M.f.: 57214084), com exposição vexatória e cons-
trangedora em grupos de aplicativos de mensagens pelos servidores E.S.S. 
(M.f.: 5954265) e c.a.o. (M.f.: 5934730), lotados na central de Triagem 
Masculina de abaetetuba, conforme ofício interno nº 480/3021-cTMaBT/
crraB/SEaP, datado de 28/06/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Sindicância administrativa disciplinar em 
face dos servidores  i.l.N. (M.f.: 57214084) e E.S.S. (M.f.: 5954265), por 
suposta infração aos arts. 177, ii e Vi, todos do regime Jurídico Único dos 
servidores do Estado do Pará, lei Estadual nº 5.810/1994;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE SiNdicÂNcia adMiNSiTraTiVa diSciPliNar em desfavor dos servi-
dores i.l.N. (M.f.: 57214084) e E.S.S. (M.f.: 5954265), objetivando apu-
rar a responsabilidade administrativa e/ ou funcional, por suposta condu-
ta desurbana dentro do ambiente de trabalho. os servidores incorram, 
em tese, nos arts.177, ii e Vi c/c 189, caput, todos da lei Estadual nº 
5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840112
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Portaria Nº 1043/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 27 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
6440/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrati-
va e funcional dos servidores J.c.S.M. (M.f.: 5954289) e M.f.S.S. (M.f.: 
5950035), ambos lotados na cadeia Pública de redenção, referente à pos-
sível inobservância dos procedimentos de segurança, tal como o repasse 
de informações das atividades carcerárias durante a troca dos plantões das 
equipes a e B, o que culminou na tardia percepção de fuga  de internos, 
conforme Sindicância administrativa investigativa nº 5817/2021. os servi-
dores infringiram, em tese, aos arts. 177, Vi c/c os arts. 189, caput, ambos 
da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pela aBSolViÇÃo dos acusados J.c.S.M. (M.f.: 
5954289) e M.f.S.S. (M.f.: 5950035), com fulcro no artigo 221, §1º, da 
lei nº 5.810/1944- rJU, haja vista a ausência de indícios de responsabili-
dade subjetiva  no caso em tela; outrossim, durante a instrução foi cons-
tatado indícios de  materialidade e autoria em desfavor do servidor E.f.B. 
(M.f:.5954022), por inobservância dos procedimentos de segurança, com 
fulcro nos art. 177, Vi c/c art. 189, caput, art. 190, XiX, ambos da lei Esta-
dual nº 5.810/1994-rJU, pugnando assim pela instauração de Sindicância 
administrativa disciplinar;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aBSolViÇÃo dos 
servidores J.c.S.M. (M.f.: 5954289) e M.f.S.S. (M.f.: 5950035), tendo em 
vista a ausência de responsabilidade subjetiva  no caso em tela, com ful-
cro no art. 221, §1° do rJU, e posterior arQUiVaMENTo do presente feito, 
com fulcro, por analogia, no art. 201, i, do rJU c/c art. 105, §4º da lei nº 
8.972/2020; outrossim, pugno pela instauração de Sindicância administrati-
va Disciplinar, a fim de apurar responsabilidade administrativa e funcional do 
servidor E.f.B. (M.f:.5954022), por suposta  inobservância dos procedimen-
tos de segurança, com fulcro art. 177, Vi c/c art. 189, caput, art. 190, XiX;
art. 2º - Encaminhar o relatório conclusivo e a decisão à diretoria de Ges-
tão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos servidores.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840125
Portaria Nº 1070/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 12 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 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 inves-
tigativa Nº 7100/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar o fato ocorrido no 
gozo de sua saída temporária da PPl rENE arNold aMoriM diaS (iN-
foPEN 46637), entre o período de 06 a 15/06/2022, supostamente, por 
uma equipe de ciME, invadindo sua casa armada e mascarada, conforme 
ofício nº 1152/2022/MP/4ª PJMaB, de 18/07/2022 e ofício nº 1243/2022/
MP/4ª PJMaB, de 10/08/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, 
ElToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investiga-
ções;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
art. 4º - ofíciar  à 4ª PJMaB, referente a instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 840131
Portaria Nº 1047/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6675/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar o óbito do apenado EdSoN VE-
NiciUS riBEiro da coNcEiÇÃo (iNfoPEN 80455), no dia 18/01/2022, 
quando custodiado na central de Triagem Metropolitana iii- cTM iii, con-
forme formulário de óbito encaminhado via e-mail, no dia 24/01/2022;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, tendo em vista a ausência 
de responsabilidade funcional por parte dos servidores, com fulcro no art. 
201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840126

Portaria Nº 1039/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6715/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia de suposta agressão e 
ameaça ao interno WilliaM SaloMÃo do carMo dE oliVEira (iNfoPEN 
274177), no dia 27/05/2021, por Policiais Penais do centro de Triagem 
Masculina de abaetetuba, conforme ofício interno nº 442/2021-cTMaBT/
SEaP, de 31/05/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Processo administrativo disciplinar em face 
da servidora  i.l.N. (M.f.: 57214084), por suposta infração aos arts. 177, 
Vi c/c art. 189, 190, Vii, todos da lei Estadual nº 5.810/1994;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE ProcESSo adMiNSiTraTiVo diSciPliNar em desfavor da servido-
ra i.l.N. (M.f.: 57214084), objetivando apurar a responsabilidade admi-
nistrativa e/ ou funcional, ao supostamente, cometer ofensa física contra 
a PPl WilliaM SaloMÃo do carMo dE oliVEira (iNfoPEN 274177). a 
servidora incorreu, em tese, nos arts.  177, Vi c/c art. 189, caput, 190, 
Vii, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840117
Portaria Nº 1040/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6599/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia de suposta entrada de 
celular em cela do centro de recuperação Penitenciário do Pará iV- crPP 
iV, conforme termo de depoimento do interno PaUlo roBSoN aQUiNo 
SoarES (iNfoPEN 91017), datado de 07/08/2020;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Processo administrativo disciplinar em face 
do servidor f.o.S. (M.f.: 5954499), por suposta infração aos arts. 177, Vi, 
art. 178, V, X c/c art. 189,caput e art. 190, iV e Xii, todos da lei Estadual 
nº 5.810/1994;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE ProcESSo adMiNSiTraTiVo diSciPliNar em desfavor do servi-
dor f.o.S. (M.f.: 5954499), objetivando apurar a responsabilidade admi-
nistrativa e/ ou funcional, ao supostamente, cometer ofensa física contra a 
PPl PaUlo roBSoN aQUiNo SoarES (iNfoPEN 91017). o servidor incor-
reu, em tese, aos arts. 177, Vi, art. 178, V, X c/c art. 189,caput e art. 190, 
iV e Xii, todos da lei Estadual nº 5.810/1994;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840118
Portaria Nº 1032/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6693/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposto uso indevido de VTr, 
placa rMT-2f61, por servidores desta SEaP/Pa, conforme memorando nº 
386/2021-cTraNS/SEaP, via PaE nº 2021/773229;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, tendo em vista a au-
sência de indícios mínimos suficientes de materialidade  e autoria, com 
fulcro no art. 201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 
8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840095
Portaria Nº 1030/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6296/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar as supostas avarias do veículo 
ETioS, placa PTa-5027, conduzida pelo motorista c.a.V.f. (M.f.: 5591347), 
conforme Memorando nº 78/2020-cTraNS/SEaP;
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coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa 
e imparcial dos autos, diante do encerramento do vínculo funcional do 
ex- servidor c.a.V.f. (M.f.: 5591347), pugnou pelo arQUiVaMENTo por 
PErda dE oBJETo, e nos moldes da PorTaria Nº 863/2019-cGP/SUSiPE, 
em caso de retorno deste, que seja instaurado Sindicância administrativa 
disciplinar objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou 
funcional  referente a suposta conduta inadequada dentro da SEaP/Pa.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMENTo 
Por PErda dE oBJETo, em razão do encerramento do vínculo funcional de 
ex-servidor c.a.V.f. (M.f.: 5591347), em caso de retorno do mesmo que 
seja instaurado Sindicância administrativa disciplinar objetivando apurar a 
responsabilidade administrativa e/ou funcional  referente a suposta condu-
ta inadequada dentro da SEaP/Pa.
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e portaria à 
Diretoria de Gestão de Pessoas- DGP, para fins de registro nos assenta-
mentos funcionais do servidor, e em caso de retorno do servidor c.a.V.f. 
(M.f.: 5591347), que comunique imediatamente esta corretiva para o de-
vido procedimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840090
Portaria Nº 1031/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6349/2021-CGP/SEAP, objetivando apurar as notificações referentes às 
cobranças de multas de infração de trânsito dos veículos de placa PTa-
5047, QEX-4404 e QEE- 5169, conforme memorando nº 125/2022, de 
15/10/2020, encaminhado via PaE nº 2020/832487;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, diante do encerramento dos vínculos funcionais 
dos ex- servidores r.P.M. (M.f.: 5830761), r.a.V.M. (M.f.: 5914811) e 
l.a.  r.P. (M.f.: 54183143), pugnou pelo arQUiVaMENTo por PErda 
dE oBJETo, e nos moldes da PorTaria Nº 863/2019-cGP/SUSiPE, em 
caso de retorno destes, que seja instaurado Sindicância administrativa 
disciplinar objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou 
funcional  referente as supostas condutas inadequadas dentro da SEaP/Pa.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMENTo 
Por PErda dE oBJETo, em razão do encerramento dos vínculos funcio-
nais dos ex- servidores r.P.M. (M.f.: 5830761), r.a.V.M. (M.f.: 5914811) 
e l.a.r.P. (M.f.: 54183143), em caso de retorno dos mesmos que seja 
instaurado Sindicância administrativa disciplinar objetivando apurar a res-
ponsabilidade administrativa e/ou funcional  referente a suposta conduta 
inadequada dentro da SEaP/Pa.
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e portaria à di-
retoria de Gestão de Pessoas- DGP, para fins de registro nos assentamen-
tos funcionais dos servidores, e em caso de retorno destes, que comunique 
imediatamente esta corretiva para o devido procedimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840092
Portaria Nº 1033/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

arthur rodrigues de Moraes, secretário adjunto de Gestão administrati-
va, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6513/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar supostas  agressões e maus 
tratos em desfavor da PPl NElSoN PaTricK MElo doS SaNToS  (iN-
foPEN 119508), custodiado no centro de recuperação Penitenciário do 
Pará iii- crPP iii, conforme relatório de diligência nº 120/2021-cGP/
SEaP, de 18/08/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, tendo em vista a au-
sência de indícios mínimos suficientes de materialidade  e autoria, com 
fulcro no art. 201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 
8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 840099
Portaria Nº 1034/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar Simpli-
ficado nº 6903/2022-CGP/SEAP, objetivando apurar responsabilidade ad-
ministrativa e funcional do servidor H.M.M. (M.f.: 5949520), policial pe-
nal, referente ao acúmulo ilegal de dois cargos públicos pelo servidor em 
comento, com fulcro nos arts. 190, iV, X, Xii e Xiii, da lei Estadual nº 

5.810/1994, com nova redação dada pela lei Estadual nº 9.230/2021, 
atentando-se para o rito sumário, conforme previsão descrita no art. 191, 
§2º e seguintes da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/SEaP;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, pugnou pela aBSolViÇÃo do acusado H.M.M. (M.f.: 
5949520), com fulcro no artigo 221, §1º, da lei nº 5.810/1944- rJU, ten-
do em vista que o servidor já havia solicitado o encerramento do vínculo 
funcional com a administração Pública Municipal;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aBSolViÇÃo do 
servidor H.M.M. (M.f.: 5949520), tendo em vista supramencionado, com 
fulcro no art. 221, §1° do rJU, e posterior arQUiVaMENTo do presente 
feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, do rJU c/c art. 105, §4º da 
lei nº 8.972/2020;
art. 2º - Encaminhar o relatório conclusivo e a decisão à diretoria de Ges-
tão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos servidores.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840102
Portaria Nº 1029/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6320/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a suposta infração de trânsito do 
veículo ETIOS, placa PTA-6472, sem a identificação do motorista respon-
sável, conforme memorando nº 289/2021-cTraNS/SEaP, de 30/04/2021, 
PaE nº 2021/456950;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, diante do encerramento do vínculo funcional do ex- 
servidor c.a.V.f. (M.f.: 5591347), pugnou pelo arQUiVaMENTo por PErda 
dE oBJETo, e nos moldes da PorTaria Nº 863/2019-cGP/SUSiPE, em 
caso de retorno deste, que seja instaurado procedimento administrativo 
objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional  
referente a suposta conduta inadequada dentro da SEaP/Pa.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMENTo 
Por PErda dE oBJETo, em razão do encerramento do vínculo funcional 
de ex-servidor c.a.V.f. (M.f.: 5591347), em caso de retorno do mesmo 
que seja instaurado procedimento administrativo objetivando apurar a res-
ponsabilidade administrativa e/ou funcional referente a suposta conduta 
inadequada.
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e portaria à 
Diretoria de Gestão de Pessoas- DGP, para fins de registro nos assenta-
mentos funcionais do servidor, e em caso de retorno do servidor c.a.V.f. 
(M.f.: 5591347), que comunique imediatamente esta corretiva para o de-
vido procedimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840089
Portaria Nº 1035/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6610/2021
-cGP/SEaP, objetivando apurar a apreensão de materiais não autorizados 
no interior das salas da aula da central Triagem Metropolitana ii- cTM ii, 
em 06/04/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Sindicância administrativa disciplinar em 
face do servidor  J.G.c.P (M.f.:5895672), lotada no centro de recuperação 
de condenados de icoaraci- crci, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e/ ou funcional, com fulcro no art. 177, Vi, da lei Estadual 
nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE SiNdicÂNcia adMiNSiTraTiVa diSciPliNar em desfavor do servidor 
J.G.c.P (M.f.:5895672), objetivando apurar a responsabilidade adminis-
trativa e/ ou funcional, por suposto uso de materiais proibidos dentro da 
Unidade Prisional. o servidor incorreu, em tese, nos arts. 177, Vi c/c 189, 
caput, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840105
Portaria Nº 1024/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da celeridade processual, defini-
do como norteador da atividade administrativa;
coNSidEraNdo a necessidade de equalização dos feitos em trâmite no 
âmbito da corregedoria-Geral Penitenciária, ou seja, distribuição equitativa 
entre os membros do órgão;
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coNSidEraNdo o despacho do presidente arguindo a suspeição de foro 
íntimo;
rESolVE:
art. 1º rEdiSTriBUir o feito em tramitação na corregedoria- Geral Peni-
tenciária e, para tanto, dESiGNar o servidor rodriGo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa (M.f.: 54196889), em SUBSTiTUiÇÃo ao servidor BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa (M.f.: 55585599); como Presidente da comissão 
no Processo administrativo disciplinar nº 70562022-cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840076
Portaria Nº 1027/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 21 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº  
6230/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor a.M.B.S. (M.f.: 5949720), gerente administrativo,  
referente à suposta omissão quanto à utilização  do trabalho  do interno  
lEaNdro BaTiSTa doS SaNToS, em tarefas dos servidores, haja vista 
haver indícios e inobservância aos deveres funcionais por parte destes. 
desse modo, há supostos indícios de eventuais inobservâncias aos deveres 
funcionais por parte do servidor. Sendo falta grave, recaindo em tese, tal 
conduta nos art. 177, incisos V e Vi c/c art. 189, caput, todos da lei Esta-
dual nº 5.810/1994-rJU.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, diante da exoneração do servidor em tela, pugnou 
pelo arQUiVaMENTo por PErda dE oBJETo, e em caso de retorno deste, a 
Sindicância administrativa disciplinar nº 6230/2021-cGP/SEaP, deverá ser 
reaberta para continuidade da instrução processual conforme a PorTaria 
Nº 863/2019-cGP/SUSiPE;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMENTo 
Por PErda dE oBJETo no caso em tela,  e, em caso de retorno do ex 
servidor a.M.B.S. (M.f.: 5949720), a Sindicância administrativa discipli-
nar nº 6230/2021-cGP/SEaP, deverá ser reaberta para a continuidade da 
instrução processual;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e portaria para 
à Diretoria de Gestão de Pessoas, para fins de registro nos assentamentos 
funcionais do ex servidor, e em caso de retorno, que comunique imediata-
mente esta corretiva para a reabertura do processo.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840084
Portaria Nº 1025/2022-cGP/seaP 
BeLÉM(Pa), 29 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
6994/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor J.G.P.J.
(M.T.: 5897470), agente penitenciário, por supostas faltas injustificadas 
em serviço, quando lotado no centro integrado de Monitoramento Eletrô-
nico- ciME ParaGoMiNaS. o servidor infringiu, em tese, os arts. 177, Vi, 
art. 178, iV e Xii c/c art. 189, caput, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-
rJU/Pa;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa 
e imparcial dos autos, diante do encerramento do vínculo funcional do 
servidor em tela, pugnou pelo arQUiVaMENTo por PErda dE oBJETo, e 
em caso de retorno deste, o presente processo deverá ser reaberta para 
continuidade da instrução processual, conforme a PorTaria Nº 863/2019-
cGP/SUSiPE;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMEN-
To Por PErda dE oBJETo no caso em tela  e, em caso de retorno do ex 
servidor J.G.P.J. (M.T.: 5897470), o presente processo deverá ser reaberta 
para a continuidade da instrução processual;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e portaria para 
à Diretoria de Gestão de Pessoas, para fins de registro nos assentamentos 
funcionais do ex servidor , e em caso de retorno, que comunique imediata-
mente esta corretiva para a reabertura do processo.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840080
Portaria Nº 1028/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº  
6983/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor a.M.B.S. (M.f.: 5949720), gerente administrativo,  
apurar denúncia falsa em face do diretor da cadeia Pública de Parauape-
bas-cPP. o servidor, incorreu, em tese, nos arts. 177, Vi c/c art. 189, 
caput, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, diante da exoneração do servidor em tela, pugnou 

pelo arQUiVaMENTo por PErda dE oBJETo, e em caso de retorno deste, a 
Sindicância administrativa disciplinar nº 6983/2021-cGP/SEaP, deverá ser 
reaberta para continuidade da instrução processual conforme a PorTaria 
Nº 863/2019-cGP/SUSiPE;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMENTo 
Por PErda dE oBJETo no caso em tela,  e, em caso de retorno do ex 
servidor a.M.B.S. (M.f.: 5949720), a Sindicância administrativa discipli-
nar nº 6983/2021-cGP/SEaP, deverá ser reaberta para a continuidade da 
instrução processual;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e portaria para 
à Diretoria de Gestão de Pessoas, para fins de registro nos assentamentos 
funcionais do ex servidor, e em caso de retorno, que comunique imediata-
mente esta corretiva para a reabertura do processo.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840086
Portaria Nº 1023/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 28 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5724/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor M.K.S.l. (M.f.: 5954318), policial penal, lotado na 
colônia Penal agrícola de Santa izabel-cPaSi, acerca de suposta deso-
bediência e insubordinação à ordem de superior hierárquico, ocorrida em 
04/11/2020. o servidor infringiu, em tese, o art. 177, iV, Vi c/c art. 189, 
ambos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela aplicação da penalidade de SUSPENSÃo por 18 (dezoito) 
dias em face do servidor M.K.S.l. (M.f.: 5954318), por infração aos arts. 
177, iV, Vi c/c art. 189, com conversão em multa à base de 50% (cin-
quenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo 
o servidor em exercício de suas atribuições, com fulcro no art. 189, §3°, 
todos da lei Estadual nº 5.810/1994;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aplicação da 
penalidade de SUSPENSÃo pelo prazo de 18 (dezoito) dias em face do ser-
vidor M.K.S.l. (M.f.: 5954318), por infração arts. 177, iV, Vi c/c art. 189, 
todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa; coNVErTida EM MUlTa à 
BaSE dE 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remunera-
ção, permanecendo o servidor em exercício de suas atribuições, com fulcro 
no art. 189, §3°, da lei Estadual nº 5.810/1994;
art. 2º - após o período recursal encaminhar cópia do relatório conclusivo, 
decisão e Portaria para à diretoria de Gestão de Pessoas, para registro no 
assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840068
Portaria Nº 1022/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 28 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
6053/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor f.i.a.M. (M.f.: 5931371), policial penal, referente 
aos fatos narrados em Boletim de ocorrência nº 00073/2022.102483-4, de 
18/05/2022, acerca de suposta solicitação de quantia indevida em desfavor 
de familiar de custodiado da cadeia Pública de redenção-cPr. o servidor 
infringiu, em tese, os art. 177, V, Vi, art. 178, ii, V, XXi c/c art. 189, caput, 
e art. 190, iV, iX, Xi, Xiii, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materiali-
dade, pugnou pela aplicação da PENalidadE de SUSPENSÃo do servidor 
f.i.a.M. (M.f.: 5931371), pelo prazo de 90 (noventa) dias, com fulcro nos 
art. 177, V, Vi, art. 178, ii, V, XXi c/c art. 189, caput, e art. 190, iV, iX, 
Xi, Xiii, todos da lei Estadual nº 5.810/1994- rJU, SEM coNVErSÃo EM 
MUlTa;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e rEcoMENdar a aplicação da 
penalidade de SUSPENSÃo por 90  (noventa) dias em face do servidor 
f.i.a.M. (M.f.: 5931371), Policial Penal, por infração aos art. 177, V, Vi, 
art. 178, ii, V, XXi c/c art. 189, caput, e art. 190, iV, iX, Xi, Xiii, todos da 
lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa; SEM coNVErSÃo EM MUlTa;
art. 2º - ENcaMiNHar os autos na íntegra para anuência do Gabine-
te/SEaP, acerca da recomendação em face do servidor f.i.a.M. (M.f.: 
5931371);
art. 3º - rEMETEr o relatório conclusivo e a decisão à diretoria de Gestão 
de Pessoas para registro no assentamento funcional do servidor, à comis-
são de Estágio Probatório e à dEcrif, após a deliberação do Gabinete/
SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840065
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Portaria Nº 1016/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 28 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5933/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor a.a.M.V. (M.f.: 5953890), policial penal, lotado na 
central de Triagem Masculina de Marabá- cTMM, referente à suposta falta 
de urbanidade e negligência à observância aos princípios éticos e morais às 
leias e regulamentos. desse modo, há supostos indícios de eventuais ino-
bservâncias aos deveres funcionais por parte do servidor em tela. Sendo 
falta grave, desse modo, recai em tese, tal conduta aos art. 177, Vi, art. 
178, Xi c/c 189 e 190, V, todo da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela aplicação da penalidade de SUSPENSÃo por 06 (seis) dias 
em face do servidor a.a.M.V. (M.f.: 5953890), por infração aos arts. 177, 
Vi, art. 178, Xi c/c 189 e 190, V, com conversão em multa à base de 50% 
(cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permane-
cendo o servidor em exercício de suas atribuições, com fulcro no art. 189, 
§3°, todos da lei Estadual nº 5.810/1994;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aplicação da pe-
nalidade de SUSPENSÃo pelo prazo de 06 (seis) dias em face do servidor 
a.a.M.V. (M.f.: 5953890), por infração arts. 177, Vi, art. 178, Xi c/c 189 
e 190, V, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa; coNVErTida EM 
MUlTa à BaSE dE 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou 
remuneração, permanecendo o servidor em exercício de suas atribuições, 
com fulcro no art. 189, §3°, da lei Estadual nº 5.810/1994;
art. 2º - após o período recursal encaminhar cópia do relatório conclusivo, 
decisão e Portaria para à diretoria de Gestão de Pessoas, para registro no 
assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840055
Portaria Nº 1018/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 28 de JULHo de 2022.

arthur rodrigues de Moraes, secretário adjunto de Gestão administrati-
va, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5713/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor G.M.S. (M.f.: 5954054), policial penal, lotado na 
central de Triagem Masculina de Marabá, acerca de suposta conduta re-
portada no Memo. Nº 038/2020-SEc/cTMM, de 08/06/2020, conforme de-
cisão da Sindicância administrativa investigativa nº 5551/2020-cGP/SEaP. 
o servidor infringiu, em tese, o art. 177,ii, iii, Vi c/c art. 189, todos da lei 
Estadual nº 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela aplicação da penalidade de SUSPENSÃo por 12 (doze) dias 
em face do servidor G.M.S. (M.f.: 5954054), por infração aos arts.177,ii, 
iii, Vi c/c art. 189, com conversão em multa à base de 50% (cinquenta por 
cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor 
em exercício de suas atribuições, com fulcro no art. 189, §3°, todos da lei 
Estadual nº 5.810/1994;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aplicação da pe-
nalidade de SUSPENSÃo pelo prazo de 12 (doze) dias em face do servidor 
G.M.S. (M.f.: 5954054), por infração arts. 177,ii, iii, Vi c/c art. 189, todos 
da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa; coNVErTida EM MUlTa à BaSE 
dE 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, 
permanecendo o servidor em exercício de suas atribuições, com fulcro no 
art. 189, §3°, da lei Estadual nº 5.810/1994;
art. 2º - após o período recursal encaminhar cópia do relatório conclusivo, 
decisão e Portaria para à diretoria de Gestão de Pessoas, para registro no 
assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 840057
Portaria Nº 1019/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 28 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5907/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor f.i.a.M. (M.f.: 5931371),  lotado na cadeia Pública 
de redenção- cPr, conforme apurado na Sai nº 5715/2020-cGP/SEaP. 
desse modo, há supostos indícios de eventuais inobservâncias aos deveres 
funcionais por parte do servidor. Sendo falta grave, desse modo, recai em 
tese, ao disposto na PorTaria Nº 981/2019-cGP/SEaP, art. 5º c/c arts. 
177, Vi e art. 189, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa 
e imparcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e 
materialidade, pugnou pela aplicação da penalidade de SUSPENSÃo por 
12 (doze) dias em face do servidor f.i.a.M. (M.f.: 5931371), por infração 
aos arts. 177, Vi e art. 189 e  itens 1 e 2 da PorTaria Nº 981/2019-cGP/
SEaP, com conversão em multa à base de 50% (cinquenta por cento) por 

dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício 
de suas atribuições, com fulcro no art. 189, §3°, todos da lei Estadual nº 
5.810/1994;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aplicação da 
penalidade de SUSPENSÃo pelo prazo de 12 (doze) dias em face do servidor 
f.i.a.M. (M.f.: 5931371), por infração arts. 177, Vi e art. 189, todos da lei 
Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa e e  itens 1 e 2 da PorTaria Nº 981/2019-
cGP/SEaP; coNVErTida EM MUlTa à BaSE dE 50% (cinquenta por cento) 
por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em 
exercício de suas atribuições, com fulcro no art. 189, §3°, da lei Estadual 
nº 5.810/1994;
art. 2º - após o período recursal encaminhar cópia do relatório conclusivo, 
decisão e Portaria para à diretoria de Gestão de Pessoas, para registro no 
assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840060
Portaria Nº 1020/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 28 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
6360/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrati-
va e funcional do servidor M.c.S. (M.f.: 8400697), agente penitenciário, 
ao supostamente, agir de forma desurbana nas dependências da central 
de Triagem Masculina de abaetetuba- cTMaBT, em desfavor de particular 
prestador de serviço, amoldando-se tal conduta nos arts. 177, ii, Vi, art. 
178, Xi c/c art. 189,caput, todos da lei Estadual 5.810/1994-rJU, confor-
me comunicação intena, datada de 15/09/2021, encaminhada via PaE nº 
2021/1024840;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materiali-
dade, pugnou pela aplicação da penalidade de SUSPENSÃo por 12 (doze) 
dias em face do servidor M.c.S. (M.f.: 8400697), por infração aos arts. 
177, ii, Vi, art. 178, Xi c/c art. 189, caput, com conversão em multa à 
base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remunera-
ção, permanecendo o servidor em exercício de suas atribuições, com fulcro 
no art. 189, §3°, todos da lei Estadual nº 5.810/1994;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aplicação da pe-
nalidade de SUSPENSÃo pelo prazo de 12 (doze) dias em face do servidor 
M.c.S. (M.f.: 8400697), por infração aos arts. 177, ii, Vi, art. 178, Xi c/c 
art. 189, caput, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa ; coNVErTi-
da EM MUlTa à BaSE dE 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento 
ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício de suas atribui-
ções, com fulcro no art. 189, §3°, da lei Estadual nº 5.810/1994;
art. 2º - após o período recursal encaminhar cópia do relatório conclusivo, 
decisão e Portaria para à diretoria de Gestão de Pessoas, para registro no 
assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840062
Portaria Nº 1021/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 28 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
6053/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional da servidora P.a.M.r. (M.f.: 5947027), lotada no centro de 
recuperação Penitenciária do Pará iii- crPP iii, acerca do suposto fur-
to de um cone de sinalização da barreira da Polícia rodoviária federal, 
na Br-316-castanhal/Pa, no dia 02/07/2021. desse modo, há supostos 
indicíos de eventuais inobservâncias aos deveres funcionais por parte da 
servidora. Sendo esta falta grave, desse modo, recai em tese, tal conduta 
nos arts. 177, ii, Vi c/c art. 189, caput e art. 190, V, todos da lei Estadual 
nº 5.810/1994- rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela aplicação da PENalidadE de SUSPENSÃo da servidora 
P.a.M.r. (M.f.: 5947027), pelo prazo de 12 (doze) dias, com fulcro nos 
arts. 177, Vi , da lei Estadual nº 5.810/1994- rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar o relatório conclusivo e dETErMiNar a aplicação da PE-
NalidadE SUSPENSÃo da servidora P.a.M.r. (M.f.: 5947027), pelo prazo 
de 12 (doze) dias, com fulcro nos arts.177, Vi c/c art. 189, caput, todos da 
lei Estadual nº 5.810/1994- rJU, com conversão em multa à base de 50% 
(cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permane-
cendo o servidor em exercício de suas atribuições, com fulcro no art. 189, 
§3°, da lei  Estadual nº 5.810/1994;
art. 2º - após o período recursal, encaminhar cópia do relatório conclusi-
vo, da decisão e da Portaria à diretoria de Gestão de Pessoas, para registro 
nos assentamentos funcionais da servidora.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 840063
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LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 2329/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 12 de aGosto de 2022.

Nome: EllEN PriScila doS rEiS fErrEira, Matrícula nº 5953260/1; 
cargo: Téc. Em Gestão Penitenciária - Biomedicina.
assunto: licença Maternidade.
Período: 05/08/2022 a 31/01/2023 (180) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 839893
Portaria Nº 2328/2021 – dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 12 de aGosto de 2022.
Nome: SilVio daVid MacHado PrESTES, Matrícula nº 5950166/1 cargo: 
Policial Penal.
assunto: licença Paternidade.
Período: 03/08/2022 a 22/08/2022. (20) diaS
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 839890
Portaria Nº 2327/2021 – dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 12 de aGosto de 2022.
Nome: aGoSTiNHo da coNcEicao caSTro, Matrícula nº 5958182/1 
cargo: Policial Penal.
assunto: licença Paternidade.
Período: 03/08/2022 a 22/08/2022. (20) diaS
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 839891

.

.

errata
.

errata de publicação do doe Nº 35.037, de 07.07.22, Protocolo: 
824932, referente à PorTaria Nº 1910/22/dGP/SEaP, de 01/07/22:
onde se lê: JoSE GEraldo GUEdES GoMES – Gozo: 01.08.22 a 30.08.22.
Leia-se: JoSE GEraldo GUEdES GoMES – Gozo: 16.08.22 a 14.09.22.

Protocolo: 840211
errata de publicação do doe Nº 35.062, de 29.07.22, Protocolo: 
833632, referente à PorTaria Nº 2184/22/dGP/SEaP, de 28/07/22:
onde se lê: no período de 01 de agosto de 2022 a 30 de agosto de 2022.
Leia-se: no período de 16 de agosto de 2022 a 14 de setembro de 2022.

Protocolo: 840214

.

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº 2336/2022

objetivo: rEaliZar coBErTUra JorNaliSTica E coNdUÇÃo dE VTr.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/NcS
destino: MocaJUBa/Pa
Servidor (es): 55208460 – aNdErSoN UcHoa da SilVa – aGENTE ad-
MiNiSTraTiVo; 55208467 – Márcio ValÉrio SoUZa crUZ – aGENTE 
adMiNiSTraTiVo; 54181528 – clEBEr alVES dE SoUSa - MoToriSTa.
Período: 19/7/2022 - diária(s): 1 (uma)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840168
eXcLUsÃo de diÁrias

Portaria Nº 2332/diÁrias/dGP/seaP, de 12/08/2022.
EXclUir, da PorTaria Nº 00123/22/diáriaS/dGP/SEaP, de 05/08/2022, 
publicada no doE nº 35.073, de 09/08/2022, tornando sem efeito o 
pagamento de diárias aos servidores abaixo relacionados:
NoME; cPf;
EdiNo PErEira PalHETa; 589.734.512-00 / faBricio BarBoSa SaN-
ToS; 830.826.032-20.
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 839995
diÁria

Portaria N. 2218/2022- 915770 - PeM i
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParaTiciPar dE aUdiENcia 
dE SESSÃo do TriBUNal do JUri  Na coMarca dE SÃo caETaNo dE 
odiVElaS /Pa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MariTUBa
destino: SÃo caETaNo dE odiVElaS
Servidor (es):JoÃo PEdro riBEiro da SilVa,MaT.5920122,Policial PE-
Nal, daNiElToN liMa da coSTa, MaT.5950199, Policial PENal, oSiriS 
loBaTo dE SoUSa, MaT.5920122, Policial PENal.
Período: 28/07/22 - 1/2 diária (S) 1/2  (MEia)
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, interinamente.

Protocolo: 839999
Portaria N. 2219/2022 - 881499 - crPP V

objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
SESSÃo do TriBUNal do JUri  Na coMarca dE BraGaNÇa /Pa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: BraGaNÇa

Servidor (es):carloS BriTo dE oliVEira JUNior,MaT.5927224, Po-
licial PENal, PaUla PriScilla do ESPiriTo SaNTo BarroSo, 
MaT.5954269, Policial PENal.
Período: 07 a 09/08/2022 - diária (S) 2  1/2  (dUaS E MEia)
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, interinamente.

Protocolo: 840000
Portaria N. 2220/2022- 840699 - ctM iii

objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE TailaNdia  /Pa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: TailaNdia
Servidor (es):raiMUNdo PErEira BEZErra,MaT.7565587, aGENTE Pri-
SioNal, JoSE cESar daS NEVES liMa filHo, MaT.5949443, aGENTE 
PriSioNal.
Período: 28/06/2022 - diária (S) 1/2  (MEia)
ordENador : Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, interinamente.

Protocolo: 840002
diÁria

Portaria Nº: 00251/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo do Tri-
BUNal do JUri.
origem: SaNTa iZaBEl do Pará
destino: BUJarU
Servidor(es):
5949514 - EliSaNdro alErSoN BarBoSa BraNdao - Policial PENal
5953952 - HErMES PErEira GoMES - Policial PENal
5949461 - raPHaEl PaTricK dUarTE SENa dE oliVEira - Policial PENal
Período: 08/08/2022 a 08/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840276
diÁria

Portaria Nº: 00254/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir a VTr coM GUarNiÇÃo do coPE, aTÉ o MUNicÍPio 
dE MaraBá, a fiM dE SUBSTiTUir oPEracioNaiS.
origem: SaNTa iZaBEl do Pará
destino: MaraBá
Servidor(es):
5816319 - MaNoEl Maria cardoSo cHaGaS - aGENTE PENiTENciário
Período: 03/08/2022 a 04/08/2022
diária(s): ½ diária (Meia diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840278
diÁria

Portaria Nº: 00250/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: ViTÓria do XiNGU
destino: SaNTarÉM
Servidor(es):
6403710 - MaNoEl MESSiaS liMa BarBoZa - aGENTE PENiTENciário
5931339 - raYloN oliVEira da SilVa - Policial PENal
5937540 - aNa Maria MarTiNS dE SoUSa - aGENTE PENiTENciário
5906309 - clEaNY BarBoSa raPoSo - Policial PENal
Período: 23/07/2022 a 24/07/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840271
diÁria

Portaria Nº: 00217/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: TUcUrUÍ
destino: BElÉM
Servidor(es):
5953954 - SErGio fEliPE oliVEira GUEdES - Policial PENal
5946987 - SalaZar fErraZ SoUZa - Policial PENal
Período: 20/07/2022 a 21/07/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840250
diÁria

Portaria Nº: 00246/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: caMETá
destino: MariTUBa
Servidor(es):
5940670 - GilENo riBEiro carNEiro - aGENTE PENiTENciário
5898842 - aNToNio ViriaTo Moia Gaia - MoToriSTa
5906214 - lEaNdro riBEiro GUEdES - aGENTE PENiTENciário
Período: 05/08/2022 a 06/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840263
diÁria

Portaria Nº: 00248/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: SaliNÓPoliS
destino: BElÉM
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Servidor(es):
57210106 - GilSoN GrEGorio da SilVa - aGENTE PENiTENciário
5953984 - ridErlEY alMEida do NaSciMENTo - Policial PENal
5963134 - lUcaS friaS caraciolo - GErENTE
Período: 01/08/2022 a 01/08/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840266
diÁria

Portaria Nº: 00249/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: iNSTrUÇÃo dE SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVa, E ProcESSo 
adMiNiSTraTiVo diSciPliNar JUNTo À UNidadE dE aBaETETUBa.
origem: BElÉM
destino: aBaETETUBa
Servidor(es):
55585599 - BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa - aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo
5954091 - carloS fEliPE dE alMEida caValcaNTE - Policial PENal
54185834 - rodolfo raPHaEl SoarES PaNToJa - aGENTE PENiTENciário
Período: 04/09/2022 a 10/09/2022
diária(s): 6 e ½ (seis diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840268
diÁria

Portaria Nº: 00213/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPls Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
origem: TUcUrUÍ
destino: TailÂNdia
Servidor(es):
5954064 - GilSoN raMoS MEirElES - Policial PENal
57216285 - cYl farNEY SilVa rUiZ - Policial PENal
5943015 - MarcElo SoUZa SilVa - aGENTE PENiTENciário
54197102 - BENiclEo fariaS daNTaS - MoToriSTa
Período: 09/08/2022 a 09/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840242
diÁria

Portaria Nº: 00215/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: rEaliZar EScolTa No rEcaMBiaMENTo do PPl, cUSTodiado No 
ESTado dE SaNTa caTariNa a SEr rEcaMBiado Para o ESTado do Pará.
origem: BElÉM
destino: floriaNoPoliS
Servidor(es):
54197972 - GEraldo MaGElla dE MiraNda PadiNHa - iNVESTiGador 
dE Policia
5896801 - liNdEMBErG BaTiSTa PErEira - Policial PENal
5954191 - JoSE afoNSo SilVa oliVEira - Policial PENal
Período: 18/08/2022 a 19/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840243
diÁria

Portaria Nº: 00218/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: TUcUrUÍ
destino: SaNTa iZaBEl do Pará
Servidor(es):
5868777 - daNiEl PErEira BarBoSa - MoToriSTa
80015454 - NarliSoM SilVa doS SaNToS - aGENTE PENiTENciário
5933819 - ValdENi liMa da SilVa - Policial PENal
Período: 29/07/2022 a 30/07/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840252
diÁria

Portaria Nº: 00216/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPls Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
origem: BElÉM
destino: SalVaTErra
Servidor(es):
5943292 - aNdErSoN JoSE dE aNdradE rEiS - MoToriSTa
Período: 02/08/2022 a 04/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840248
diÁria

Portaria Nº: 00219/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo do Tri-
BUNal do JUri.
origem: TUcUrUÍ
destino: iTUPiraNGa
Servidor(es):
5949653 - fErNaNdo GoNcalVES dE alMEida - Policial PENal
5953989 - ricardo frEiTaS QUEiroZ GUiMaraES - Policial PENal
5920730 - WalNEi dE NaZarE alVES dE araUJo - MoToriSTa
Período: 09/08/2022 a 09/08/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840255

diÁria
Portaria Nº: 00243/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

objetivo: coNdUZir a VTr, coM o SErVidor dESTa cTP Para o MESMo 
ir BUScar o coNTraTo da EMPrESa JUrUPaNÃ Para aSSiNaTUra.
origem: BElÉM
destino: ParaGoMiNaS
Servidor(es):
8083967 - MiGUEl raiMUNdo MorEira da roSa - SErVENTE
5917597 - rodriGo diaS TEiXEira - GErENTE
Período: 02/08/2022 a 02/08/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840257
diÁria

Portaria Nº: 00244/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar dE JÚri PoPUlar Na co-
Marca dE PacaJá.
origem: BElÉM
destino: PacaJá
Servidor(es):
5931411 - JUlicElMo araUJo dE oliVEira - Policial PENal
5926636 - odilENo raiol alMEida - Policial PENal
55209431 - adailSoN SoarES doS rEiS - aGENTE PENiTENciário
57210805 - JoSE doS SaNToS TocaNTiNS dE MoraES - MoToriSTa
Período: 12/08/2022 a 12/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840260

.

.

FÉrias
.

FÉrias
Portaria Nº 2356/22/dGP/seaP, de 12/08/22.

coNcEdEr 30 (TriNTa) dias de fÉriaS, de acordo com o art. 74 da lei nº 
5.810/94, ao servidor rEiNaldo MacHado lEao, Matrícula n.º 57202979, 
no período de 01/09/22 a 30/09/22, referente ao exercício de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 840221
traNsFerÊNcia de FÉrias

Portaria Nº 2335/22/dGP/seaP, de 12/08/22.
TraNSfErir por necessidade de serviço, de 01/07/22 a 30/07/22 para 
01/09/22 a 30/09/22, o período de gozo das férias do servidor EVaNdro 
MarTiNS da SilVa, matrícula nº 57176278, concedida através da 
PorTaria Nº 1545/22/dGP/SEaP, de 03/06/2022, publicada no doE nº 
35.002, de 09/06/22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 840218
traNsFerÊNcia de FÉrias

Portaria Nº 2357/22/dGP/seaP, de 12/08/22.
TraNSfErir por necessidade de serviço, de 01/08/22 a 30/08/22 para 
19/12/22 a 17/01/23, o período de gozo das férias do servidor EriKo 
coSTa criSPiNo, matrícula nº 57219464, concedida através da PorTaria 
Nº 1910/2022/dGP/SEaP, de 01/07/2022, publicada no doE nº 35.037, 
de 07/07/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 840286

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito diÁria
Portaria Nº 2333/2022/dGP/seaP, de 12/08/2022.

TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 00117/22/diáriaS/dGP/SEaP, de 
05/08/2022, publicada no doE nº 35.073, de 09/08/2022, referente ao 
pagamento de diárias aos servidores abaixo relacionados:
Nº; NoME; MaT; carGo; cPf; Valor
01; clEidYr da SilVa liMa; 57213268; aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo  ; 
85645303253; r$ 1.780,35.
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840280

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 2323/2022/dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 12 de aGosto de 2022.

o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 141/2022/dGP/SEaP/Pa de 03/02/2022, publi-
cada no doE n° 34.855 de 04/02/2022, KlEiToN dE oliVEira cordoVil, 
matrícula funcional n° 57174253/1, da Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no centro de recuperação re-
gional de castanhal (crrcaST), em virtude de afastamento para o curso 
de Formação Profissional do Concurso C-208, a contar de 10 de agosto de 
2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 840178
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Portaria N° 2322/2022/dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 12 de aGosto de 2022.

o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 937/2020/GaB/SEaP/Pa de 16/10/2020, publi-
cada no doE n° 34.382 de 22/10/2020, Joao JoSE VaZ NETo, matrícula 
funcional n° 80015469/1, da Função Gratificada de Supervisor de Equi-
pe Penitenciária (GSEP), da lotação na central de Triagem da cremação 
(CTC), em virtude de afastamento para o Curso de Formação Profissional 
do concurso c-208, a contar de 10 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 840174
Portaria N° 2324/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 12 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 2656/2021/dGP/SEaP/Pa de 06/10/2021, pu-
blicada no doE n° 34.728 de 07/10/2021, WaldEcY GoNÇalVES ro-
DRIGUES, matrícula funcional n° 54184916/4, da Função Gratificada de 
Supervisor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no centro de recu-
peração regional de cametá (crrcaM), em virtude de afastamento para 
o Curso de Formação Profissional do Concurso C-208, a contar de 10 de 
agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 840181
Portaria N° 2325/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 12 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 1221/2021/dGP/SEaP/Pa de 25/06/2021, pu-
blicada no doE n° 34.622 de 28/06/2021, roNald fariaS riBEiro, ma-
trícula funcional n° 57206223/1, da Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no centro de recuperação regio-
nal de cametá (crrcaM), em virtude de afastamento para o curso de for-
mação Profissional do Concurso C-208, a contar de 10 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 840182
Portaria N° 2326/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 12 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 2060/2022/dGP/SEaP/Pa de 14/07/2022, pu-
blicada no doE n° 35.048 de 15/07/2022, HENriQUE lUciaNo GoMES dE 
BRITO, matrícula funcional n° 5942030/1, da Função Gratificada de Super-
visor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação central de Passagem para 
Preso de Baixa relevância criminal de altamira (cPPBrca), em virtude de 
afastamento para o Curso de Formação Profissional do Concurso C-208, a 
contar de 10 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 840184
Portaria N° 2331/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 12 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 1409/2021/dGP/SEaP/Pa de 06/07/2021, pu-
blicada no doE n° 34.630 de 07/07/2021, MarcilÉia fraNco MarTiNS, 
matrícula n° 5537673/1, da Função Gratificada de Serviços Técnicos Peni-
tenciários de reinserção Social (GSTP), da lotação no centro de recupe-
ração regional de Tomé-açu (crrTa), a contar de 09 de agosto de 2022.
art. 2º - dESiGNar criSTÓVÃo rENaN frEiTaS crUZ, matrícula nº 
55209487/1, para exercer a referida função da unidade penal, a contar de 
09 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 840189
Portaria Nº 2330/2022 – dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 12 de aGosto de 2022.
Nome: PaUlo SErGio doS SaNToS caNTao, Matrícula: 54191480/1; 
cargo: Motorista.
assunto: licença Nojo
Período: 30/07/2022 a 06/08/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 839889

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato N° 246/2022
Processo adMiNistratiVo N° 2022/846346

oBJETo: o objeto do presente instrumento é a compra de material de 
malharia para atender aos espaços da Secretaria de Estado e de cultura.
Valor GloBal: 61.540,00 (sessenta e um mil reais e quinhentos e qua-
renta centavos)
daTa da aSSiNaTUra: 10/08/2022.
VirGÊNcia do coNTraTo: 10/08/2022 a 09/08/2023.
oriGEM: PrEGÃo ElETrÔNico N° 014/2021 /fcP.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339030 – MaTErial dE coNSU-
Mo PTrES: 158338 Pi: 412cTo8338c aÇÃo: 231148 fUNcioNal Pro-
GraMáTica: 13.122.1297-8338.
SErVidor rESPoNSáVEl: ElVira aParEcida BUENo roSa dE SoUSa, 
matrícula n°: 57192064-1.
coNTraTado: TarGET BoNES E SEriGrafia EirEli , cNPJ n°: 
07.849.277/0001-32
ENdErEÇo: rUa PaUlo SETUBal, N° 185, MESSEJaNa, cEP: 66.842-250, 
forTalEZa – cE.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 840239

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 570/22, de 11.08.2022.
Servidor: leonardo cardoso Santos
Matrícula: 5634202/ 5
cargo: diretor do Espaço cênico Estação Gasômetro
cPf: 476.657.772-87
Prazo para aplicação: 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias
fonte de recurso: 0101000000
Natureza da despesa: 339039.......................................r$ 1.810,00
ordenador de despesa: lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior

Protocolo: 839885
Portaria Nº 571/22, de 11.08.2022.

Servidor: alex ramires Santos da costa
Matrícula: 5792177-2
cargo: assistente administrativo
cPf: 170.706.218-07
Prazo para aplicação: 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias
fonte de recurso: 0101000000
Natureza da despesa: 339030.......................................r$ 350,00
ordenador de despesa: lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior

Protocolo: 839894

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 569 de 11 de aGosto de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais e, considerando os termos do Memorando 
nº003/2022- GP, de 21.07.2022,
r E S o l V E:
TraNSfErir, por necessidade de serviço, de 01.08.2022 a 30.08.2022 
para o período a ser informado posteriormente, 30(trinta) dias de usufru-
to de férias da servidora cora carrEira rodriGUES crUZ , matrícula 
nº32573/1, ocupante do cargo de atendente ref.i, concedidas através da 
portaria coletiva nº481 de 30.06.2022, publicada no doE de 05.07.2022, 
referente ao Período aquisitivo de 16.04.2021 a 15.04.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 11 de agosto de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto/SEcUlT.

Protocolo: 839911

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01605

ProcESSo Nº: 2022/908961
Valor: r$ 7.520,39 ( sete mil, quinhentos e vinte reais e trinta e nove 
centavos)
daTa da EMiSSÃo: 08/08/2022
OBJETO: Contratação de curso de capacitação profissional (CURSO PRE-
SENcial dE cUrTa dUraÇÃo coMPliaNcE), a ser realizado em São Pau-
lo/SP, nos dias 22 á 26 de agosto de 2022.
oriGEM: iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 034/2022.
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orÇaMENTo: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000(re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039- oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS PESSoa JUrÍdica PTrES: 158338 Pi: 4120008338c aÇÃo: 
231155 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.122.1297-8338.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: fáBio PErEira dE oliVEira, ma-
trícula: : 57191165/4.
coNTraTado: iNSPEr - iNSTiTUTo dE ENSiNo E PESQUiSa – cNPJ Nº 
06.070.152-0001/47.
ENdErEÇo: rUa QUaTá, 300 , Vila oliMPia, cEP 04.546-042, SÃo PaU-
lo-SP.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 840154
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01610
ProcESSo Nº: 2022/1001031
Valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 10/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0317000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTado: aNNE criSTiNa dE PaUla MaGNo – cPf Nº 530.387.202-59.
ENdErEÇo: rUa cUrUca, 952, TElEGrafo SEM fio, cEP: 66113-250, 
BElEM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 839947
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01607
ProcESSo Nº: 2022/914638
Valor: r$ 15.000,00 (quinze mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 09/08/2022
oBJETo: contratação da empresa casa Poema Produção e Educação cul-
tural lTda para realização da atividade “Encontro com Elisa”, na 25ª feira 
Panamazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 034/2022.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0317000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTado: caSa PoEMa ProdUÇÃo E EdUcaÇÃo cUlTUral lTda (re-
presentante: Elisa lucinda campos Gomes – cNPJ Nº 13113544/0001-01.
ENdErEÇo: Pc cardEal arcoVErdE, 25, aPT 1002, cEP: 22.040-030, 
rio dE JaNEiro-rJ.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 840066

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1º
coNtrato: 371/2021

Processo: 2021/523998
objeto: Prorrogação da Vigência contratual por mais 12 (doze) meses, 
fundamentada no art. 57, inciso ii da lei federal 8.666/93 e acrÉSciMo 
em 20% (vinte centésimos) do valor aTUaliZado do coNTraTo
Valor Global Estimado: r$ 180.000,00
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 8233 412.000.8233c; re-
curso: 0101; Natureza de despesa: 339139; ação: 253959
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, situada à avenida Gentil Bittencourt, nº 
650, Bairro: Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: iMPrENSa oficial do ESTado do Pará – ioEPa, inscrita no 
cNPJ sob o nº 04.835.476/0001-01
Vigência: 28/08/2022 à 28/08/2023
data de assinatura: 12/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 839915

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

terMo aditiVo Nº 004/2022
coNtrato Nº 014/2020

Processo Nº 2020/122162
cotaÇÃo eLetrÔNica N° 024/2020

objeto: o presente Termo aditivo tem como objeto o reajuste contratual 
de 10,70% (dez vírgula setenta por cento) pelo Índice Geral de Preços de 
Mercado - iGPM sobre a contratação de empresa apta a oferecer serviços 
de licença de uso e instalação de software de sistema integrado de gestão.
fundamento legal: art. 37, inciso XXi da constituição federal c/c artigos 
40, inciso Xi e 55, inciso iii da lei federal n º 8.666/93.
data de assinatura: 01/08/2022
data de vigência: 01/08/2022 à 01/08/2023
Valor: r$ 6.137,20 (seis mil, cento e trinta e sete reais e vinte centavos).
dotação orçamentária: 24.122.1297.8338
Elemento: 339040
fonte: 0101
Pi: 412.000.8338c
coNTraTada: alTErdaTa TEcNoloGia EM iNforMáTica lTda.
cNPJ: 36.462.778/0001-60;
Endereço: rua Prefeito Sebastião Teixeira, n° 227, Bairro: Várzea
cEP:25.953-200 -Teresópolis/rJ
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 839829

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo

secretÁria adJUNta de eNsiNo
Portaria N° 105/2022 - GaB/saeN

a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais 
e; coNSidEraNdo a PorTaria Nº 961 de 19 de julho de 2019, que 
dispõe sobre a descentralização e desburocratização dos procedimentos 
administrativos, a fim de dar mais agilidade às demandas desta Secretaria 
de Estado de Educação – SEdUc;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013 que 
dispõe sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução 
dos contratos, convênios e termos de cooperação firmados pelos órgãos e 
entidades do Poder executivo do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de conduzir a gestão da Secretaria de Es-
tado de Educação – SEDUC com celeridade, eficiência, todavia, com res-
ponsabilidade e transparência;
coNSidEraNdo que a Portaria retrocitada delega aos Secretários adjun-
tos da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc competência para a prá-
tica, revogação e anulação de ofício do ato de assinatura de portaria para 
designação de servidor, lotado na sua respectiva Secretaria adjunta, para 
as funções de fiscal, suplente de fiscal e gestor de contratos e convênios, e 
de acordo com os termos do processo PaE nº 2022/781547.
rESolVE:
art. 1º- designar o servidor Maria do Socorro MarQUES dE carVa-
lHo, matrícula nº 57211091/1, TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica - fiscal 
e a servidora dEUMariNa da SilVa MaToSo, matrícula nº 57176479/3, 
TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA – Suplente de fiscal para acompanhar e 
fiscalizar o Acordo de Cooperação Técnica Operacional de Intermediação 
Tecnológica, relativo ao Projeto crEdliVro/2022, decorrente do processo 
n. 2022/781547, tendo como objeto acompanhamento do projeto crEdli-
Vro, pelo município de Belém.
art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogan-
do as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém,12 de agosto de 2022.
 regina celli Santos alves
 Secretária adjunta de Ensino-em exercício

Protocolo: 839725
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errata
.

errata da Portaria Nº 886/2022-GaB/sedUc de 
11.08.2022, PUBLicada No doe Nº 35.076 de 12.08.2022

oNde se LÊ: cPf: 65918410244
NoME: JoElMa coSTa dE MoraES
MaTrÍcUla: 5897129
Leia-se: cPf: 28108914272
NoME: Maria lEoNor ViEira MElo
MaTrÍcUla: 5312051
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 840048

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54447/2022
oBJETiVo: Participação da 2ª fase Jogos da integração JEPS 2022 no mu-
nicípio de Tucuruí.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caSTaNHal/BElEM/18/08/2022-18/08/2022 Nº diárias: 0
BElÉM/TUcUrUi/18/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 4.0
TUcUrUÍ/BElÉM/22/08/2022-22/08/2022 Nº diáriaS: 0
BElÉM/caSTaNHal/22/08/2022-22/08/2022 Nº diáriaS: 0.5
NoME: JorGE SilVa SoUSa
MaTrÍcUla: 5439310
cPf: 39378381200
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 840217
Portaria de diarias No. 54437/2022

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: floriVal dE carValHo SodrE SoBriNHo
MaTrÍcUla: 303020
cPf: 14359634234
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 839719
Portaria de diarias No. 54329/2022

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: dENNiS aNdErSoN crUZ da SilVa
MaTrÍcUla: 6321001
cPf: 74572245215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 839721
Portaria de diarias No. 54411/2022

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: roSiVaN PiMENTa dE SoUZa
MaTrÍcUla: 54196030
cPf: 63430924200
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 839716
Portaria de diarias No. 54472/2022

oBJETiVo: Solicitação de diárias para participação no congresso de Exce-
lência em licitações e contratações Publicas, que ocorrera em Goiânia/Go.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / GoiaS / 23/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 4
GoiaS / BElEM / 27/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNiBal fErNaNdES dE carValHo
MaTrÍcUla: 5958424
cPf: 02308624205
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE dE ProJETo iii / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 839736
Portaria de diarias No. 54471/2022

oBJETiVo: Solicitação de diárias para participar do congresso de Exce-
lência em licitações e contratações Publicas, que ocorrerá na cidade de 
GoiÂnia/Go.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / GoiaS / 23/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 4
GoiaS / BElEM / 27/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 0.5

NoME: diE ari fiGUEirEdo foNTES
MaTrÍcUla: 57205912
cPf: 76210286291
carGo/fUNÇÃo:
coordENador dE NUclEo / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 839733
Portaria de diarias No. 54357/2022

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 da coSTa NaNTES JUNior
MaTrÍcUla: 5303532
cPf: 42877580210
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 839772
Portaria de diarias No. 54332/2022

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: liaNE NaZarETH liSBoa laGo
MaTrÍcUla: 5216141
cPf: 26721457253
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 839755
Portaria de diarias No. 54356/2022

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: JoSilEia do Socorro NEVES dE lira
MaTrÍcUla: 5429480
cPf: 26493837200
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 839764
Portaria de diarias No. 54347/2022

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: ElY PaiVa fErrEira JUNior
MaTrÍcUla: 80845253
cPf: 57680736200
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 839761
Portaria de diarias No. 54326/2022

oBJETiVo: conduzir equipe técnica que participará da 2ª fase Jogos da 
integração JEPS 2022 no município 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: aNToNio fElicio SoUSa PiNTo
MaTrÍcUla: 467839
cPf: 14566257215
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 839758

oUtras MatÉrias
.

editaL de NotiFicaÇÃo/sedUc
a SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS-SaGEP/SEdUc NoTi-
fica a servidora ErciaNia Maria crUZ alVES, matricula 454265-1, car-
go Professor ad4, lotada na Secretaria Estadual de Educação, ou seu re-
presentante legal, a comparecer a ccMP/SaGEP/SEdUc, na Sede da SE-
dUc, sito na rodovia augusto Montenegro, Km 10, Belém, no pra-
zo máximo de 05(cinco) dias úteis, a contar da data de publicação des-
te Edital, a fim de tratar assunto referente ao processo de aposen-
tadoria 2018/134132 que se encontra com pendencia de documen-
tos necessários para analise, e para que não alegue desconhecimen-
to este edital está sendo publicado obedecendo aos Princípios consti-
tucionais do contraditório e de ampla defesa, conforme o que precei-
tua a lei nº 5.810/94.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas/SaGEP

Protocolo: 840014
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LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 7202/2022 de 10/08/2022

Nome:MariZa do Socorro riBEiro doS SaNToS
Matrícula:57211624/1cargo:aux. operacional
lotação:EEEf rosa Gattorno/Belém
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:28/01/15 a 27/01/18

Portaria Nº.7200/2022 de 10/08/2022
Nome:EdiNEUZa do Socorro dE carValHo rodriGUES
Matrícula:5753872/2cargo:Professor
lotação:EEEfM São francisco Xavier/abaetetuba
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:21/05/09 a 20/05/12

Portaria Nº.7201/2022 de 10/08/2022
Nome:adEMilSoN da SilVa BElGa
Matrícula:57210009/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:EE Presid Kennedy/Maracana
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:26/11/11 a 25/11/14

Portaria Nº.7203/2022 de 10/08/2022
Nome:TiaGo GoMES dE SoUZa
Matrícula:57215316/1cargo:Vigia
lotação:EEEM abraao Simao Jatene/cameta
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:02/03/09 a 01/03/12

Portaria Nº.7204/2022 de 10/08/2022
Nome:JUSSara SilVa dE alMEida
Matrícula:57225028/2cargo:ag.administ.
lotação:EE Jose de alencar/Santarem
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:25/11/14 a 24/11/17

Portaria Nº.7226/2022 de 11/08/2022
Nome:MadalENa corrEa PaVao
Matrícula:5628287/1cargo:Professor
lotação:EE Prof Jose Valente ribeiro/ananindeua
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:16/04/15 a 15/04/18

Portaria Nº.7227/2022 de 11/08/2022
Nome:rodriGo MoTa MElo
Matrícula:54197964/2cargo:Professor
lotação:EE augusto Meira/Belém
Período:16/08/22 a 14/10/22
Triênios:25/05/09 a 24/05/12

Portaria Nº.7205/2022 de 10/08/2022
Nome:alEX do ESPiriTo SaNTo da SilVa
Matrícula:57215754/1cargo:Servente
lotação:EE Presid Kennedy/Vigia
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:25/05/13 a 24/05/16

Portaria Nº.7206/2022 de 10/08/2022
Nome:GilMar alcaNTara liMa JUNior
Matrícula:57213473/1cargo:Servente
lotação:3 UrE/abaetetuba
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:09/01/09 a 08/01/12

Portaria Nº.7207/2022 de 10/08/2022
Nome:Maria iZaBEl SaNToS da coSTa
Matrícula:5092795/4cargo:Professor
lotação:EEEf feliz luzitania/icoaraci
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:26/04/16 a 25/04/19

Portaria Nº.7208/2022 de 10/08/2022
Nome:cEcilia Maria TaVarES diaS
Matrícula:5354480/1cargo:Professor
lotação:divi. de legislação e Enquadramento/Belém
Período:08/08/22 a 06/10/22
Triênios:26/05/12 a 25/05/15

Portaria Nº.7209/2022 de 10/08/2022
Nome:aNa lUcia PiNTo da coSTa
Matrícula:290840/2cargo:Professor
lotação:EE antonio Gondin lins/ananindeua
Período:01/08/22 a 29/09/22 – 30/09/22 a 28/11/22
Triênios:07/05/05 a 06/05/08 a 07/05/08 a 06/05/11

Portaria Nº.7211/2022 de 10/08/2022
Nome:roSaliNa dE araUJo frEiTaS
Matrícula:567930/1cargo:Servente
lotação:EE Joao Santos/capanema
Período:01/08/22 a 30/08/22 – 31/08/22 a 29/09/22
Triênios:01/01/01 a 31/12/03 – 01/01/04 a 31/12/06

Portaria Nº.7219/2022 de 10/08/2022
Nome:MariNa dE SoUSa coSTa
Matrícula:5073880/2cargo:Professor
lotação:centro de Educ de Jov e adul luiz octavio Per/Belém
Período:08/09/22 a 06/11/22
Triênios:19/05/10 a 18/05/13

Portaria Nº.7125/2022 de 10/08/2022
Nome:MiSSilENE dSo Socorro cardoSo SilVa
Matrícula:57210463/1cargo:Servente
lotação:EE Jose Maria Machado/Barcarena
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:23/12/08 a 22/12/11

Portaria Nº.7221/2022 de 11/08/2022
Nome:GilSoN JoSE BEZErra PErEira
Matrícula:369527/2cargo:Professor
lotação:EE Prof Vicentina Sodre de araujo/S domingos do capim
Período:27/07/22 a 24/09/22
Triênios:05/05/16 a 24/05/19

Portaria Nº. 7222/2022 de 11/08/2022
Nome:GiSElE oliVEira da SilVa
Matrícula:5897137/1cargo:assist.administ.
lotação:EE dr agostinho Monteiro/ananindeua
Período:08/08/22 a 06/10/22
Triênios:25/01/15 a 24/01/18

Portaria Nº.:7104/2022 de 08/08/2022.
Nome:aNdrE lUiZ MENEZES
Matrícula:57217940/1cargo:assist. administrativo
lotação:EE.dr. Gaspar Vianna-anexo i)Marabá
Período:01/09/2022 a 30/10/2022
Triênio:05/03/2011 a 04/03/2014

Portaria Nº.:7106/2022 de 08/08/2022.
Nome:EriclEYa  dE NaZarE doS rEiS laGo
Matrícula:5896592/1cargo:assist. administrativo
lotação:EE.Paes de carvalho/Belém
Período:01/08/2022 a 30/08/2022
Triênio:02/12/2011 a 01/12/2014

Portaria Nº.:7105/2022 de 08/08/2022.
Nome:ricardo carloS ViaNa da coSTa
Matrícula:57218161/1cargo:assist. administrativo
lotação:Projeto de reedução Psicomotora/Belém
Período:01/08/2022 a 29/09/2022
Triênio:30/06/2009 a 29/06/2012

Portaria Nº.:7212/2022 de 10/08/2022.
Nome:Maria rEGilENE fEliX
Matrícula:55587142/2cargo:Professor
lotação:EEEM. faruk Salmen/Parauapebas
Período:30/09/2022 a 28/11/2022
Triênio:09/09/2014 a 08/09/2017

Portaria Nº.7252/2022 de 12/08/2022
Nome:ZaraTrUSTa dE SoUSa BarBoSa
Matrícula:255525/2cargo:Espec. Em Educação
lotação:UT Prof asterio de campos/Belém
Período:18/08/22 a 16/10/22
Triênios:13/09/08 a 12/09/11

Portaria Nº. 7263/2022 de 12/08/2022
Nome:iGor SilVa BarBoSa
Matrícula:57194553/1cargo:Professor
lotação:EE acy de Jesus Neves de Barros Pereira/conc. do araguaia
Período:31/08/22 a 29/10/22
Triênios:07/12/13 a 06/12/16

Portaria Nº.7199/2022 de 10/08/2022
Nome:Marcia Maria corrEa da foNSEca
Matrícula:5272246/3cargo:Professor
lotação:Gabinete do Secretario/Belém
Período:01/08/2022 a 29/09/2022
Triênios:20/12/2012 a 19/12/2015

Portaria Nº.7198/2022 de 10/08/2022
Nome:dalVa Maria VaSQUES Maia
Matrícula:5890607/1cargo:assist.administrativo
lotação:EE.dr. agostinho Monteiro/ananindeua
Período:01/09/2022 a 30/10/2022
Triênios:18/07/2011 a 17/07/2014

LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:7107/2022 de 08/08/2022.

conceder licença Maternidade a SiMoNE SoarES NUNES, Matrícula 
57220514/1, Professor, lotada na EEEf.cidade de dom Bosco/castanhal,no 
período de 05/04/2022 a 01/10/2022.
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Portaria Nº.:7218/2022 de 10/08/2022
conceder licença Maternidade, a SiMoNE dE carValHo araUJo, Matricula 
nº 57217981/1, Professor, lotada na EE dionisio Bentes de carvalho sede/
rondon do Pará, no período de 22/04/22 a 18/10/22. 

Portaria Nº.:7216/2022 de 10/08/2022
conceder licença Maternidade, a BrENda NaTalia MoTa doS SaNToS, 
Matricula nº 57214272/1, assistente administrativo, lotada na anexo i 
da EEEM Benedito correa de Souza/itaituba, no período de 05/07/22 a 
31/12/22. 

Portaria Nº.:7217/2022 de 10/08/2022
conceder licença Maternidade, a aNGEla daiaNa BarroS da SilVa, 
Matricula nº 57203567/1, Professor, lotada na EEEf cidade de dom Bosco/
castanhal , no período de06/05/22 a 01/11/22.

Portaria Nº.:7220/2022 de 11/08/2022
conceder licença Maternidade, a MariEllE THaYNara caSTro da SilVa, 
Matricula n 5938370/1, Professor, lotada na EEEfM Maria de Nazare assad 
Elias/Bonito, no período de 05/11/2021 a 03/05/2022. 

LiceNÇa PaterNidade 
Portaria Nº.:7214/2022 de 10/08/2022

conceder licença Paternidade, a ViNiciUS PiMENTEl dE BriTo, Matricula 
nº 6015003/1, Professor, lotado no centro integrado de Educação do Baixo 
Tocantins/cameta, no período de 04/08/22 a 23/08/22. 

aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.:525/2022 de 08/08/2022

Nome: faBiaNE MoTa raBElo
Matrícula:5907091/1Período:13/09/22 à 12/10/22Exercício:2022
Unidade:div. de legislação e Enquadramento/Belém

Portaria Nº.:154/2022 de 01/08/2022
Nome: EliaNE d Socorro BrilHaNTE dE araUJo
Matrícula:55586800/2 Período:03/10/22 a 16/11/22 à Exercício:2022
Unidade:EEEM.amadeu Burlamaqui Simoes/alenquer

Portaria Nº.:7256/2022 de 12/08/2022
Nome:KElVia SHirlEY roMaNo MaTa 
Matrícula:51855864/1Período:03/07/22 à 01/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.Maria araujo de figueiredo/ananindeua

Portaria Nº.:7257/2022 de 12/08/2022
Nome:JoSÉ raiMUNdo do NaSciMENTo SaMPaio 
Matrícula:57234971/2Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Padre francisco Berton/Belém

Portaria Nº.:7262/2022 de 12/08/2022
Nome:aNa EliSa BarBoSa dE SoUZa 
Matrícula:5569036/4Período:29/08/22 à 27/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.anani/ananindeua

Portaria Nº.:7255/2022 de 12/08/2022
Nome:aNdrEia do Socorro liMa do roSário coElHo 
Matrícula:57209450/1Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2021
Unidade:EE.dilma de Souza cattete/Belém

retiFicar
Portaria Nº.:7228/2022 de 11/08/2022

Retificar na Portaria nº 4367/2021 de 02/06/2021, que concedeu 120 
dias de licença Especial, os Triênios de 29/05/1998 a 28/05/2001 e 
29/05/2001 a 28/05/2004 para 25/05/1998 a 24/05/2001 e 25/05/2001 
a 24/05/2004, referente aos periodos de 01/08/2021 a 29/09/2021 e 
30/09/2021 a 28/11/2021, ao servidor GilSoN JoSE BEZErra PErEira, 
matricula 369527/2, Professor, lotado na EE Prof Vicentina Sodre de 
araujo/São domingos do capim.

Portaria Nº.:7225/2022 de 11/08/2022
Retificar na Portaria nº 9627/2021 de 17/11/2021, que concedeu 120 dias 
de licença Especial, os Triênios de 29/05/2004 a 28/05/2007 e 29/05/2007 
a 28/05/2010 para 25/05/2004 a24/05/2007 e 25/05/2007 a 24/05/2010, 
referente aos periodos de 29/11/2021 a 27/01/2022 e de 28/01/2022 
a 28/03/2022, ao servidor GilSoN JoSE BEZErra PErEira, matricula 
369527/2, Professor, lotado na EE Prof Vicentina Sodre de araujo/São 
domingos do capim.

Portaria Nº.:7224/2022 de 11/08/2022
Retificar na Portaria nº 2041/2022 de 23/03/2022, que concedeu 120 
dias de licença Especial, os Triênios de 29/05/2010 a 28/05/2013 e 
29/05/2013 a 28/05/2016 para 25/05/2010 a 24/05/2013 a 25/05/2013 
a 24/05/2016, referente aos periodos de 29/03/2022 a 27/05/2022 e 
28/05/2022 a 26/07/2022, ao servidor GilSoN JoSE BEZErra PErEira, 
matricula 369527/2, Professor, lotado na EE Prof Vicentina Sodre de 
araujo/São domingos do capim.

Portaria Nº.:7243/2022 de 11/08/2022
Retificar na Portaria nº 4980/1992 de 28/04/1992, que concedeu 90 
dias de licença Especial, o Quinquenio de 11/06/1984 a 16/06/1989 
para 11/06/1989 a 10/06/1994, referente ao Período de 03/05/1992 
a 31/07/1992, ao servidor GilBErTo dE oliVEira PaiVa, matricula 
453625/1,agente de Portaria, lotado na EE Benjamin constant/Belém, 
para fins de regularização funcional.

torNar seM eFeito
Portaria Nº.:7210/2022 de 10/08/2022

Tornar sem efeito a Portaria Nº 6864/2022 de 29/07/2022, que concedeu 
60 dias de licença especial, no período de 01/08/2022 à 29/09/2022, 
referente ao trienio de 01/01/1989 a 31/12/1991, a servidora roSaliNa 
dE araUJo frEiTaS,matricula 567930/1,Servente,lotada na EE Joao 
Santos/capanema.

Portaria Nº.:7254/2022 de 12/08/2022
Tornar sem efeito a Portaria nº 00224/2022 de 05/08/2022, que concedeu 
45 dias de férias, no período de 05/10/2022 à 18/11/2022, a servidora 
lidiaNY SaNToS da SilVa,matricula 54181456/2,Especialista em 
Educação,lotada na 3 UrE/abaetetuba,referente ao exercício de 2021, 
para fins de regularização funcional.

errata
errata da Portaria Nº.:7223/2022 de 11/08/2022

Nome:EVEliNE doS SaNToS JardiM
onde se lê:Período:01/09/22 a 30/09/22
Leia-se:Período:04/09/22 a 03/10/222
Publicada no Diário Oficial nº. 35076/22 de 12/08/22

Protocolo: 840295

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria ordiNatÓria N° 3148/2022, 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre Nomeação para o cargo de fiscal do contrato nº 25/2022-
UEPA, firmado entre a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ e a empresa 
c. Q. coMÉrcio E SErViÇoS aliMENTÍcioS E EVENToS lTda.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no item 67 da lei 8.666/93 e a cláUSU-
la QUiNTa, relativo ao contrato nº 25/2022-UEPa (PaE Nº 2021/1198840–
UEPa), rESolVE:
art. 1° - Nomear os servidores, abaixo, para compor comissão de fis-
calização da Execução do Contrato nº 25/2022, firmado entre UEPA 
e a empresa c. Q. coMÉrcio E SErViÇoS aliMENTÍcioS E EVEN-
ToS lTda a. Na ausência ou impedimento de algum dos membros da co-
missão, outro servidor será nomeado para ficar responsável pela fiscaliza-
ção da execução do contrato.
1. Presidente:Masaaki Brasil lida, nº 57209302/1
2. Membro:Nelson Vasconcelos Porto, nº 57202692/1 (Técnico-administrativo)
3. Membro: ritade cássia Viana de almeida, nº 57200902/1 (Técni-
co- administrativo)
4. Membro:ana cláudia Martins e Martins, Mat. nº 5738083/4 (docente)
5. Membro: leticiaalves da Silva, nº 20181005185 (discente de Tera-
pia ocupacional.
art. 2º o objeto do referido contrato é a contratação de empresa es-
pecializada para o fornecimento, preparo e distribuição de refeição 
para a comunidade acadêmica da Universidade do Estado do Pará 
– UEPa, por demanda, com estimativa anual de fornecimento de re-
feições de 200.000 (duzentas mil refeições), com 800 (oitocen-
tas) refeições/dia, com estimativa de funcionamento de 250 (duzen-
tos e cinquenta) dias úteis por ano, e concessão de uso do espaço re-
servado para o funcionamento de restaurante Universitário do campus 
do ccBS da UEPa, equipado, medindo aproximadamente500m², incluin-
do a área da cozinha, espaço multifuncional, área de consumo, vesti-
ário e banheiros, denominado restaurante Universitário - rU, localiza-
do no campus ii da Universidade do Estado do Pará- UEPa, visando à ex-
ploração de serviços de restaurante e lanchonete, conforme quantidades 
e especificações constantes no Termo de Referência e anexos, Edital do 
Pregão Eletrônico n. 25/2021- UEPa e anexos e Proposta da contratada. o 
prazo de vigência do contrato será de 12 (doZE) meses corridos, contados 
a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual perí-
odo, mediante termo aditivo.
Art. 3º - O fiscal será responsável por acompanhar e fiscalizar o fiel cum-
primento do contrato, bem como comunicar as irregularidades eventual-
mente constatadas.
Art. 4º- É dever do fiscal elaborar relatório de execução do serviço. O en-
cargo de fiscal terá a duração da vigência do contrato.
Art. 5º - A desídia do fiscal poderá acarretar penalidades previs-
tas na lei 8.666/93 e 5.810/94
art. 6º - Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação. dá-se ciência.
cumpra-se.
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 839881
Portaria ordiNatÓria N° 3147/2022, 08 de aGosto de 2022.
dispõe sobre Nomeação para o cargo de fiscal do contrato nº 26/2022-
UEPA, firmado entre a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ e a empresa
aSSociaÇÃo ProaTiVa do Pará- aPPa.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no item 67 da lei 8.666/93 e a cláUSUla QUiN-
Ta, relativo ao contrato nº 26/2022-UEPa (PaE Nº 2022/ 319135–UEPa), 
rESolVE:
art. 1° - Nomear o servidor, NEiValdo fialHo do NaSciMENTo, diretor 
da dGP/UEPa, Matrícula nº 583.3809, para exercer o cargo de fiscal do 
contrato nº 26/2022, firmado entre UEPA e a empresa ASSOCIAÇÃO PRO-
aTiVa do Pará- aPPa.
Na ausência ou impedimento do titular outro servidor será nomeado para 
ficar responsável pela fiscalização da execução do contrato.
art. 2º o objeto do referido contrato é a contratação de agente de integra-
ção para operacionalizar o Programa de estágio Extracurricular da Univer-
sidade do Estado do Pará, mediante concessão de bolsa de estágio a estu-
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dantes regularmente matriculados e com frequênciaefetiva em cursos de 
ensino regular oferecidos por instituições públicas ou privadas de educação 
superior e de ensino médio, de acordo com as diretrizes estabelecidas na 
lei de diretrizes e bases da Educação Nacional lei nº 9.394/96. o prazo de 
vigência do contrato será de 12 (doZE) meses corridos, contados a partir 
da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período, me-
diante termo aditivo.
Art. 3º - O fiscal será responsável por acompanhar e fiscalizar o fiel cum-
primento do contrato, bem como comunicar as irregularidades eventual-
mente constatadas.
Art. 4º- É dever do fiscal elaborar relatório de execução do serviço. O en-
cargo de fiscal terá a duração da vigência do contrato.
Art. 5º - A desídia do fiscal poderá acarretar penalidades previstas na lei 
8.666/93 e 5.810/94
art. 6º - Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.
dá-se ciência.
cumpra-se.
Belém (Pa), 08 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 839949

.

.

errata
.

errata
Protocolo: 2022/525237
Retificar os termos da presente PORTARIA Nº 3051/22, de 
26.07.2022, publicada no d.o.E nº 35.058 de 27.07.2022, referente a 
cessão do servidor EdilSoN PErEira dE oliVEira filHo o seguinte:
oNde se LÊ : “…, cÂMara doS dEPUTadoS…”
Leia-se: “…, cÂMara doS dEPUTadoS fEdEraiS…”

Protocolo: 839842
errata À PUBLicaÇÃo do coNtrato Nº 14/2022-UePa

coNtratada: MBM seGUradora s/a
Pae Nº 2021/59774-UePa

a presente errata tem por bjetivo ajustar, na publicação, a redação do ob-
jeto do contrato n. 14/2022-UEPA, a fim que sejam incluídos os discentes 
de pós-graduação lato sensu,
oNde se LÊ:
oBJETo: adesão a ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Ele-
trônico SrP Nº 02/2021-ifPa para contratação de pessoa jurídica especia-
lizada para prestação de serviços de seguro de vida e acidentes pessoais, 
destinado a todos os alunos de pós- graduação stricto sensu da UEPa, bem 
como a alunos de pós-graduação stricto sensu em atividades prática distri-
buídos pelos campi da UEPa, capital e do interior do Estado.
Leia-se:
oBJETo: adesão a ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Ele-
trônico SrP Nº 02/2021-ifPa para contratação de pessoa jurídica especia-
lizada para prestação de serviços de seguro de vida e acidentes pessoais 
destinado a todos os alunos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu da 
UEPa que cumprem anualmente estágio curricular, bem como a alunos de 
pós-graduação em atividades práticas distribuídos pelos campi da UEPa, 
capital e do interior do Estado
coNTraTo PUBlicado No doE dE 18/07/2022.
NÚMEro da PUBlicaÇÃo No doE: 35.049.
NÚMEro do ProTocolo No doE: 828982

Protocolo: 839824
errata de diarias.

Retificar os termos da presente PORTARIA Nº 3285/22, de 
08.08.2022, publicada no d.o.E nº 35.073 de 09.08.2022, referente a 
Portaria de diária do (a) servidor (a)
BENEdiTo ElY ValENTE da crUZ.
oNde se LÊ : “…,e-protocolo 2022/879297 , …”
Leia-se: “…,E-ProTocolo 2022/874297, …”
Belém, 12 de agosto de 2022.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador.

Protocolo: 840025

.

.

coNtrato
.

coNtrato
Pae 2022/319135 - UePa

Nº do coNTraTo/EXErcÍcio: 26/2022 – UEPa
claSSificaÇÃo: oUTroS
oBJETo: contratação de agente de integração para operacionalizar o Pro-
grama de estágio Extracurricular da Universidade do Estado do Pará.
Valor GloBal: r$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 11/08/2022
iNÍcio da ViGÊNcia: 11/08.2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 10/08/2023
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
Nº/EXErcÍcio: 28/2022-UEPa
ModalidadE: dispensa de Processo licitatório
orÇaMENTo
funcional Programática: 74201 12 364 1506 8870
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0102
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
EMPrESa: aSSociaÇÃo ProaTiVa do Pará-aPPa,
PErSoNalidadE: Pessoa Jurídica

cNPJ: 07.611.485/0001-07
ENdErEÇo: avenida almirante Barroso, 3591, Térreo,
Bairro: Souza,
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66.613-710,
ordENador
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 839945

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3366/2022, de 12 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 cEriMoNial E EVENToS
Nome: alicE criSTiNE da SilVa araUJo GaMBoa
Matrícula funcional: 55589841/ 2
Valor: r$ 2.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339039_ r$ 2.000,00
PorTaria N° 3367/2022, dE 12 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: rodriGo rafaEl SoUZa dE oliVEira
Matrícula funcional: 5926369/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 840034
sUPriMeNto de FUNdo

Portaria N° 3368/2022, de 12 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: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: KaMilla fErrEira da SilVa
Matrícula funcional: 57200726/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339030_ r$ 1.500,00
339039_ r$ 2.500,00
PorTaria N° 3369/2022, dE 12 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: NaTacia da SilVa E SilVa
Matrícula funcional: 57190313/ 3
Valor: r$ 3.600,00
Prog. de Trabalho: 48201 19 571 1490 8701
fonte: 00324008795
339039_ r$ 3.600,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 840036

diÁria
.

coNcessÃo de diarias.
Portaria N° 3346/2022, de 12 de aGosto de 2022.

E – Protocolo nº 2022/962026.
coNcEdEr ao servidor (a) claUdio da coSTa TriNdadE, id.funcional 
nº 5433100/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) 
departamento de artes, cPf: 316.141.082-34, 5,5 (cinco e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Bragança/Pa no 
período de 08/08/2022 a 13/08/2022, para desenvolver atividades admi-
nistrativas.

Portaria N° 3347/2022, de 12 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/968277.
coNcEdEr ao servidor (a) alEXaNdrE NElSoN fUrTado E BraNco, id.
funcional nº 5899558/1, no cargo de MoToriSTa, lotado (a) no (a) dirE-
Toria dE adMiNiSTraÇÃo dE SErViÇo, cPf: 091.744.432-91., 1,5 (uma 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
Paragominas/Pa no período de  04/08/2022 a 05/08/2022 , para conduzir 
Servidores.

Portaria N° 3348/2022, de 12 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/968445.
coNcEdEr ao servidor (a) ocYaN dE SoUSa liMa, id.funcional nº 
31853701/1, no cargo de MoToriSTa, lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTraÇÃo dE SErViÇo, cPf: 128.803.532-20, 1,5 (uma e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de cametá/
Pa no período de  09/08/2022 a 10/08/2022, para conduzir Servidores.

Portaria N° 3349/2022, de 12 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1010134.
coNcEdEr ao servidor (a) claY aNdErSoN NUNES cHaGaS, id.funcional 
nº 55590110/3, na função de rEiTor lotado (a) no (a) GaBiNETE da rEi-
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Toria, cPf: 582.136.862-68, 0,5 (meia) diária, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município de igarapé-açu/Pa no dia  17/08/2022, para 
participar da cerimonia para assinatura do contrato para construção do 
auditório.

Portaria N° 3350/2022, de 12de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1008182.
coNcEdEr ao servidor (a) roSiNaldo KoUrY GoES, id.funcional nº 
57188236/6, no cargo de TEcNico a lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTracao dE SErVico, cPf:115.244.132-91, 0,5 (meia) diária, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Salvaterra/Pa no 
dia  19/08/2022, para inicio da obra de construção do auditório.

Portaria N° 3351/2022, de 12 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/981144.
coNcEdEr ao servidor (a) MoNiSE caMPoS SaldaNHa, id.funcional nº 
5936188/3, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) departa-
mento de lingua e literatura, cPf: 590.214.972-04, 23,5 (vinte e tres 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
conceição do araguaia/Pa no período de 26/08/2022 a 18/09/2022, para 
ministrar disciplina.

Portaria N° 3352/2022, de 12 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/984668.
coNcEdEr ao servidor (a) roSiNaldo KoUrY GoES, id.funcional nº 
57188236/6, no cargo de TEcNico a lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTracao dE SErVico, cPf:115.244.132-91, 0,5 (meia) diária, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Moju/Pa no dia  
08/08/2022, para acompanhar instalação elétrica.

Portaria N° 3353/2022, de 12 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/981242.
coNcEdEr ao servidor (a) laiS TEiXEira da SilVa PElaES, id.funcional 
nº 5953671/2, no cargo de TEcNico a lotado (a) no (a) Gabinete da rei-
toria, cPf:007.855.132-30, 0,5 (meia) diária, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município de igarapé-açu/Pa no dia  17/08/2022, para 
registro fotográfico do auditório do Campus x.

Portaria N° 3354/2022, de 12 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/981834.
coNcEdEr ao servidor (a) laiS TEiXEira da SilVa PElaES, id.funcio-
nal nº 5953671/2, no cargo de TEcNico a lotado (a) no (a) Gabinete 
da reitoria, cPf:007.855.132-30, 1,5 (uma e meia) diária, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/Pa no período 
de 22/08/2022 a 23/08/2022, para registro fotográfico do auditório do 
campus Vi.

Portaria N° 3355/2022, de 12 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/981593.
coNcEdEr ao servidor (a) laiS TEiXEira da SilVa PElaES, id.funcional 
nº 5953671/2, no cargo de TEcNico a lotado (a) no (a) Gabinete da rei-
toria, cPf:007.855.132-30, 0,5 (meia) diária, devido seu deslocamento de 
Belém/Pa ao município de Barcarena/Pa no dia 30/08/2022 ,para registro 
fotográfico do auditório do Campus XVI.

Portaria N° 3356/2022, de 12 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/981766.
coNcEdEr ao servidor (a) Marilia JardiM dE fiGUEirEdo, id.funcional 
nº 5904796/2, no cargo de TEcNico a lotado (a) no (a) Gabinete da rei-
toria, cPf:003.653.932-58, 0,5 (meia) diária, devido seu deslocamento de 
Belém/Pa ao município de Salvaterra/Pa no dia 12/08/2022 ,para acom-
panhar e assessorar o  reitor na construção  do auditório do campus XiX.

Portaria N° 3357/2022, de 12 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/981397.
coNcEdEr ao servidor (a) Marilia JardiM dE fiGUEirEdo, id.funcional 
nº 5904796/2, no cargo de TEcNico a lotado (a) no (a) Gabinete da rei-
toria, cPf:003.653.932-58, 1,5 (uma e meia) diária, devido seu desloca-
mento de Belém/Pa ao município de cametá/Pa no período de 18/08/2022 
a 19/08/2022,para acompanhar e assessorar o  reitor na construção  do 
auditório do campus XViii.

Portaria N° 3358/2022, de 12 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/943709.
coNcEdEr ao servidor (a) alEX oGaraNYa oToBo, id.funcional nº 
5813158/2, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) departa-
mento de ciências Naturais, cPf:263.885.292-91, 3,5 (tres e meia) diá-
rias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa 
no período de  10/09/2022 a 17/09/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3359/2022, de 12 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/889352.
coNcEdEr ao servidor (a) roSiEllEM caBral doS PaSSoS dE alMEi-
da, id.funcional nº 5924590/2, no cargo de Professor Substituto, lota-
do (a) no (a) departamento de lingua e literatura, cPf:869.465.442-34, 
23,5 (vinte e tres  e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/
Pa ao município de São Miguel do Guamá/Pa no período de  26/08/2022 a 
18/09/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3360/2022, de 12 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/963317.
coNcEdEr ao servidor (a) roNaldo PiMENTEl riBEiro, id.funcional 
nº 5055962/2, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE ciÊNciaS NaTUraiS, cPf:224.114.292-15, 11,5 (onze 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
cametá/Pa no período de 29/08/2022 a 09/09/2022, para ministrar dis-
ciplina.

Portaria N° 3361/2022, de 12 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/959266.
coNcEdEr ao servidor (a) aNa GorETTi NoVaES coUTiNHo MoUra, 
id.funcional nº 7565463/3, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) di-
rEToria dE EVENToS E cEriMoNial, cPf: 774.713.852-00, 1,5 (uma 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
Jacundá/Pa no período de 18/08/2022 a 19/08/2022, para organização 
de colação de Grau.

Portaria N° 3362/2022, de 12 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/838895.
coNcEdEr ao servidor (a) JoSE ricardo da SilVa alENcar, id.fun-
cional nº 54195095/3, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado 
(a) no (a) departamento de Matemática, Estatística e informática, cPf: 
584.007.882-49, 6,0 (seis) diárias, devido seu deslocamento de Belém/
Pa ao município de castanhal/Pa no período de 01/08/2022 a 13/08/2022, 
para ministrar disciplina.

Portaria N° 3363/2022, de 12 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/905322.
coNcEdEr ao servidor (a) daVi PErEira dEc SoUZa, id.funcional nº 
6403457/1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) de-
partamento de lingua e literatura, cPf: 016.638.862-96, 19,5 (dezenove 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de castanhal/Pa ao município de 
São Miguel do Guamá/Pa no período de 20/08/2022 a 08/09/2022, para 
ministrar disciplina.

Portaria N° 3364/2022, de 12 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/942242.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria daS GraÇaS dE MESQUiTa rocHa, 
id.funcional nº 568031/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado 
(a) no (a) departamento de Educação Especializada, cPf: 019.458.822-
04, 20,5 (vinte e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa 
ao município de São Miguel do Guamá/Pa no período de 22/08/2022 a 
11/09/2022, para ministrar disciplina pelo Parfor.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 840017

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL N° 091 /2022 – UePa
PrÊMio MeLHor tcc – 2021/2022

a Universidade do Estado do Pará, por meio da Pró-reitoria de Gradu-
ação, torna público, no âmbito desta instituição, o Processo de Seleção 
de Trabalhos de conclusão de curso produzidos por egressos de Gradua-
ção para o Prêmio Melhor Tcc – 2021/2022.
as inscrições serão realizadas no período de 15 a 26 de agosto de 2022, 
no site da UEPa, pelo link (http://sistemas.uepa.br/inscricaomelhortcc).
o edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br .
Belém, 15 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 839820
..

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

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1109/2022 – 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.
considerando o Processo n° 2022/1011167
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 3.000,00(TrES Mil 
rEaiS), em favor do (a) servidor Herbert Silva Buna Junior, agente ad-
ministrativo, matrícula nº 57188214/1, para atender despesas de pronto 
pagamento que não podem ser subordinadas ao processo normal de apli-
cação. Justifica-se a necessidade do suprimento de fundos para a compra 
de gêneros alimentícios e material de expediente, para o evento de 17 a 
19 de agosto no município de ananindeua, que contará com a presença de 
133 municípios, totalizando aproximadamente 300 pessoas.
87101- 08.422.1505.8399 0107 234.094
dESPESa: : 3390 30 r$ 3.000,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
12 de agosto de 2022
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 839998

diÁria
.

Portaria Nº 1103/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/960332
rESolVE:
autorizar o pagamento de 4 e ½ (QUaTro e meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo:
KlEBEr daS NEVES TriNdadE , MaT.57193833 QUE irá SE dESlocar 
Para o MUNiciPio dE BUJarU, coNcordia E ToME aÇU, No PEriodo 
dE 22 a 26/08/2022, cUJo oBJETiVo SErá, apoio à Gestão e aos Serviços
Socioassistenciais.cUJo MoToriSTa raiMUNdo JorGE da coNcEiÇÃo 
aNdradE, MaT.3255492, rEaliZara o dESlocaMENTo.
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Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0139002241 261.694 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de aGoSTo 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1106/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/1008001
rESolVE:
autorizar o pagamento de 09 e ½ (NoVE e meia) diárias Para a SErVi-
dora ciTada aBaiXo:
Márcia dE JErUZalÉM Garcia PiNHEiro, coordenadora, matrícula nº 
57206519/2 que se deslocará para os municípios de Muaná e limoeiro do 
Ajuru – Pa, para realizar Agenda Unificada da Comissão Estadual à Aci-
dentes com Vítimas de Escalpelamento cEEaE/ Junto á Gestão Municipal e 
rede de Proteção integral a crianças e adolescentes, no período de 25/08 
à 03/09/2022
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0339002241 234.135 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
10 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1107/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/1008611
rESolVE:
autorizar o pagamento de 6 e ½ (SEiS e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
Maria do Socorro SaNToS da SilVa 57196308/1 aSSiST. adMiNiS-
TraTiVo E rolaNdo aUGUSTo NoroNHa BaPTiSTa 80845321 coordE-
Nador, QUE ViaJarÃo Para oS MUNiciPioS dE ParaUaPEBaS,caNÃa 
doS caraJáS E TUcUrUi/Pa No PErÍodo dE 15 À 21/08/2022, coM oB-
JETiVo dE oriENTaÇÃo ProfiSSioNal E aTENdiMENo aoS TraBalHa-
dorES NoS cENTroS dE TraBalHo E cidadaNiaPara HaBiliTaÇÃo 
ao MicrocrÉdiTo aoS forMaNdoS doS cUrSoS ofErTadoS PElo 
ProGraMa QUalifica Pará, cUJo MoToriSTa WilSoN GUErrEiro dE 
HolaNda , MaT. 3219640 rEaliZará o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8946 0101006357 266.721 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
12 de aGoSTo 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1108/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 1013693
rESolVE:
autorizar o pagamento de 7 e ½ (SETE e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo: Euzirene Prado leão, Matrícula nº 57211820, e 
Gisele Teixeira Gardeline lira, matrícula n° 57191737/01, QUE ViaJarÃo 
Para oS MUNiciPioS dE Novo repartimento/Pa e itupiranga/Pa, No PE-
riodo 24 a 31.08.2022, coM oBJETiVo dE realizar os procedimentos de 
acompanhamento, monitoramento e fiscalização de cursos de Qualificação 
Social e Profissional nos referidos municípios, em execução pelo Institu-
to Efrain leão, conforme contrato administrativo nº 056/2021/SEaSTEr, 
viabilizado pelo PQSP/PA - Qualifica Pará, CUJO MOTORISTA LUIS OTAVIO 
SaNTaNa liMa, MaT. 5596882 rEaliZará o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8948 0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
12 de aGoSTo 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1104/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/1016686
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (TrÊS e meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo:
iNocENcio rENaTo GaSPariM, matrícula nº 5945555/1, Secretário da 
SEaSTEr, Sr. MarcoS fláVio do roSário riBEiro, Motorista, matrí-
cula nº 5938895/2, PaUlo SÉrGio dE SoUZa NaSciMENTo, assessor de 

Gabinete, matrícula nº 5946524/3, e o Sr. GUilHErME aUGUSTo dE al-
MEida carPEGGiaNi, assessor Especial i, matrícula nº 5946562/2, que se 
deslocarão aos municípios de ourém e capitão Poço, para Participarem da 
Certificação e Acompanhamento do Programa de Qualificação no período 
de 10/08 à 13/08/2022.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8863 0101006357/0101 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1110/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/999822
rESolVE:
autorizar o pagamento de 4 e ½ (QUaTro e meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo:
risolina Maria Pantoja dos Santos, matrícula nº 3223876/1, e Vitória ca-
rolina Valente Barros, matrícula nº 5956215, que viajarão com o objetivo 
de realizar “Apresentação, Integração e Capacitação através de Oficina 
de Gestão Empreendedora (relações interpessoais, organização Social e 
Gestão), em apoio ao Projeto Hortas Sociais, e Visita Técnica às Hortas e 
assessoramento aos Voluntários do Projeto Hortas Sociais, Para o MU-
NiciPio dE São domingos do capim/Pa, No PEriodo 22 a 26.08.2022, 
cUJo MoToriSTa JoSiaS EliaS dE MElo, MaT. 57176166 rEaliZará o 
dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.334.1504.8951 0101006357 266.735 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
12 de aGoSTo 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 839996

.

.

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 2022/851748
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

Protocolo: 839987
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

Portaria
.

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
luiz celso da Silva-Presidente da faSEPa

Protocolo: 839867

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 29/2022-GecoN de 11 de aGosto de 2022
 o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de Maio 
de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n°2022/1020950 
de 11/08/2022;
 r E S o l V E: i - dESiGNar a servidora ciNTHia lEiTE MEdEiroS dE 
carValHo raNGEl, matrícula 55208103/1, cargo Gerente, para atuar 
como fiscal titular, e do servidor WALDEREI MACEDO DA SILVA, matricula 
54187894/ 1, cargo Ag. de Artes Praticas, para atuar como fiscal suplente 
do contrato administrativo descrito abaixo: 12/2020 – radiocoMM TElE-
coMUNicaÇÕES coMÉrcio E SErVÇÕS – EirEli – rádioS PorTáTEiS, 
cNPJ: 02.305.840/0001-98.
Esta portaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ- SE, ciÊNcia, rE-
GiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa/Presiden-
te da faSEPa.

Protocolo: 839792
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secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

Portaria
.

Portaria Nº 492/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS,
no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
01/04/2022, publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 
– rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/913808, que 
cancelou as férias concedida anteriormente e não gozada, através da 
PorTaria Nº 436/2022-GGP/SEJUdH, de 19/07/2022, publicada pelo doE 
nº. 35.054, de 22/07/2022.
rESolVE:
coNcEdEr novo período de férias da servidora: ingride Karime Soares 
dias , matrícula nº 5958837/1, do período de: 01/09/2022 a 30/09/2022, 
referente ao exercício 2022. até ulterior deliberação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 840228
.

diÁria
.

Portaria N° 485 de 08  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 2022/1004292
r E S o l V E:
coNcEdEr QUaTro E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados,  para realizar ações de fiscalização nos postos de combus-
tíveis, nos municípios de Tomé açu e acará/Pa, no período de 18 a 22/08/2022. 

Nome cargo Matrícula
cÍcEro da PaiXÃo riBEiro filHo agente de Vigilância Sanitária 86665/1

JEffErSoN rodriGo dE oliVEira GoNÇalVES assistente administrativo 57195607/2
MaNoEl SErGio BorGES Motorista 5807239/2

dEYVid HENriQUE MarQUES dE liMa Gerente 5939635/3
JaSlaNa MUNariNi VilaS BoaS Secretária diretoria 05960882/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS,  08 dE 
aGoSTo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 840149
Portaria N° 481 de 08 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, publi-
cação no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
 coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/986028
r E S o l V E:
coNcEdEr QUaTro E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para realizar ações de fiscalização nos estabelecimentos 
comerciais, a fim de garantir os direitos dos consumidores contidos na lei 
8.078/90, no município de abaetetuba/Pa, no período de 11 a 15/08/2022. 

Nome cargo Matrícula
cÍcEro da PaiXÃo riBEiro filHo agente de Vigilância Sanitária 86665/1

JEffErSoN rodriGo dE oliVEira GoNÇalVES assistente administrativo 57195607/2
MaNoEl SErGio BorGES Motorista 5807239/2

EliaNdro JoSÉ KoGEMPa BarBoSa diretor/ProcoN 57203852/7
JaSlaNa MUNariNi VilaS BoaS Secretária diretoria 05960882/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS,  08 dE 
aGoSTo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 840139
Portaria N° 477 de 08 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 2022/989372
r E S o l V E:
coNcEdEr  SETE E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJU-
DH, abaixo identificados : REALIZAR AÇÃO DE EMPODERAMENTO E AUTO-
NoMia fiNaNcEira Para MUlHErES. Que será realizado nos municípios 
de capanema, augusto corrêa, Tracuateua, Maracanã/Pá, no período de 
23 a 30/08/22.

Nome cargo Matrícula
Mário afoNSo GUiMarÃES SaNToS Motorista 5386217/1

KEllY rEGiNa caSTro caSTEllo BraNco assistente administrativo 51169453
KElEN criSTiNa ViEira doS SaNToS assistente Social 57192823/1

coNcEdEr  QUaTro  E MEia  diárias em favor dos servidores desta SEJU-
DH, abaixo identificados : REALIZAR AÇÃO DE EMPODERAMENTO E AUTO-
NoMia fiNaNcEira Para MUlHErES. Que será realizado nos municípios de 
capanema, augusto corrêa e Tracuateua/Pa, no período de 23 a 27/08/22.

Nome cargo Matrícula
roSaNa riBEiro MoraES assistente Social 57202516/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 08 dE 
aGoSTo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 839815
Portaria Nº 471 de 08 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, publi-
cação no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
 coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/974158.
r E S o l V E:
coNcEdEr dUaS E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, : REALIZAR AÇÃO DE EMPODERAMENTO E AUTONO-
Mia fiNaNcEira Para MUlHErES. Que será realizado no município de 
cametá/ Pá, no período de 19 à 21/08/22. 

Nome cargo Matrícula
Marcia aNdrEia JorGE dE liMa coordenadora-ciPM 57190023/4

Mario afoNSo GUiMarÃES SaNToS Motorista 5386217/1
roSaNa riBEiro MoraES assistente Social 57202516/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 08 dE 
aGoSTo dE 2022
Valbetânio Milhomem
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 839819
Portaria N° 478 de 08 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 2022/996612.
r E S o l V E:
coNcEdEr  SEiS E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJU-
DH, abaixo identificados ; Monitoramento da Rede de Atendimento à Mu-
lher nos municípios de N. Timboteua, Bujaru, Quatipuru e Vigia de Nazaré 
no período de 21/08 à 27/08/2022.

Nome cargo Matrícula
laUra Maria carValHo calS MarQUES psicóloga 57202302/1
EVErSoN SalES doS SaNToS alMEida Motorista 57201730

JoSSEMir PaUlo SilVa dE BriTo Técnico de Gestão em dH 57903281

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 08 dE 
aGoSTo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 840028

.

.

ata de asseMBLÉia
.

ata da reUNiÃo ordiNÁria do coNseLHo estadUaL de deFe-
sa dos direitos diFUsos – ceddd Nº 01/2022
aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às dez 
horas, na Sede da Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos – 
SEJUdH, situada à rua Vinte e oito de Setembro, n° 339 – Bairro campina, 
Belém/Pa, realizou-se a reunião ordinária 01/2022, do conselho Estadual 
de defesa dos direitos difusos – cEddd, em formato híbrido – presencial 
e virtual tendo como pauta: i) Prestação de contas do recurso do fundo 
Estadual de defesa dos direitos difusos do período de março de 2021 a 
fevereiro de 2022 - fEddd, ii) o que ocorrer, iii) Encaminhamentos. E, 
com a participação presencial das seguintes instituições: Secretaria de 
Estado de Justiça e direitos Humanos, representada pelo suplente o Senhor 
Eliandro Kogempa diretor do ProcoN, a senhora ana Paula lima Nogueira 
representante da Secretaria de Estado da fazenda - SEfa, o Senhor Joacy 
Ubiratan Silva de Brito da Sociedade, Meio ambiente, Educação, cidadania 
e direitos Humanos - SoMEcdH, a Senhora Vânia Marques coordenadora 
do Núcleo de Planejamento da SEJUdH, a Senhora débora de Jesus da 
coordenadoria administrativa e financeira da SEJUdH, a Senhora Soraia 
Melissa failache Soares, técnica do ProcoN/Pa, a Senhora ingride Karime 
Soares dias e Viviana costa fernàndez secretárias de conselhos da SEJUdH 
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e na modalidade virtual, o Senhor José frutuoso de castro, conselheiro 
Titular da associação de Educação, cultura, Proteção e defesa do 
consumidor, contribuinte e Meio ambiente do Brasil – adEcaMBraSil, a 
Senhora Promotora de Justiça Elaine carvalho castelo Branco do MPPa e o 
Senhor Nelsivaldo Bargas conselheiro suplente da SEMaS. Não houveram 
justificativas de falta de nenhum dos demais conselheiros ausentes na 
reunião. Às dez da manhã, houve a primeira convocatória, às dez e trinta 
a segunda convocatória, e às dez horas e quarenta e cinco minutos, a 
Senhora Soraia deu início a reunião agradecendo a presença de todos os 
presentes e iniciou a apresentação dos slides, que mostrou 3 tabelas que 
faziam parte do Planejamento de 2021, pensado em 21 ações para 2021, 
ressaltando que algumas ações geraram custo e outras não. a Senhora 
Soraia apresentou a ações “ProcoN nas USiPaZ”, em que o ProcoN 
possui salas para atendimento aos consumidores nas 6 Usinas da Paz, 
inauguradas pelo Governo do Estado, mas que nem todas estavam em 
funcionamento, visto que estavam aguardando o resultado do PSS, mas 
ressaltou que já está em pleno funcionamento nas Usinas da Paz da 
cabanagem, do icuí-Guajará e do Benguí. continuou a apresentação e 
falou sobre a ação “autarquia ProcoN”, como uma ação pensada para 
começarem a estudar a possibilidade da autonomia do ProcoN em sua 
estrutura e funcionamento, destacando que viajaram para o Maranhão e 
São Paulo, para trocarem experiências. a Senhora Soraia falou sobre o 
Programa “de olho na Validade” que era/é um acordo de cooperação 
Técnica com a aSPaS – associação Paraense de Supermercados, onde o 
consumidor ao encontrar produto vencido nos comércios associados, pode 
trocar por até 5 produtos dentro da validade. a técnica do ProcoN falou 
sobre o “Selo PROCON”, uma ação de certificação em que abririam um 
edital para que os comércios que tivessem interesse em participar se 
inscrevessem, para receber uma visita da vigilância sanitária e ProcoN, 
para receberem um selo, mas ressaltou que foi uma ação que não 
deslanchou. apresentou a ação “aScoM ProcoN, que seria uma equipe 
que trabalharia na visibilidade das ações do ProcoN”, mas que ainda não 
tinham conseguido realizar por falta de pessoal. da ação “Postos de 
atendimento” que previa a implantação de novos postos de atendimento 
do iniciaram uma interlocução, e na operação Verão, serão realizadas 
ações educativas no terminal rodoviário e aeroporto, além de manter os 
Postos de atendimento em Santarém, Marabá, Belém, Marituba e Usinas 
da Paz. a Senhora Soraia destacou as ações educativas do “Blitz ProcoN” 
que aconteceram em parceria com a defensoria Pública. destacou as ações 
da “Patrulha PROCON”, realizada pela equipe de fiscalização que 
aconteceram em parcerias com Ministério Público, Vigilância Sanitária, 
defensoria Pública, instituto de Metrologia do Estado do Pará - iMETroPará, 
agência Nacional do Petróleo (aNP). falou sobre o “ProcoN + digital”, 
como uma proposta de investimento na parte de infraestrutura do ProcoN, 
mas que até o momento ainda não tinha sido realizada. a Senhora Soraia 
apresentou a ação “Municipalização 50+”, destacando que já tinham 
conseguido realizar reuniões com algumas prefeituras e que estavam com 
um desafio de mudança do sistema do SINDEC para o Proconsumidor, e 
que estavam recebendo demandas de apoio técnico a municípios, para 
entenderem o funcionamento do novo sistema. continuou a apresentação 
das ações e ressaltou que o “ProcoN Móvel” estava precisando de 
manutenção, mas que o colocaram para funcionar. a técnica falou sobre a 
ação “ampliação de Parcerias”, que foram efetivadas e as ações realizadas, 
explicou também sobre o “Programa de Educação financeira”, destacando 
que foram realizadas palestras em parcerias com associações comunitárias. 
a Senhora Soraia falou sobre a ação “Protocolo de atendimento”, que tinha 
o objetivo de implementar algumas medidas de maior proteção em relação 
a pandemia, falando também sobre o “ProcoN- capacita”  - uma ação 
interna de capacitação dos servidores e dos ProcoNs Municipais, onde 
conseguiram realizar algumas, em parceria com a Secretaria Nacional do 
consumidor e destacou que a ação “Gestão de Produtividade” conseguiram 
realizar parcialmente. a Senhora Soraia destacou entre as 21 ações a de 
“Material de apoio” que fora realizada parcialmente, onde conseguiram 
produzir camisas, cartilhas, informativos, crachás, etc, que ainda estava 
em andamento. ressaltou ainda que a ação “Mutirões ProcoN” foram 
realizados, com conciliações e a “ação Banco de leis e Normativas 
ProcoN/SEJUdH” estavam sendo realizadas parcialmente. a Senhora 
Soraia destacou as duas últimas ações: “Estruturar é Preciso” e “ampliação 
de rH” que tratam da readequação de espaços de atendimento, o que 
ocorrerá com a locação de novo prédio, bem com a locação de veículos 
para estruturar a equipe de fiscalização. A Senhora Soraia apresentou os 
registros fotográficos das ações realizadas descritas na apresentação, tais 
como: realização de webnário, visita da Secretaria Nacional do consumidor 
no ProcoN Pará, ações sobre substituição e recolhimento de sacolas 
plásticas em supermercados, fiscalização sobre a qualidade da água 
mineral, entrega das salas do ProcoN nas Usinas, participação nas 
caravanas da cidadania, nos Territórios da Paz, equipes treinando a 
utilização do sistema dos PROCONS e ações da fiscalização. O Senhor 
Joacy perguntou sobre a quantidade de fiscais que o PROCON tinha. Foi 
respondido pela técnica que eram quatro fiscais para o estado todo e 
mostrou o registro fotográfico das ações da fiscalização nos comércios, em 
parceria com diversos órgãos: iMETroPará e aNP nos postos de gasolina, 
Delegacia do Consumidor – DECON, fiscalizando produtos vencidos em 
comércios, com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de 
Belém - SEMOB, Polícia Militar, Defesa Civil e DETRAN-PA fiscalização das 
normas do covid (utilização de máscaras), operação Verão, dentre outras. 
a Senhora Soraia apresentou os números dos atendimentos realizados de 
março de 2021 a fevereiro de 2022, que totalizavam 13.194 atendimentos 
do ProcoN estadual e 13.497 dos ProcoNs municipais, totalizando 

26.691 atendimentos. a Senhora Soraia destacou a realização das ações 
de fiscalização que foram programadas no PPa-2021, programado o 
número de 710 estabelecimentos fiscalizados, sendo realizados 1.361 
(quase o dobro), dados retirados do relatório anual do ProcoN/Pa. a 
Técnica destacou as metas para 2022 e o espelho do orçamento do PPa e 
mostrou que para a ação 8801 - “Promoção dos direitos difusos”, tem 
r$150.000,00 para o ano de 2022, distribuídos em diárias (r$40.000,00), 
material de consumo (r$40.000,00), passagens e despesas com locomoção 
(r$20.000,00) e equipamento e material permanente (r$50.000,00). Para 
a ação 8803 – “fiscalização de Estabelecimentos comerciais, Produtos e 
Serviços para a Garantia dos direitos do consumidor”, tem um orçamento 
de (r$816.941,00), distribuídos em diárias (r$166.941,00) material de 
consumo (r$100.000,00), passagens e despesas com locomoção 
(r$100.000,00), outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 
(r$100.000.00) e equipamento e material permanente (r$350.000,00). a 
senhora Soraia falou que o espelho do PPa fora desmembrado nas ações 
traduzidas na prática do seguinte modo: ação 8801 – Promoção dos 
direitos difusos – atendimento: Sub ação 1. apoio Técnico aos ProcoNS 
Municipais instalados; articulação e Mobilização de Gestores para 
implantação de ProcoNS Municipais no Estado do Pará; capacitação 
Técnica no Sistema Proconsumidor, distribuídos da seguinte forma: diárias 
(r$17.000,00), Passagens (r$10.000,00), Material de consumo 
(r$20.000,00) e Equipamentos e Material Permanente (r$25.000,00); 
Sub ação 2. Educação para o consumo – seminários, palestras, divulgação, 
atendimento e orientação aos consumidores e fornecedores. ações com o 
ProcoN Móvel. ações nas Usinas da Paz, distribuídos da seguinte forma: 
diárias (r$23.000,00), Passagens (r$10.000,00), Material de consumo 
(r$20.000,00) e Equipamentos e Material Permanente (r$25.000,00); 
ação 8803 – fiscalização de Estabelecimentos comerciais, Produtos e 
Serviços: Sub ação 3. reunião Técnica com a SENacoN (Secretaria 
Nacional do consumidor); reunião do SNdc (Sistema Nacional de defesa 
do consumidor); congresso de defesa do consumidor; reunião Técnica do 
BraSilcoN; reunião ProcoNSBraSil, distribuídos da seguinte forma: 
diárias (r$18.000,00), Passagens (r$22.000,00). Sub ação 4. 
Modernização Tecnológica do ProcoN – modernização de sua estrutura 
física com a implantação de digitalização de processos com computadores, 
tablets, impressoras portáteis e scanners, para melhoria no atendimento 
ao público e para que as equipes possam fazer as autuações, sem a 
necessidade de preencher formulário em papel, distribuídos da seguinte 
forma: Equipamentos e Material Permanente – Máquinas, Utensílios e 
Equipamentos diversos (r$350.000,00). Sub ação 5. Manutenção da SPiN 
e ProcoN – Móvel - revitalização do micro-ônibus do ProcoN/Pa para o 
atendimento itinerante em bairros e localidades de difícil acesso aos 
serviços de proteção e defesa do consumidor. custos: outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica (r$100.000,00). Sub ação 6. fiscalização de 
Estabelecimentos comerciais, Produtos e Serviços, com custos distribuídos 
da seguinte forma: diárias (r$148.941,00), Passagens (r$78.000,00) e 
Material de consumo (r$100.000,00). a Senhora Soraia ressaltou que os 
valores estavam em consonância com o espelho do PPa/2022 e destacou 
que antes os técnicos não tinham a orientação de que o planejamento que 
fosse apresentado junto ao conselho deveria estar de acordo com o 
espelho do PPa, e estavam tentando cumprir com essa consonância, visto 
que o recurso do PPa tem sido apenas o recurso do fundo Estadual de 
defesa dos direitos difusos (fonte 0120), embora algumas ações do 
ProcoN, sejam custeadas com recursos do Tesouro, sugerindo que 
precisavam fazer uma revisão junto a SEPLAD para não ficarem de mãos 
atadas quando da demora em realizar a reunião do cEddd, como ocorreu 
este ano, pois a última ata vigorou até fevereiro de 2022 e a reunião está 
ocorrendo somente agora. Nesse sentido, a Senhora Soraia recomendou o 
aprimoramento da gestão do cEddd, montando uma comissão com 
conselheiros do cEddd, funcionários da SEJUdH/ProcoN, frisando que 
existe a previsão no regimento interno do cEddd da formação de 
comissões Especiais para amparar o desempenho do trabalho. destacou 
ainda que esta reunião já era a terceira marcada e que nas duas primeiras 
não conseguiram quórum, sugerindo que a comissão fosse fazer uma visita 
nos órgãos que fazem parte do cEddd e que não estão comparecendo, 
para consultar se ainda possuem interesse em permanecer no conselho. a 
Senhora Soraia enfatizou que o regimento interno do conselho prevê a 
realização de reuniões mensais e que estava fora da realidade, pensando 
em reuniões trimestrais, bimensais, mas que precisavam rever a 
participação das instituições e do regimento interno. a Técnica do ProcoN 
destacou que internamente, vão conversar com o conselho Estadual sobre 
drogas do Pará – coNEd, que já tiveram a experiência de um grupo 
específico para tomar conta do Conselho assim como, com o Conselho 
Estadual dos direitos da Mulher, que recentemente também vem tendo 
resultados positivos na gestão do seu conselho, finalizou sua fala e 
apresentação e se colocou a disposição para questionamentos. o Senhor 
Joacy Brito, destacou que o conselho deveria ter uma programação de 
encontros mais efetivas, para que pudessem efetivar as ações que o 
ProcoN desenvolve, ressaltando as ações de modernização que se faziam 
necessárias, devido a importância do órgão para o estado do Pará e que 
precisavam sentar junto a SEPlad para sensibilizá-los das necessidades, 
visto que os valores dispostos eram muito baixos para o alcance das 
realizações das ações. a conselheira ana Paula Nogueira representante da 
Secretaria da Fazenda falou sobre as dificuldades encontradas no Conselho, 
destacando a análise da prestação de contas em que tinham que analisar 
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mais de um milhão de reais em forma de planilhas e documentos e que 
recebe com reservas, o relatório do controle interno da SEJUdH com 
quatro linhas e meia. a Senhora ana Paula ressaltou que já tinha feito 
parte da aGE, que já fez parte do sistema do controle interno do Estado 
por dentro e por fora e ressaltou que o controle interno da SEJUdH deveria 
participar mais efetivamente da prestação de contas do fEddd, para que 
os conselheiros pudessem ter mais segurança na aprovação, considerando 
que as reuniões não eram sistemáticas, porque se assim fossem, poderiam 
analisar os documentos por blocos. a Senhora ana Paula disse que era 
acumulado um montante de documentos e que submetiam para análise 
dos conselheiros, que eram ocupados com sua rotina de trabalho e não 
tinha como analisar a fundo os documentos da prestação, destacando que 
conseguiu tirar algumas dúvidas com a Sabrina Virgolino e débora de 
Jesus, mas informações muito incipientes, ressaltou ainda que o controle 
Interno tinha modificado o relatório, acrescentando vários “considerandos” 
e conclui com a manifestação anterior. a Senhora ana Paula ressaltou que 
era um relatório de mais de um milhão de reais que precisava ser aprovado 
e destacou que iria aprovar a prestação de contas, mas com a ressalva de 
que o Controle Interno deveria se manifestar quanto a finalidade da 
despesa, se as despesas estavam cumprindo o disposto no regimento, 
especificamente no artigo 5 e que não viu manifestação do Controle Interno 
quanto a isso e destacou que essa análise do controle interno, na próxima 
prestação de contas, deveria contar. a Senhora ana Paula deu parabéns a 
técnica do ProcoN que fez a apresentação, ressaltando que foi muito 
esclarecedora e sugeriu que a sintetização das ações apresentadas, 
poderiam ser encaminhadas aos conselheiros junto com a prestação de 
contas. o Senhor Joacy Brito se manifestou aprovando a prestação de 
contas, com a ressalva de que as reuniões fossem quadrimestrais para que 
pudessem ter uma visão melhor das ações. o Senhor José frutuoso 
(adEcaM/BraSil), a Senhora Elaine carvalho (MPPa) e o Senhor 
Nelsivaldo Bargas (SEMaS) votaram a favor da prestação de contas que 
fora encaminhada através do processo no PaE nº 2022/505181, referente 
a utilização dos recursos do fEddd/ProcoN-Pa de março de 2021 a 
fevereiro de 2022. o Senhor Eliandro Kogempa, diretor do ProcoN-Pa, 
solicitou que fosse firmado em ata, o gasto a ser feito no segundo semestre 
com as ações, ressaltando que o custeio não deveria ser pago com recursos 
do fundo, como estava sendo feito em anos anteriores. a Senhora Soraia 
falou que no regimento interno estava previsto que os conselheiros 
realizassem o planejamento e propôs que criassem comissões especiais e 
que poderiam analisar alterações no regimento, sugerindo que formassem 
uma pequena comissão para trabalharem na atualização do regimento 
interno e de forma aproximada entre técnicos do ProcoN e conselheiros 
pudessem elaborar o planejamento das ações, destacando que o fundo 
não era do ProcoN e sim dos direitos difusos e que o trabalho poderia ser 
ampliado, tendo mais visibilidade e que pudessem aumentar também a 
arrecadação. a Senhora Soraia destacou que em reunião, a SEPlad havia 
chamado atenção sobre a necessidade de trabalharem os direitos difusos e 
não só o direito do consumidor e solicitou ajuda dos conselheiros no 
planejamento e que o recurso do fEddd deveria ser utilizado com 
atividades finalísticas e não com custeio. A Senhora Ana Paula Gouveia 
destacou a competência do conselho descrita no regimento interno, artigo 
9, inciso iV –“elaborar o plano de aplicação de recursos oriundos do fundo, 
promovendo a respectiva prestação de contas ao final de cada exercício 
financeiro”; e questionou em que momento tinham participado do que 
estava descrito no regimento, sugerindo que poderiam ajustar o documento 
para que as coisas pudessem funcionar. a conselheira ana Paula ressaltou 
preocupação com quantidade de fiscais para o estado - apenas 4 - que 
eram regulamentados por PorTarias, visto que os servidores precisavam 
ter em lei as suas atribuições descritas de forma legal. o Senhor Joacy 
Brito sugeriu que fosse enviado um e-mail aos conselheiros para que os 
interessados em participar da comissão pudessem se manifestar. 
Encaminhamentos: elaboração de ofício aos órgãos e instituições que não 
estão participando das reuniões do conselho, consultando o interesse em 
permanecer no conselho e participar da comissão especial para revisão do 
regimento interno do cEddd e planejamento de ações. o Senhor Eliandro 
Kogempa solicitou que fosse votado o não pagamento de despesas de 
custeio com o recurso do fundo, ou seja, que o recurso do fundo seja 
utilizado apenas para as atividades finalísticas. Deliberação: Todos os 
conselheiros presentes votaram contra o pagamento de custeio com 
recursos do fEddd, indicando que recursos do Tesouro sejam utilizados 
para o pagamento de custeio. Nada mais havendo a ser tratado, a senhora 
Soraia Soares encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos, 
informando que tudo o que fora tratado na reunião, seria lavrado em ata. 
deu por encerrada a reunião na qual, eu, ingride Karime Soares dias, 
Secretária de conselhos, redigi a presente ata, que depois de lida e 
aprovada, vai por mim assinada e pelos demais presentes desta reunião 
híbrida. Belém, sete de julho de dois mil e vinte e dois.
Eliandro José Kogempa Barbosa – diretor ProcoN/Pa
ana Paula lima Nogueira – SEfa
Nelsivaldo Bargas – SEMaS
Joacy Ubiratan Silva de Brito – SoMEcdH
José frutuoso de castro – adEcaMBraSil
Elaine carvalho – MPPa
Soraia failache – Técnica ProcoN/SEJUdH
Vânia Marques – NUPlaN/SEJUdH
débora de Jesus – cafiN/SEJUdH
Viviana costa fernàndez – SEccoN/SEJUdH
ingride Karime Soares dias – SEccoN/SEJUdH

Protocolo: 840164

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

diÁria
.

Portaria N° 486/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 12 de aGosto de 2022.
Nome:BrUNo da SilVa caSTro/Matricula:n°5918069/1/cargo:MoTo-
riSTa/origem:Belém-Pa/destino:redenção,água azul do Norte e Banna-
ch/Pa/Período:26/06/2022/complementação diária:1,0(uma)/objetivo:-
conduzir veículo oficial para transporte de servidores desta SEDEME em 
atividade institucional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 839765
Portaria N° 482/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 10 de aGosto de 2022.
Nome:JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JÚNior/Matrícu-
la:n°5251788/3/cargo:Secretário de Estado de desenvolvimento Econômi-
co, Mineração e Energia/origem:Belém-Pa/destino:Paragominas-Pa/dia:18a 
22/08/2022/diária:4,5(quatro e meia)/objetivo:representar a Secretaria no 
55a Edição do Parque de Exposições amílcar Tocantins – aGroPEc
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 839874
Portaria N° 480/2022 - daF/sedeMe  
BeLÉM, 09 de aGosto de 2022.
Nome:liliaN PoliaNa SoUSa GUalBErTo/Matricula:n° 80845108/1/
cargo:dirETora/origem:Belém-Pa/destino: Belo Horizonte -MG/ Perí-
odo: 21 a 23/08/2022/diária:2,5 (duas e meia)/objetivo: representar a 
SEdEME no iV Encontro Nacional dos Municípios Mineradores.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 839883
Portaria N° 485/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 12 de aGosto de 2022.
Nome:JoSÉ doS SaNToS GUiMarÃES/Matrícula:3254941/1/cargo:-
MoToriSTa/origem:Belém-Pa/destino:Paragominas-Pa/Período:18 a 
22/08/2022/ diárias:4,5(quatro e meia)/objetivo: conduzir o Secretário 
Titular da SEdEME, na 55ª edição do Parque de Exposições amílcar Tocan-
tins – aGroPEc.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 839821
Portaria N° 487/2022 daF/sedeMe - 
BeLÉM, de 12 de aGosto de 2022.
Nome:EdilSoN rodriGUES HollES/Matricula:n°8005710/1/cargo:Mo-
torista/origem:Belém-Pa/destino: cachoeira do arari e Soure-Pa/Perío-
do:16 a 21/08/2022/ diária:5,5(cinco e meia)/objetivo:conduzir servidor 
desta SEdEME em atividade institucional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 839856
errata da Portaria N° 077/2022 - GGa/sedeMe – BeLÉM, 09 
de aGosto de 2022, publicado no doe 35.075, de 11/08/2022.
oNde se LÊ: “Classificação Orçamentaria; 24101.22.122.1297.8338 – 33.90.39”.
Leia-se: “Classificação Orçamentaria; 24101.22.691.1498 .8518 – 
33.90.39”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 839977
Portaria N°488/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 12 de aGosto de 2022.
Nome:lUZiaNE SENa aBrEU/Matricula:n°5946200/3/cargo:coordenado-
ra/origem:Belém-Pa/destino:Bragança-Pa/dias: 12 e 13/08/2022/diá-
rias:1,5 (uma e meia)/objetivo: realizar visita técnica para construção de 
empreendimentos aquícolas.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 839937
Portaria N° 473/2022 – daF/sedeMe - 
BeLÉM, de 01 de aGosto de 2022.
Nome: lia VidiGal Maia /Matricula:n°5947700/1/cargo: aSSES-
Sor ESPEcial ii/origem:Belém-Pa/destino: Goiânia-Go/Período:23 a 
27/08/2022/diárias:4,5(quatro e meia)/objetivo: participar do curso “co-
NEX 2022 - Nova lei de licitações e contratos! Uma nova jornada!”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 839900
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Portaria N° 481/2022 daF/sedeMe - 
BeLÉM, 09 de aGosto de 2022.
Nome:carloS aUGUSTo dE PaiVa lEdo/Matricula:n°57195771/2/car-
go:SEcrETário adJUNTo dE ESTado/origem:Belém-Pa/destino:Belo 
Horizonte-MG/dias:21 e 23/08/2022/diárias:2,5(duas e meia)/objeti-
vo:representar o secretário titular no iV ENcoNTro NacioNal doS MU-
NicÍPioS MiNEradorES.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 839905
t.

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial nº35.074 
de 10/08/2022, referente à PorTaria N° 479/2022 daf/SEdEME - BE-
lÉM, dE 09 dE aGoSTo dE 2022, sob o protocolo de publicação 838026.

Protocolo: 839933
.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Processo adMiNistratiVo N.º 030/2022
dispensa de Licitação N.º 19/2022
contrato nº 021/2022
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: coNTrollEr coMErcio E SErVicoS dE iNforMaTica - Ei-
rEli, cNPJ nº 11.954.049/0001-08.
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de lo-
cação de 01 (uma) impressora Multifuncional a4,  contemplando software de 
bilhetagem, suporte e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento 
de peças e suprimentos necessários para o funcionamento da máquina.
Vigência:  12 (doze) meses
Modalidade: dispensa de licitação art. 29, inciso ii, da lei 13.303/16 c/c 
artigo123 e seguintes do rilc.
 Valor Global: r$ 6.180,00 (seis mil, cento e oitenta reais).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar e andré Macêdo
Pela contratada: andré cardoso de Sá ribeiro
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 10 agosto de 2022.

Protocolo: 839708
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo
esPeciaL das estatais N. 04/2022
a coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará, por meio do dEParTa-
MENTo dE coMPraS E liciTaÇÕES – dcl, comunica a SUSPENSÃo da 
liciTaÇÃo ESPEcial daS ESTaTaiS N. 04/2022, cujo objeto é a “con-
tratação de empresa especializada em serviços técnicos de fiscalização/
Gerenciamento de construção e Montagem nas áreas da Mecânica, civil, 
Elétrica, instrumentação, automação e inspeção das atividades para im-
plementação de um novo empreendimento da GáS do Pará, em confor-
midade com o memorial descritivo (Md.002.000.GEP.012”, para ajuste do 
instrumento convocatório e de itens dos anexos.
o dcl informa, ainda, que a nova data para abertura da sessão será di-
vulgada da mesma forma que se deu a anterior, conforme determina o 
parágrafo único do art. 39, da lei n. 13.303/16, e será reaberto o prazo 
entre a publicação e a data do certame.
informações: (91) 3224-2663 ou e-mail: licitacoes@gasdopara.com.br.
Belém-Pa, 12 de agosto de 2022.
Marcelo aguiar de oliveira costa.
Supervisor de contratos e licitações - dcl/GáS do Pará.

Protocolo: 840129
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 245/2022 de 10/08/2022. 
art. 1º dESiGNar o servidor fabrício Vasconcelos de oliveira, matrícula 
n° 55588100/1, Procurador fundacional, para responder pelo cargo 
de Procurador-chefe – daS.011.5, durante as férias do titular Breno 
lobato cardoso, matrícula nº 5902701/1, no período de 08/08/2022 
a 29/08/2022, conforme processo nº 2022/1000629. VilSoN JoÃo 
ScHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 839983

Portaria Nº 249/2022 de 12/08/2022. 
art. 1º dESiGNar o servidor Mario alBErTo roca MarTiNS NETo, 
matrícula nº 5902692/1, para responder pelo cargo de coordenador 
regional - GEP daS 011.3, durante as férias do titular, carloS GEraldo 
daS MErcES SoUSa, matrícula nº 3255476/1, no período de 12/09/2022 a 
11/10/2022, conforme processo nº 2022/967480. VilSoN JoÃo ScHUBEr 
– Presidente em exercício.

Protocolo: 840004
Portaria Nº 252/2022 de 12/08/2022. 
art. 1º dESiGNar o servidor Nádia HElENa BoTiNEllY do aMaral E 
SilVa, matrícula nº 2022290/1, para responder pelo cargo de coordenador 
regional, GEP-daS.011.3, durante as férias do titular, ENoK corrEa 
rEGo, matrícula nº 2022362/1, no período de 01/08/2022 a 30/08/2022, 
conforme processo nº 2022/967932. VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente 
em exercício.

Protocolo: 840019
Portaria Nº 253/2022 de 12/08/2022. 
art. 1º dESiGNar a servidora adair SarGES dE MElo E SilVa, matrícula 
nº 2021790/1, para responder pelo cargo de coordenador regional, GEP-
daS.011.3, durante as férias do titular, aNdrEY PENHa E SilVa, matrícula 
nº 5908051/4, no período de 01/08/2022 a 30/08/2022, conforme processo 
nº 2022/961626. VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 840024
Portaria Nº 251/2022 de 12/08/2022. 
art. 1º dESiGNar o servidor dUlciVal MElo E SilVa, matrícula nº 
2022060/1, para responder pelo cargo de coordenador regional - GEP 
daS 011.3, durante as férias do titular, JoÃo BoSco MENdES MoUra, 
matrícula nº 5444942/2, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, 
conforme processo nº 2022/967683. VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente 
em exercício.

Protocolo: 840012
Portaria Nº 250/2022 de 12/08/2022. 
art. 1º dESiGNar o servidor Gil lEaN SilVa BorGES, matrícula nº 
2022125/1, para responder pelo cargo de coordenador regional - GEP 
daS 011.3, durante as férias do titular, iGor lUiZ dE aNdradE PiNTo, 
matrícula nº 5903335/4, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, 
conforme processo nº 2022/967604. VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente 
em exercício.

Protocolo: 840007

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
3° termo aditivo ao contrato n° 024/2020 – JUcePa.
Exercício: 2022.
data da assinatura: 11/08/2022.
1. objeto: Prorrogação
de acordo com o art. 57, ii da lei n°. 8.666/93 e alterações, combinado 
com o previsto no instrumento originário, fica prorrogado o Contrato nº 
024/2020, por 12 (doze meses), no período de 21/09/2022 a 20/09/2023.
dotação orçamentária:
72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa: 339039.00 outros Serv de Terceiros - PJ
fonte: 0261/0661 rec da adm indireta (próprios)
Pi: 4120008338c
contratado: dadY ilHa SolUÇÕES iNTEGradaS lTda; cNPJ: 
08.540.992/0001-51.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador responsável: Vilson João Schuber – Presidente em Exercício 
da JUcEPa.

Protocolo: 839813
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
3° termo aditivo ao contrato: 033/2020 – JUcePa.
PaE n° 2022/740867.
data da assinatura: 12/08/2022.
1. objeto: reajuste.
1.1. Considerando o reajuste de preços, justificado pelas alterações na 
respectiva convenção coletiva de Trabalho 2022 – (Pa000194/2022) – re-
cepcionista, com vigência a partir de 01/01/2022 até 31 de dezembro de 
2023, os quais foram alterados em 9% (nove por cento) nas bases salariais 
com reflexos nos benefícios mensais, vale-transporte e vale-alimentação.
1.3. dotação orçamentária.
1. 72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas
2. Natureza da despesa: 339037.00 locação de Mão de obra
3. fonte: 0261/0661 rec da adm indireta (próprios)
4. Pi: 4120008338c
contratada: acMd PrESTacao dE SErVicoS EirEli EPP; cNPJ: 
04.543.719/0001-20.
Endereço: rod olEGario fErraZ 315 coNJ HaB HaBiaNa i / aEroPor-
To / araÇaTUBa / SP / 16052-800.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: Vilson João Schuber – Presidente em Exercício da JUcEPa.

Protocolo: 839857
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
5° termo aditivo ao contrato: 031/2021 – JUcePa.
PaE n° 2022/187544
data da assinatura: 12/08/2022.
1. cláUSUla PriMEira – rETificaÇÃo do iTEM 1.1, do SEGUNdo TEr-
Mo adiTiVo ao coNTraTo N° 031/2021
1.1 altera-se o item 1.1 do Terceiro Termo aditivo ao contrato n° 031/2021, 
pois onde se lê:
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“1.1. de acordo com o art. 57, ii da lei n°. 8.666/93 e alterações, combina-
do com o previsto no instrumento originário, fica prorrogado o Contrato nº 
016/2018, por 12 (doze) meses no período de 18/06/2022 a 17/06/2023.”
Leia-se: “de acordo com o art. 57, ii da lei n°. 8.666/93 e alterações, com-
binado com o previsto no instrumento originário, fica prorrogado o Contrato 
nº 031/2021, por 12 (doze) meses no período de 30/06/2022 a 29/06/2023.”
contratado: STYlE ViGilaNcia E SEGUraNca PriVada lTda, inscrita no 
cNPJ sob o n° 26.906.920/0001-67.
Endereço: Travessa São roque, nº 112 - altos, cruzeiro-icoaraci, Belém/
Pará, cEP: 66.810-020.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: Vilson João Schuber – Presidente em Exercício da JUcEPa.

Protocolo: 839877

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 248/2022 de 12/08/2022. 
art. 1º coNcEdEr férias à servidora Maria rosângela de araújo cardoso, 
matrícula nº 5956077/1, de 05/09/2022 a 04/10/2022, referente ao 
período aquisitivo 30/07/2020 a 29/07/2021, conforme o processo nº 
2022/1007180. VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 839994

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 247/2022 de 12/08/2022. 
art. 1º coNcEdEr, o adicional de Titulação, que trata o art. 13 da lei n° 
9625/2022, à servidora com vigência da data do requerimento, conforme 
o anexo abaixo:
MaPa dE TiTUlaÇÃo - SErVidorES NÍVEl SUPErior lEi Nº 9.625 – arTiGo 13º

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

04/08/2022 Maria aUGUSTa crUZ dE 
SoUSa 2022249/1 TÉcNico a 10%

VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente em exercício.
Protocolo: 839985

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 125/2022 – 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 aos servidores abaixo, de acordo com as bases vi-
gentes, no trecho Belém/ Goiânia / Belém, com o objetivo de participar do 
congresso de excelência em licitações para a capacitação de servidores.

Nome Matrícula/ 
cPF cargo Período

Nº de 
diá-
rias

JoÃo MarcEl caValcaNTE da 
coSTa 5946226 dirETor GEral 23 a 

27/08/2022 4 1/2

roBErTa NaZarETH dE araUJo 
VaZ PErEira 54197662 coord. do Nci. 23 a 

27/08/2022 4 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 839876
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 1067/2022, de 11 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo os termos dos Processos nº. 2022/937464 de 26/07/2022 
- coTi/SEdoP;

r E S o l V E:
i – rEVoGar a contar de 27/07/2022 a PorTaria nº. 0837/2022, de 
08/07/2022, publicada no doE nº 35.042, de 12/07/2022, referente 
à designação respondendo do servidor Helder luís lima Gonçalves, 
matricula: 5907164/2, pelo cargo de coordenador de Núcleo.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a 27/07/2022.
iii – registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 839730

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 1072/2022, de 12 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 2022/1021925, de 11/08/2022, 
e Memorando nº 515/2022, de 11/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora dUlcÍlia alVES doS SaNToS SilVa NETa, 
Matrícula nº 5965146/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras 
Públicas- Engenheiro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre 
a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

302/2022 Prefeitura Municipal de colares Construção de calçada, sarjeta e meio fio no Município 
de colares/Pa.

ii – dESiGNar o servidor daNiEl aNdradE MalcHEr PErEira, Matrícula nº 
5921549/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro 
Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Pública.

Protocolo: 840041
Portaria Nº. 1071/2022, de 12 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 2022/1024073, de 11/08/2022, 
e Memorando nº 517/2022 de 11/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor MarcUS ViNiciUS aNGEliM dE aZEVEdo, 
Matrícula nº 5936254/2, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do 
convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

299/2022 Prefeitura Municipal de Breves construção do Porto flutuante com rampa metálica, no 
Município de Breves/Pa.

ii – dESiGNar o servidor JoSÉ SoMBrEiro da SilVa NETo, Matrícula 
nº 5897265/3, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- 
Engenheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução 
do convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do 
titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 840043
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo aditiVo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 19/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Novo Progresso – cNPJ 03.137.985.0001-90
objeto: realização de etapas técnicas destinadas à concepção do Plano 
Municipal de Saneamento Básico.
Justificativa: Prorrogação de prazo.
Vigência: 10/08/2022 a 10/08/2023
foro: Justiça Estadual do Pará
data da assinatura: 10/08/2022
responsável pela Entidade:
Gelson luiz dill
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 839818
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.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 12/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Bragança – cNPJ 04.873.592/0001-07
oBJETo do coNVÊNio: Urbanização da orla da Praia de ajuruteua, Etapa 
i, no município de Bragança, neste Estado.
JUSTificaTiVa: alteração de cláusula do convênio
daTa da aSSiNaTUra: 11/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 839759
terMo aditiVo a coNVÊNio
2° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 05/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de ananindeua – cNPJ 05.058.441/0001-68
oBJETo do coNVÊNio: Execução de Serviços de drenagem de águas Plu-
viais, Terraplenagem, Pavimentação asfáltica e Sinalização Viária em Vias 
do Bairro águas Brancas, no município de ananindeua, neste Estado.
JUSTificaTiVa: alteração de cláusula do convênio
daTa da aSSiNaTUra: 11/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Pública

Protocolo: 839778
terMo aditiVo a coNVÊNio
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 04/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Bragança – cNPJ 04.873.592/0001-07
oBJETo do coNVÊNio: Urbanização da orla do caeté – Trecho i, no mu-
nicípio de Bragança, neste Estado
JUSTificaTiVa: alteração de cláusula do convênio
daTa da aSSiNaTUra: 11/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 839781

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1056/2022, de 11 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/1016983, de 10/08/2022 
– coSG/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor lEoNidaS daS NEVES MoNTEiro lEoPoldi-
No, Matrícula n°. 57196031/1; cargo/função: Motorista, Suprimento de 
fundos no valor de r$ 200,00 (duzentos reais) o qual deverá observar a 
classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.7645 0101 339033 200,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 840104
Portaria Nº 1059/2022, de 11 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/1018373, de 10/08/2022 
– coSG/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor lEoNidaS daS NEVES MoNTEiro lEoPoldi-
No, Matrícula n°. 57196031/1; cargo/função: Motorista, Suprimento de 
fundos no valor de r$ 200,00 (duzentos reais) o qual deverá observar a 
classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.7659 0101 339033 200,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 840088
.

diÁria
.

Portaria Nº. 1057/2022, 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 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 2022/1018362, de 10/08/2022 
– diPoc/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: José Henrique Tavares da Silva, Matrícula nº 5942371/4, cargo/
função:diretor Técnico.
oBJETiVo: fiscalização na construção de Muro de arrimo e Urbanização da 
orla avenida Beira Mar, No Município de Salinópolis/Pa.
dESTiNo: Salinópolis/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 11/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 840093
Portaria Nº. 1055/2022, de 11 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 2022/1016983, de 10/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Joesnam Pereira Mendes, Matrícula nº 5965142/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização na obra de drenagem e Pavimentação asfáltica 
em cBUQ em favor dos Municípios integrantes do PirJUS, que abrange 
os seguintes Municípios: Baião, cametá, igarapé-Miri, limoeiro do ajuru 
e Mocajuba/Pa.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1, 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dESTiNo: Baião/cametá/igarapé-Miri/limoeiro do ajuru/Mocajuba/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 22 a 26/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 840100
Portaria Nº. 1058/2022, de 11 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 2022/1018373, de 10/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Josiane Barbosa da Silva, Matrícula nº 5965139/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização na construção no Bairro da cidade Nova, Processo 
nº 2021/1006465, convênio 09/2022, no Município de Nova Esperança do 
Piriá/Pa.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1, 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: Nova Esperança do Piriá/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 18 a 19/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 840085
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Portaria Nº. 1062/2022, de 11 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 2022/997894, de 08/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: luís Marcelo alamar de Sousa, Matrícula nº 54190976/3, cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas - Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: fiscalização na obra de conclusão do Sistema de abastecimen-
to de água- contrato nº 106/2021 e cP 20/2021, no Município de Palestina 
do Pará/Pa, e construção do centro de Gestão integrada de resíduos Só-
lidos Urbanos, no Município de rondon do Pará/Pa, referente ao contrato 
nº 49/2021.
NoME: Hugo derlayte Nunes de lima, Matrícula nº 5550/1; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dESTiNo: Palestina do Pará/rondon do Pará/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 22 a 25/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 840070
Portaria Nº 1060/2022, de 11 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 lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadES/
Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa e PPa/aÇÃo 8463; e
coNSidEraNdo, o Processo nº 2022/1009898, de 09/08/2022;
rESolVE:
i – aUToriZar os colaboradores Eventuais a viajarem para a cidade de 
Belém/Pa, no dia 25/08/2022, com objetivo de participar da reunião da 
comissão organizadora da 7º conferência Estadual das cidades do coN-
cidadES/Pa.
ii – coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes diárias aos colabo-
radores Eventuais abaixo, que se deslocarão conforme item i.
colaBoradorES EVENTUaiS:

NoMe cPF totaL de 
diÁrias

Maria da conceição de Sousa Menezes 254.961.312-00 0,5
Mauro de oliveira Menezes 180.500.262-72 0,5

Sebastião amaral da Silva Junior 223.379.622-23 0,5
Keila cristina Gomes franco 640.596.002-10 0,5

José fernando Santos Santiago 428.101.592-20 0,5
Mauro ferreira andrade 488.891.482-68 0,5

registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 840075
Portaria Nº.1052/2022, de 11 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 2022/1017014, de 10/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: carlos andré da Silva araújo, Matrícula nº 6403603/2; cargo/fun-
ção: Técnico em Gestão de obras Públicas - Engenheiro civil.
oBJETiVo: realizar fiscalização de Serviços de recapeamento e Tapa Bu-
raco com asfalto de vias urbanas no Município de cachoeira do Pará/Pa.
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: cachoeira do Piriá/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 18 a 19/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 840113
Portaria Nº. 1051/2022, de 11 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 2022/909046, de 18/07/2022– 
difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
TraNSfErir, para o período de 24 a 26/08/2022, o deslocamento do 
servidor MarcUS ViNiciUS aNGEliM dE aZEVEdo, Matrícula nº 5936254/2, 
cargo/função: coordenador, autorizado a viajar para os Municípios de afuá 
e anajás/Pa, anteriormente concedida no período de 09 a 11/08/2022, 
através da PorTaria nº 0917/2022, de 20/07/2022, publicada no doE nº 
35.057, de 26/07/2022, em virtude da incompatibilidade de horários nos 
transportes aéreos e fluviais.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 840116
Portaria Nº. 1054/2022, de 11 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 2022/1017025, de 10/08/2022 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: lia Pereira Pinheiro, Matrícula nº 5965152/1, cargo/função: Técni-
co em Gestão de obras Públicas – Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: realizar visita à obra de ampliação do Sistema de abasteci-
mento de água- SAA do Município de Maracanã, visando verificar o an-
damento dos serviços e comprovação do Boletim de Medição nº 01 do 
contrato 56/2022.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1, cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP, ao referido 
Município.
dESTiNo: Maracanã/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 18/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 840107
Portaria Nº.1053/2022, de 11 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 2022/1017036, de 10/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: carlos andré da Silva araújo, Matrícula nº 6403603/2; cargo/fun-
ção: Técnico em Gestão de obras Públicas - Engenheiro civil.
oBJETiVo: realizar fiscalização da construção do Trapiche Municipal de 
caiçaua, no Município de Santa Bárbara do Pará/Pa.
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: Santa Bárbara do Pará/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 17/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 840109
Portaria Nº. 1064/2022, 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 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 2022/1018305, de 10/08/2022 
– diPoc/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: lázaro cézar da Silva lima Júnior, Matrícula nº. 5913247/3; cargo/
função: diretor de Planejamento de obras e conformidade.
oBJETiVo: realizar Visita à obra do NaTEa, no Município de capanema/Pa.
dESTiNo: capanema/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
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daTa: 11/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 840056
Portaria Nº. 1063/2022, de 11 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 2022/996860, de 05/08/2022 
– diSET/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: antônia Maria ribeiro almeida, Matrícula nº 5268664/2, cargo/
função: assistente de obras Públicas.
oBJETiVo: reunião Técnica junto a Prefeitura Municipal para tratar das 
ações do Plano diretor Municipal.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº 7030/1, cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora, ao Município de São felix 
do Xingu/Pa.
dESTiNo: São felix do Xingu/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 29/08 a 02/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 840064
Portaria Nº. 1068/2022, de 11 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 2022/1021688, de 11/08/2022 
– NrM/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Thalys Soares feitosa, Matrícula: 55207864/1, cargo/função: co-
ordenador de Núcleo.
oBJETiVo: fiscalização na entrega do Mercado Municipal de itupiranga- 
contrato 20/2021, no Município de itupiranga/Pa.
dESTiNo: itupiranga/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 12/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 840047
Portaria Nº.1066/2022, de 11 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 2022/997920, de 08/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: luís Marcelo alamar de Sousa, Matrícula nº 54190976/3, cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas - Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: fiscalização na obra de conclusão de abastecimento de água- con-
trato nº 69/2021 e Tomada de Preço nº 20/2021, no Município de Terra alta/Pa.
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: Terra alta/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 29/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 840050

Portaria Nº. 1065/2022, 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 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 2022/985723, de 04/08/2022 
– coaP/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: adolfo de oliveira Santa Brígida, Matrícula nº 32760/1; cargo/fun-
ção: auxiliar de Engenharia.
oBJETiVo: Executar levantamentos Técnicos, vistoria e pesquisa imobiliá-
ria, solicitado pelo SEdUc UrE 21- SE01 para avaliação dos imóveis no Mu-
nicípio de Parauapebas/Pa, de acordo com o processo de Nº 2022/724538.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: Parauapebas/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 23 a 26/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 840053

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº.1069 /2022, de 12 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24/01/1994.
coNSidEraNdo os autos do Processo 2022/1020748, de 11/08/2022, e 
os termos do Memorando nº. 04/2022, de 11/08/2022-difiN/SEdoP.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 18/08/2022 a 16/09/2022 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares a servidora VicTÓria GErMaNo SilVa, matrí-
cula 5946540/2, cargo/função: diretor, referente ao Período aquisitivo 
15/02/2019 a 14/02/2020;
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 840040
Portaria N°. 1073/2022, de 12 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 07/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no doE 
nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/1026705, de 12/08/2022 
e os termos do Memorando nº. 23/2022, de 12/08/2022-coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
TraNSfErir, por necessidade de serviço, 30 (trinta) dias de férias do 
servidor fraNciGildo SilVa doS SaNToS, matrícula nº. 5900446/1, 
ocupante do cargo de Motorista; para um momento oportuno, anteriormente 
concedida através da PorTaria nº. 1014/2022, de 03/08/2022, publicada 
no doE n° 069, de 05/08/2022, referente ao período aquisitivo 18/06/2021 
a 17/06/2022.
•  Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
• Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 840030
Portaria Nº.1070/2022, de 12 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/1023132, de 11/08/2022, 
e Memorando nº 22/2022 de 11/08/2022 - coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022 30 (trinta) dias de 
férias regulamentares ao servidor aNilToN Marcio dE SoUZa SaNToS, 
matrícula nº. 57201188/1, ocupante do cargo/função de assistente 
administrativo/coordenador; referente ao Período aquisitivo 08/07/2021 
a 07/07/2022.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 840033
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..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
data de assinatura: 10/08/2022
Vigência: 501 dias a partir da data de início da execução
Justificativa: O presente Termo Aditivo (1º Termo) versa sobre a alteração 
do método de medição referente aos itens 8.3.9 a 8.3.13 referente ao 
anexo d que compõe o apêndice a do contrato que passa a ter a seguinte 
redação “o serviço será medido por metro linear (m) de tubo não assenta-
do na obra conforme indicado no Projeto Executivo.”, para fornecimento de 
tubos de concreto dissociada do assentamento deles, amparada pelo art. 
65, § 8º, da lei nº 8.666/1993 referente ao contrato nº 011/2021- NGTM 
e de acordo com pareceres e justificativas técnicas constantes no processo 
PaE nº 2022/898677.
contrato: 011
Exercício: 2021
contratado: consórcio Mobilidade Grande Belém - cMGB
Endereço: avenida Pontes Vieira, 1790, sala 12, fortaleza/cE, Brasil.
ordenador em exercício: ruy Klautau de Mendonça

Protocolo: 840165
termo aditivo: 1
data de assinatura: 10/08/2022
Vigência: 10/08/2022 a 08/10/2022
Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
Justificativa: Art. 57, I, da Lei nº8.666/93.
contrato: 003
Exercício: 2022
contratado: EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia S.a.-EQTl
Endereço: rod augusto Montenegro, Bairro: coqueiro, kM 8,5, cEP. 66823-
010 - Belém/Pa
ordenador em exercício: ruy Klautau de Mendonça

Protocolo: 840166
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

errata
.

errata do terceiro terMo aditiVo ao terMo de cooPera-
ÇÃo tÉcNica Nº 002/2021 – sectet/setUr
NÚMEro dE Protocolo: 834470
onde se lê:
data de assinatura: 27/08/2022
Período de Vigência: 27/08/2022 a 27/01/2023
Leia-se:
data de assinatura: 27/07/2022
Período de Vigência: 27/07/2022 a 27/01/2023
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 839868
.

coNtrato
.

coNtrato Nº 025/2022 - N r Pereira coMÉrcio de ÁGUa eireLei
oBJETo do coNTraTo: fornecimento de água mineral natural.
daTa dE aSSiNaTUra: 10/08/2022.
Valor: r$ 8.760,00 (oito mil, setecentos e sessenta reais).
ViGÊNcia: 10/08/2022 a 09/08/2023.
orÇaMENTo:

ProG. de traBaLHo desPesa FoNte aÇÃo PL. iNterNo
48101.19.122.1297.8338 339030 0124008794 232028 4120008338c

coNTraTado: N r PErEira coMÉrcio dE áGUa EirEli (cNPJ: 
37.170.992/0001-05).
ENdErEÇo: rua do Posto N° 27, Jamilândia, Bonito-Pa, cEP: 68.645-000.
ordENador: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES

Protocolo: 839858
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa de licitação: 04/2022
data: 11/08/2022
Valor: r$ 13.760,00 (treze mil, setecentos e sessenta reais).
objeto: contratação de empresa especializada nos serviços de comunica-
ção visual, para confecção e instalação de placa com letreiro em acM e 
placas de acrílico, para atender às necessidades desta SEcTET, em confor-
midade com o processo eletrônico nº 2022/225450.
Data da ratificação: 11/08/2022.
orçamento:

ProG. de traBaLHo desPesa FoNte aÇÃo PL. iNterNo

48101.19.122.1297.8338 339039 0124008794 232033 4120008338c

contratado: M. M. GodoY filHo (cNPJ: 46.005.049/0001-38).
Endereço: Tv. doutor Enéas Pinheiro 2462, 1 andar, cEP: 66.095-105, Belém/Pará
ordenadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES

Protocolo: 839839

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Ratificação de Dispensa de Licitação: 04/2022
contratada: M. M. GodoY filHo (cNPJ: 46.005.049/0001-38).
data: 11/08/2022
ordenador: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES

Protocolo: 839844

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de seGUNdo terMo aditiVo ao coNVÊNio de cooPera-
ÇÃo tÉcNica e FiNaNceira Nº 004/2019– sectet/UFPa/FadesP
coNVÊNio Nº 004/2019
TErMo adiTiVo: 2
objeto do convênio: o presente convênio tem por objeto a cooperação 
técnica, científica, operacional e financeira com vistas ao pleno desenvol-
vimento do projeto de ensino, pesquisa e extensão intitulado “cENTral 
dE SUPorTE TEcNolÓGico áS aÇÕES dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária E 
PacificaÇÃo dE coNfliToS SocioaMBiENTaiS” doravante denominada 
“MEU ENdErEÇo: lUGar dE PaZ E SEGUraNÇa Social”.
Subcláusula Única. O objeto do presente convênio aplica-se especificamen-
te aos seguintes territórios de pacificação, a saber:
1. Município de Belém – incluem os bairros da Terra firme, Guamá, Juru-
nas, cabanagem e Benguí;
2. Município de ananindeua – icuí;
3. Município de Marituba – União;
objeto do Termo  aditivo: o presente Termo aditivo tem por objeto as se-
guintes alterações:
1) alteração do anexo Único, Plano de Trabalho efetivando-se o remaneja-
mento de saldo entre rubricas, no item 6 do Plano de aplicação, conforme 
especificado no Anexo 1 deste Termo;
data de assinatura: 12/08/2022
início da Vigência: 12/08/2022
Término da vigência: 19/08/2023
foro: Belém
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica- SEcTET. (cNPJ nº: 08.978.226/0001-73)
Universidade federal do Pará - UfPa (cNPJ nº 34.621.748/0001-23)
fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa - fadESP, como in-
terveniente (cNPJ nº 05.572.870/0001-59)
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretário de Estado/SEcTET.

Protocolo: 840042

.

.

diÁria
.

Portaria 742 de 12 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/ 1021714;
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor EdSoN da SilVa rodriGUES, identidade funcio-
nal nº 5900189/1, ocupante do cargo Técnico em Gestão de desenvolvi-
mento, ciência e Tecnologia - Engenheiro de Pesca, lotado na diretoria de 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, EDILAINE CRISTI-
Na PaMPloNa MENEZES, identidade funcional nº 55586180/2, ocupante 
do cargo de Técnico em Gestão de desenvolvimento, ciência, Tecnologia e 
inovação – Engenharia Sanitária, na diretoria de Educação Superior, Pro-
fissional e Tecnológica – DETEC, a viajar ao município de Bagre-PA, no 
período de 16 a 18/08/2022, a fim de participar como representante desta 
SECTET na solenidade entrega de Certificados dos Cursos FIC.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 12 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 840120
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Portaria Nº 739 de 12 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 2022/1018438.
r E S o l V E:
i - autorizar o servidor daNiEl JoSÉ BarBoSa SidÔNio, identidade fun-
cional nº 54186791/4, ocupante do cargo de coordenador, lotado na Se-
cretaria adjunta – SEcad, a viajar aos municípios de Muaná-Pa e São 
Sebastião da Boa Vista-Pa, no período de 16 a 19/08/2022, para participar 
da “1ª Semana de física” do curso de física/ifPa no município de Muaná; 
e da aula inaugural do curso de Enfermagem/UEPa no município de São 
Sebastião da Boa Vista, conforme demanda do ProSEl 2022 do Programa 
forma Pará.
ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 12 de agosto 2022. 
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 840074
Portaria Nº 741 de 12 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 2022/934639.
r E S o l V E:
i – aUToriZar o bolsista JoSÉ JÚlio MarQUES BEZErra NETo, cPf nº 
636.518.742-49, a viajar aos municípios de Santarém-Pa e Monte alegre-
PA, no período de 10 a 13/08/2022, a fim de extender as diárias para 
acompanhamento do início do 2º semestre letivo e participação nas aulas 
inaugurais dos cursos ProNaTEc nos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 (três) diárias ao 
bolsista acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 12 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 840082
Portaria Nº 740 de 12 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 2022/934226.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor JoSÉ PErEira E SilVa NETo, identidade funcional 
nº 5905193/3, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de Edu-
cação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar aos municípios 
de Santarém-PA e Monte Alegre-PA, no período de 11 a 13/08/2022, a fim 
de acompanhar o início do 2º semestre letivo e participar nas aulas inaugu-
rais dos cursos ProNaTEc nas cidades de Santarém-Pa e Monte alegre-Pa, 
bem como realizar certificação de Cursos dos Convênios Sistema S desta 
Secretaria.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 12 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 840078
Portaria Nº 737 12 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 2022/1024661;
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores carloS aUGUSTo roliM da MoTTa, identida-
de funcional nº 57234825/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
informática, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, Tar-
cia Kaori rodriGUES NaGaiSHi, identidade funcional nº 54190065/2, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de informática, lotada na dire-
toria de administração e finanças – daf, HarlEY cHriSTiaN alVES Ma-
TiaS, identidade funcional nº 5900176/1, ocupante do cargo de auxiliar 
de Serviços operacionais, lotado na diretoria de administração e finanças 
– daf, a viajarem ao município de Eldorado dos carajás-Pa, no período 
de 15 a 19/08/2022, a fim de realizarem Instalação de Computadores; 
e o servidor WEliNGSoN WaNdY PiNTo PEralTa, identidade funcional 
nº 57214839/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de 
administração e finanças – daf, que conduzirá os servidores, ao referido 
município.

ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 12 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 839861
Portaria Nº 738 de 12 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1024683.
r E S o l V E:
i – aUToriZar o servidor roBErTo carloS fUrTado dE PiNa, identida-
de funcional nº 3948/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na dire-
toria de administração e finanças – daf, que conduzirá os colaboradores 
Eventuais, da Universidade federal rural da amazônia - Ufra, a viajar aos 
municípios de Parauapebas-Pa, Xinguara-Pa e Santana do araguaia-Pa, no 
período de 14 a 19/08/2022, a fim de participar da aula inaugural do curso 
de agronomia, conforme demanda do ProSEl 2022 do programa forma 
Pará;, nos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco e 
meia) diárias ao servidor, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 12 de agosto 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 840011
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a Publicação no doe Nº 35.076 de 12/08/2022 
– Protocolo: 839221, Pág. 95., por ocorrer incorreções na publicação no 
Extrato de Errata do Termo de cooperação Técnica nº002/2021-SEcTET/
SETUr.

Protocolo: 839851
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo sUPe-
rior ProFissioNaL e tecNoLÓGica – sectet
diretoria de edUcaÇÃo sUPerior, ProFissioNaL e tecNoLÓGica – 
detec coordeNaÇÃo de edUcaÇÃo tÉcNica e tecNoLÓGica - cetec
editaL 023/2022 - Psa/sectet/ eNFerMaGeM/2022
ProcESSo SElETiVo 2022 Para iNGrESSo dE NoVoS alUNoS No cUr-
So TÉcNico dE NÍVEl MÉdio EM ENfErMaGEM Na forMa SUBSEQUEN-
TE SoB a rESPoNSaBilidadE da SEcTET EM rEGiME dE ParcEria coM 
a UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa.
a SEcTET no uso de suas atribuições legais torna público que será realiza-
do no período 12/08/2022 a 05/10/2022 por meio do portal www.sectet.
pa.gov.br, o Processo de Seleção/matrícula direta de novos alunos para 
curso Técnico de Nível Médio – Enfermagem, para o preenchimento das 
vagas do curso especificado no ANEXO II do presente Edital que passa a 
integrá-lo para todos os fins de direito.
das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1.Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das normas e condi-
ções estabelecidas neste Edital para eximir-se de qualquer responsabilidade.
1.2.o Processo Seletivo será regido por este Edital e pelas disposições da 
lei nº 9.341 de 11 de novembro de 2021 
1.3.a SEcTET - Pa e as Unidades de Ensino da rede EETEPa terão a incum-
bência de divulgar as informações relacionadas a este Processo de Seleção.
1.4.a SEcTET - Pa, a seu exclusivo critério, poderá celebrar convênios e 
parcerias com o objetivo de divulgar as informações relacionadas ao pre-
sente edital.
1.5.fica instituída a comissão de matrícula nas unidades de ensino com-
postas pelos membros natos: dirEÇÃo; VicE-dirEÇÃo E SEcrETário 
(a), SoB a rESPoNSaBilidadE da dirEÇÃo da EScola.
1.6.a oferta de turma será garantida mediante o número mínimo de 25 
(vinte e cinco) alunos selecionados no curso/turno/turma, observado o li-
mite de vagas no anexo ii deste Edital.
2.das disPosiÇÕes esPecÍFicas  
2.1. o ingresso nos cursos objeto deste Edital atenderá prioritariamente 
ao seguinte público:
I - de pessoas com deficiência (reserva de 5% das vagas)
ii - os ditames da lei 9.341 de 11 de novembro de 2021, que em seu artigo 
15, determina que 40% do público seja auto declarado raça negra ou pardo
2.2.os critérios de ingresso em cada curso respeitarão, quando for o caso, 
a idade mínima (nunca inferior a 18 anos), os critérios da escolaridade e os 
demais pré-requisitos dos cursos, conforme catálogo Nacional.
2.3.Não serão admitidas aos beneficiários, matrículas simultâneas em cur-
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sos ofertados por intermédio da SEcTET.
2.4. Observada a ordem de classificação deste Edital, serão matriculados 
estudantes, inclusive em caráter de substituição em casos de cancelamen-
to, nas turmas com execução igual ou inferior a 20%:
I - da carga horária total do curso de qualificação profissional;
ii - da carga horária desenvolvida nos quatro primeiros meses do curso técnico
2.5.Terá a matrícula cancelada o aluno de curso que:
i - ausentar-se nos cinco primeiros dias consecutivos de aula, no caso de 
cursos da modalidade presencial;
ii - tiver frequência menor que 50% ao completar 20% da carga horária 
total do curso de qualificação profissional;
iii- tiver frequência menor que 50% ao completar 20% da carga horária 
integralizada nos quatro primeiros meses do curso técnico;
iV- for reprovado mais de uma vez, por nota ou frequência, em uma mes-
ma etapa ou módulo do curso técnico;
V- tiver constatada a inidoneidade de documento apresentado ou a falsida-
de de informação prestada à SEcTET;
Vi- descumprir os deveres expressos no Termo de compromisso assinado 
no ato da matrícula; 
VIII - não realizar, em até três meses do mês de referência, a confirmação 
da frequência para cursos presenciais.
3.dos cUrsos
3.1.Sera ofertado no âmbito do presente edital o seguinte curso técnico em 
enfermagem - SUBSEQUENTE – para os candidatos que concluíram o ensino 
médio ou o equivalente e que tenham 18 ou mais anos de idade. o curso 
confere ao formado o diploma de técnico, conforme a legislação em vigor.
4.das VaGas
4.1.Serão ofertadas 300 (trezentas) vagas no curso técnico de nível médio 
em enfermagem;
4.2.As vagas disponíveis para matrícula estão especificadas no ANEXO II 
deste Edital.
5. da MatrÍcULa
5.1 o processo de matrícula dos alunos compreenderá duas fases:
5.1.1. PrÉ-MaTrÍcUla (iNScriÇÃo) - será realizada por meio do portal da 
SEcTET/Pa- www.sectet.pa.gov.br, nos limites das vagas disponíveis nos 
termos deste Edital, no período compreendido entre os dias 25 de agosto 
a 5 de setembro de 2022.
5.1.2.a efetivação da pré-matrícula obedecerá a ordem de preenchimento 
do sistema, na escolha por uma vaga na escola/curso/turno/turma obede-
cendo a distribuição das vagas de acordo com lei vigente; 
5.1.3. os candidatos que excederem as vagas disponíveis por escola/cur-
so/turma/turno na fase da pré-matrícula ficarão em lista de espera, clas-
sificados em ordem decrescente, e serão chamados para confirmação de 
matrícula, caso haja desistência dos candidatos pré-matriculados;
5.1.4. as informações prestadas no ato da pré-matrícula são de exclusiva 
responsabilidade do candidato, e serão utilizadas para confirmação de sua 
pré-matrícula no PSa-SEcTET/ENfErMaGEM;
5.1.5. Ao final do preenchimento, será gerada a prévia do comprovante de pré
-matrícula, que deverá ser analisada pelo (a) candidato (a) antes de concluí-la;
5.1.6.os candidatos pré-matriculados deverão comprovar documentalmente 
as informações prestadas no ato da pré-matrícula, sob pena de não fazendo 
ou de não confirmação das informações prestadas, perder a vaga pleiteada;
5.1.7.a PrÉ-MaTrÍcUla do candidato implicará em ciência e tácita acei-
tação das condições estabelecidas neste EdiTal, das quais não poderá 
alegar desconhecimento;
5.1.8. a SEcTET, por meio da coordenação de Educação Técnica e Tec-
nológica - cETEc, não se responsabilizará por inscrições não recebidas 
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas na comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados;
5.1.9. É nula de pleno direito, não produzindo quaisquer efeitos, as pré-matrí-
culas realizadas por meios estranhos aos definidos no item 4.1.1 deste Edital 
(será válida apenas a pré-matrícula realizada pelo site da SEcTET);
5.1.10. após a conclusão da PrÉ-MaTrÍcUla, caso o (a) candidato (a) 
deseje corrigir quaisquer das informações prestadas, deverá excluir a PrÉ
-MaTrÍcUla realizada e proceder nova PrÉ-MaTrÍcUla, desde que esteja 
dentro do prazo de inscrição estabelecido no item 4.1.1 deste Edital;
5.1.11. caso o curso de escolha do aluno não seja ofertado em razão da 
não formação de turma nos termos do item 1.6 deste Edital, a critério da 
cETEc, a respectiva inscrição poderá ser remanejada para outro curso de 
interesse do candidato, na hipótese da existência de vagas ociosas.
5.2.1.coNfirMaÇÃo dE MaTrÍcUla - os candidatos pré-matriculados de-
verão comparecer à secretaria da escola para a qual o candidato concorreu 
à vaga, no período de 14 de setembro a 4 de outubro de 2022 para confir-
mação da matrícula, nos horários estipulados pela escola.
5.2.2. A definição dos horários das confirmações de matrículas será decidi-
da pelas escolas de educação profissional e tecnológica (comissão de ma-
trícula), devendo, entretanto, abranger os três turnos, no caso das escolas 
que ofertam cursos e turmas no período noturno.
5.2.3. No ato da confirmação de matrícula, o(a) candidato(a) deverá com-
parecer à escola munido de original e cópia dos seguintes documentos:
5.2.2.1.requerimento de matrícula fornecido pela escola;

5.2.2.2.certidão de Nascimento ou casamento;
5.2.2.3. carteira de identidade (rG) ou similar;
5.2.2.4. cadastro de Pessoa física (cPf);
5.2.2.5.Certificado ou declaração de Conclusão do Ensino Fundamental 
(para curso da oferta integrado);
5.2.2.6.Histórico Escolar do Ensino fundamental (para curso da oferta in-
tegrado);
5.2.2.7. Certificado de Conclusão e Histórico do Ensino Fundamental (para 
curso da oferta concomitante);
5.2.2.8. Histórico do Ensino Médio cursando o 2º ano (para curso da oferta 
concomitante);
5.2.2.9. Certificado ou declaração e Histórico Escolar do Ensino Médio 
(para curso da oferta Subsequente);
5.2.2.10. Comprovante de residência recente (água, luz, telefone fixo ou 
móvel);
5.2.2.11. duas fotos 3x4 recente.
6.dos casos de eLiMiNaÇÃo de caNdidato
apresentar documentos ilegíveis, que contenham emendas ou rasuras ou 
documentação que esteja incompleta, salvo em situações de furto ou rou-
bo de documentos, devidamente comprovados pelos documentos cabíveis, 
circunstâncias nas quais deverá ser conferido prazo ao candidato para 
apresentação dos documentos furtados.
6.1.Enviar documentos por correio ou por e-mail;
6.2.Não apresentar todos os documentos e respectivas cópias solicitados 
no item 4.2.3;
6.3.as vagas oriundas de casos de eliminação serão preenchidas pelos 
candidatos selecionados nos termos deste Edital.
7.da certiFicaÇÃo
7.1. Somente será expedido diploma de Técnico de Nível Médio em ENfEr-
MaGEM quando cumpridos todos os componentes curriculares, inclusive o 
estágio curricular obrigatório, quando for o caso.
8.das disPosiÇÕes Gerais
8.1,Em caso de não preenchimento das vagas ofertadas por escola/cur-
so/turno/turma, nos termos deste Edital, assim como não havendo mais 
candidatos em lista de espera, poderá a SEcTET abrir novos períodos  de 
matrículas, por meio de Editais específicos;
8.2. os candidatos que deixarem de atender a quaisquer dos prazos pre-
vistos pelo edital perderão, automaticamente, o direito à vaga;
8.3..os candidatos poderão obter informações sobre o Processo de Matrí-
cula dESTE EdiTal por meio do portal da SEcTET-Pa;
8.4.a MaTrÍcUla do candidato implicará na aceitação das normas, con-
tidas neste Edital e demais comunicados que venham a ser publicados;
8.5. Este Edital poderá sofrer alterações, que serão imediatamente divul-
gadas por meio do portal da SEcTET- Pa www.sectet.pa.gov.br;
8.6.as dúvidas sobre o presente Edital poderão ser dirimidas no portal da 
SEcTET-Pa www.sectet.pa.gov.br, bem como pelo telefone – (91) 4009-2548;
8.7.os casos omissos serão analisados pela comissão Estadual organiza-
dora e Executora do Processo Seletivo.
Belém/Pa, 12 de agosto de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
SEcrETária dE ESTado

aNeXo i

Processo seLetiVo NoVos aLUNos
cronograma de matrículas

12 de agosto 2022 Publicação do Edital

25/08 a 05/09/2022 Pré-Matrícula/inscrições

09/09/2022 divulgação resultado

12/09/2022
13/09/2022

14/09/2022 a 04/10

recurso
resultado recurso

Confirmação Matrícula

05/10/2022 início das aulas

aNeXo ii

região de 
integração

Municí-
pio Nome do curso Pré- requi-

sitos
Nome da Unidade 

de ensino Vagas

METroPoli-
TaNa BElÉM TEcNico dE ENfErM-

NaGEM
Ens. Médio 
completo

EETEPa icoaraci- 
fraNciSco daS 

cHaGaS riBEiro dE 
aZEVEdo

50

MaraJo BrEVES TEcNico dE ENfErM-
NaGEM

Ens. Médio 
completo EETEPa BrEVES 50

rio caETE caPa-
NEMa

TEcNico dE ENfErM-
NaGEM

Ens. Médio 
completo a dEfiNir 50
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MaraJo oEiraS 
do Pará

TEcNico dE ENfErM-
NaGEM

Ens. Médio 
completo a dEfiNir 50

TocaNTiS Moca-
JUBa

TEcNico dE ENfErM-
NaGEM

Ens. Médio 
completo

EEEM BENEdiTo 
Marilda da SilVa 50

araGUaia
S. do 
ara-

GUaia

TEcNico dE ENfErM-
NaGEM

Ens. Médio 
completo

EETEPa SaNTaNa do 
araGUaia 50

ToTaiS 300

Protocolo: 840292
errata
Fica retificado na publicação da Portaria nº 736 de 11 de agosto de 2022, 
publicada no doE nº 35.076 de 12/08/2022. Protocolo nº 839594
No art. 2°, onde se lê: “Maria BEaTriZ MaNdElErT PadoVaNi, iden-
tidade funcional nº 5917446/1, consultora Pedagógica ProNaTEc; e fá-
TiMa dE NaZarÉ PaNToJa rEZENdE, Gerente Pedagógica ProNaTEc...”
Leia-se: “rodriGo coUTiNHo lEliS doS SaNToS, identidade funcional 
nº 5965665/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública – admi-
nistração e TÂNia criSTiNa doS SaNToS SaNTaNa, identidade funcional 
n° 5812364/4, ocupante do cargo de coordenadora, lotada na diretoria de 
administração e finanças – daf....”
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 12 de agosto de 2022.

Protocolo: 840293

..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 191/2022 – GaBiNete, 12 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, Maria roSiaNE BorGES foNSEca, matricula nº 
5942078/1, para exercer o encargo do Instrumento nº 2022NE00897, firma-
do entre a fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisa – faPESPa 
e a empresa J M fonseca Martins ltda, que tem como objeto a aquisição de 
materiais de higiene/limpeza, conforme Processo nº 2022/332381.
art. 2º - dESiGNar, BENEdiTo dE JESUS HENdErSoN Gordo, matrícula 
n° 5916900/1, para, na ausência do titular, exercer o cargo de substituto.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se quaisquer outrasdisposições em contrário.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, 12 de agosto de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 839850

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 349/2022-seeL, 12 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, no uso de suas atribui-
ções que lhe foram delegadas, pela lei nº 6.215 de 28 de abril de 1999, 
alterada pela lei nº 6.879, de 29 de junho de 2006, publicada no doE nº 
30.714, de 30/06/2006, considerando art. 31, da lei nº 5.810/94 e conside-
rando do decreto nº 795 de 29/05/2020, e ainda o processo 2022/699174;
rESolVE rEVoGar a contar de 01 de junho de 2022 a cessão do 
servidor EliaS SoUZa liMa, matrícula n° 2015331/1, ocupante do cargo 
de Servente cedido a casa civil da Governadoria do Estado, através da 
PorTaria nº 106/2021-SEEl, 22 dE aBril dE 2021, publicada no doE nº 
34.562 de 26 de abril de 2021.
i – rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 840039

..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 602/GePs/setUr de 12 de aGosto de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/1021339; rESolVE: i – 
conceder suprimento de fundos ao servidor cHarlES aNTÔNio fErrEira 
dE aViZ, mat. 55586269/1, assistente em Gestão do Turismo. ii – o valor 
do suprimento corresponde a: r$ 300,00 (trezentos reais), para atender as 
despesas de classificação 339033 (Passagens e Locomoção). A utilização 
do suprimento de fundos será no período de 30 (trinta) dias após a data de 
recebimento, devendo ocorrer a prestação de contas no prazo máximo de 
15 dias após o período de aplicação. ordENador: aNdErSoN oliVEira 
caValcaNTE

Protocolo: 840279

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 601/GePs/setUr de 11 de aGosto de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1021272; rESolVE: con-
ceder 05, ½ (cinco, meias) diárias ao servidor cHarlES aNTÔNio fEr-
rEira dE aViZ, mat. 55586269/1, assist. em Gestão do Turismo. oBJ: 
acompanhar e dá suporte técnico para a realização do curso de Garçom 
em parceria com o SENar para os Prestadores de Serviços Turísticos da 
ilha do combú (aPa do coMBU). dESTiNo: combú/Pa. PErÍodo: 22 a 
26/08/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 840273
Portaria N° 603/GePs/setUr de 12 de aGosto de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1023614; rESolVE: conce-
der 1/2 (meia) diárias ao servidor JoSÉ JorBEM araÚJo da SilVa, mat. 
57230575/2, Motorista. oBJ: conduzir servidor. dESTiNo: Mosqueiro/Pa. 
PErÍodo: 12/08/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 840281
Portaria N° 604/GePs/setUr de 12 de aGosto de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1022857; rESolVE: con-
ceder 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias a servidora cláudia regina costa 
Pinheiro, Mat. 5891741/1, assist. administrativo. oBJ: Participação do co-
NEX 2022 congresso de Excelência em licitações e contratações Públicas. 
dESTiNo: Goiânia /Go. PErÍodo: 21 a 28/08/2022. ordENador: aN-
dErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 840289

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 489/2022/GGP/dPG/10/08/2022. 
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8º, i e Viii, da lei complementar nº 054/2006 e 
art. 100 da lei complementar nº 80/1994; considerando o disposto no 
art. 46, § 8º da lei complementar nº 54/2006, com redação dada pela 
lei complementar nº 91/2014; considerando a resolução cSdP nº 283, 
de 16 de novembro de 2021; considerando o que consta no Processo 
administrativo Eletrônico nº 2022/997543; rESolVE: art. 1º revogar, com 
efeitos a contar de 27.07.2022, a gratificação de acumulação concedida 
à defensora Pública caMilla faciola PESSoa loBo, id. funcional 
57231670, referente atendimentos na 6ª defensoria Pública cível de 
ananindeua (5% do vencimento-base), com a consequente exclusão 
de seu nome da PorTaria nº 291/2022/GGP/dPG, de 06.06.2022. 
Art. 2º Revogar, com efeitos a contar de 27.07.2022, a gratificação de 
acumulação concedida à defensora Pública aNa laUra MacEdo Sá, id. 
funcional 80845770, referente Processos da 6ª defensoria Pública cível 
de ananindeua (5% do vencimento-base), com a consequente exclusão 
de seu nome da PorTaria nº 291/2022/GGP/dPG, de 06.06.2022. art. 3º 
Revogar, com efeitos a contar de 27.07.2022, a gratificação de acumulação 
concedida à defensora Pública liaNE BENcHiMol MaToS alBaNo, id. 
funcional 80845951, referente audiências na 6ª defensoria Pública cível 
de ananindeua (5% do vencimento-base), com a consequente exclusão 
de seu nome da PorTaria nº 291/2022/GGP/dPG, de 06.06.2022. art. 
4º Conceder gratificação de acumulação aos (às) Defensores (as) Públicos 
(as), conforme discriminado na tabela abaixo:
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deFeNsor 
(a) PÚBLico 

(a)
MatrÍcULa

titULari-
dade/

desiGNaÇÃo
acUMULaÇÃo GratiFica-

ÇÃo

PerÍodo 
de

coNcessÃo

camilla 
faciola Pessoa 

lobo
57231670

2ª defensoria 
Pública cível de 

ananindeua

atendimentos 
na 1ª defensoria 
Pública cível de 

ananindeua

5% do ven-
cimento-base, 
nos termos do 
art. 3º, inciso i 
da resolução do 
cSdP nº 283, de 

16/11/2021.

28/07/2022 a 
30/08/2022

ana laura 
Macedo Sá 80845770

6ª defensoria 
Pública cível de 

ananindeua

Processos da 
1ª defensoria 

Pública cível de 
ananindeua

5% do venci-
mento-base, nos 
termos do art. 
3º, inciso ii da 
resolução do 

cSdP nº 283, de 
16/11/2021.

28/07/2022 a 
30/08/2022

liane Ben-
chimol Matos 

albano
80845951

3ª defensoria 
Pública cível de 

ananindeua

audiências da 
1ª defensoria 

Pública cível de 
ananindeua

5% do venci-
mento-base, nos 
termos do art. 
3º, inciso iii da 
resolução do 

cSdP nº 283, de 
16/11/2021.

28/07/2022 a 
30/08/2022

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 839679
Portaria Nº 492/2022/GGP/dPG, de 11 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, inciso Viii e art. 48, §§ 1º e 2º, todos da 
lei complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o 
disposto no art. 1º da resolução cSdP Nº 154, de 14 de março de 2016, 
alterada pela resolução cSdP nº 274, de 10 de maio de 2021; conside-
rando o Processo cSdP Nº 580/2022 (PaE 2022/679006); considerando 
que o conselho Superior da defensoria Pública, na 244ª sessão ordinária 
realizada no dia 01 de agosto de 2022, à unanimidade, aprovou o pedi-
do de afastamento da defensora Pública aliNE rodriGUES dE oliVEira 
caldaS para elaboração de dissertação de mestrado; rESolVE:
autorizar a defensora Pública aliNE rodriGUES dE oliVEira caldaS, 
id. funcional nº 80845828, a se afastar de suas funções, sem prejuízo de 
seus vencimentos, pelo período de 16.08.2022 a 16.11.2022, para elabo-
ração de dissertação de mestrado, observadas as condições constantes da 
resolução cSdP Nº 154, de 14 de março de 2016, alterada pela resolução 
cSdP nº 274, de 10 de maio de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 839706

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 476/2022-GGP/dPG, de 03 de agosto de 2022
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de fe-
vereiro de 2006, considerando os termos do laudo Médico nº 1875/2022, 
protocolozado no PaE nº 2022/977181, rESolVE: conceder a rENaN 
corrEa faraoN, defensor Público, id funcional nº. 57227132/1, licença 
para Tratamento de Saúde, conforme o art. 81 e 84, da lei nº. 5.810/94, 
no período de 01.07.2022 a 22.07.2022. MÔNica PalHETa fUrTado BE-
lÉM diaS - Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 839699

.

.

diÁria
.

Portaria 1517/2022- da,12/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores daNiEla rodriGUES 
oliVEira, matrícula 5906666/1, cargo aSSESSora JUrÍdica, claUdiVaN 
BarroS doS rEiS, matrícula 20463, cargo MoToriSTa, objetivo 
rEaliZar aTENdiMENTo ao PÚBlico, forNEcENdo oriENTaÇÕES 
JUrÍdicaS, coNSUlTaS E MiNUTa dE PEÇaS. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de MaraBá a 
BoM JESUS do TocaNTiNS, período 11/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 839840

Portaria 1519/2022- da,12/08/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) as Servidoras iVaNa crYSTiNa MaToS do 
NaSciMENTo, matrícula 57188104-2, cargo TÉcNico dE dEfENSoria 
PÚBlica, claUdia VaNESSa GoMES SaNTiaGo, matrícula , cargo 
TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica, objetivo ParTiciPar do coNGrESSo 
dE EXcElÊNcia EM liciTaÇÕES E coNTraTaÇÕES PÚBlicaS - coNEX 
2022. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocarem-se de BElÉM a GoiÂNia, período 23/08/2022 a 27/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 839852
Portaria 1518/2022- da,12/08/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) a defensora iSaBElE caSTro da SilVa 
liMa, matrícula 5957719, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia EM iGaraPÉ-
Miri No PErÍodo dE 22 a 24.08 E dESlocar-SE Para BElÉM,  Para  
ParTiciPar do cUrSo dE forMaÇÃo. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de aBaETETUBa a BElÉM, 
período 22/08/2022 a 26/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 839847
Portaria 1520/2022- da,12/08/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao defensor lUiZ GUSTaVo BESSa 
alBUQUErQUE, matrícula 5957726, objetivo ParTiciPar do cUrSo 
dE forMaÇÃo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de iTaiTUBa a BElÉM, período 25/08/2022 
a 27/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 839853
Portaria 1521/2022- da,12/08/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) a defensora aNdrEia MacEdo BarrETo, 
matrícula 5895996-1, objetivo ViSiTa E aTENdiMENTo À coMUNidadE 
PoacÊ do TErriTÓrio QUiloMBola dE JaMBUaÇU. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
caSTaNHal a MoJU, período 16/08/2022 a 17/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 839859
Portaria 1522/2022- da,12/08/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor ValdEMi SoarES dE oliVEira, 
matrícula 57213154, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSora. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de caSTaNHal a MoJU, período 16/08/2022 a 17/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 839860
Portaria 1523/2022- da,12/08/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) a defensora aNdrEia MacEdo BarrETo, 
matrícula 5895996-1, objetivo ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
JUSTificaÇÃo PrÉVia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a SalVaTErra, período 
24/08/2022 a 25/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 839862
Portaria 1524/2022- da,12/08/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor EliVar loBo alVES, matrícula 
57211744, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSora. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElÉM a SalVaTErra, período 24/08/2022 a 25/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 839863
.

oUtras MatÉrias
.

aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico, JULGaMeNto: MeNor PreÇo 
GLoBaL Por Lote ÚNico.
Número: 0118/2022-dPE/Pa
Processo nº: 2022/446508-dPE/Pa.
objeto: o objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de Monitoramento remoto com Serviço de Pronta 
resposta (SPr) por meio de um Sistema integrado de Videomonitoramen-
to (cfTV) e alarme Eletrônico, com fornecimento de materiais, equipamen-
tos e softwares em regime de comodato, bem como infraestrutura com 
instalação, configuração, suporte técnico para atender as necessidades da 
dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará.
Nos termos do item 20.3 do Edital, e diante das falhas apresentadas, as 
quais não podem ser sanadas nesta fase do certame, bem como em aten-
ção aos princípios constitucionais, em especial da moralidade, da eficiência 
e economicidade; e, por não verificar outra alternativa para sanar tais fa-
lhas, torna-se necessária a revogação por interesse público do presente 
certame por parte deste Pregoeiro. responsável pelo certame: Eduardo 
Tathuhiro Nakata.

Protocolo: 840187



80  diário oficial Nº 35.078 Terça-feira, 16 DE AGOSTO DE 2022

..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

..

sUPriMeNto de FUNdo
.

 

Porta-
ria Processo coMarca/de-

PartaMeNto sUPrido FiNaLidade

eLeMeNto de desPesa

totaL

Periodo de aPLi-
caÇÃo

Prestar 
coNtas 

atÉ
combus-

tivel consumo
transp./ 
Locom.

Pessoa
Fisica

Pessoa
Juridica data 

iNiciaL
data 

FiNaL
339030 339030 339033 339036 339039

1413 Pro202202486 SaNTa iZaBEl do 
Pará

laUricElio caValcaNTE 
dE araUJo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 48,00 0,00 1.457,00 0,00 1.505,00 06/07/22 04/08/22 19/08/22

1414 Pro202202487 BarcarENa GaBriEla aQUiNo 
doMiNGUES

SESSÃo dE 
JÚri 75,00 83,00 0,00 0,00 952,00 1.110,00 06/07/22 04/08/22 19/08/22

1415 Pro202202488 oriXiMiNá SilVio JoSE PriNTES 
GoMES

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 59,00 0,00 0,00 1.316,00 1.375,00 06/07/22 04/08/22 19/08/22

1416 Pro202202489 iGaraPÉ-aÇU Edi KlEBE MarTiNS da 
coSTa

SESSÃo dE 
JÚri 75,00 117,00 0,00 843,00 0,00 1.035,00 06/07/22 04/08/22 19/08/22

1417 Pro202202493 iGaraPÉ-aÇU Edi KlEBE MarTiNS da 
coSTa

SESSÃo dE 
JÚri 75,00 116,00 0,00 1.054,00 0,00 1.245,00 06/07/22 04/08/22 19/08/22

1418 Pro202202495 caPaNEMa aNdrEa Girard da SilVa 
alVES

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 06/07/22 04/08/22 19/08/22

1419 Pro202202497 PraiNHa ElZaNY Mafra fEiToSa diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 06/07/22 04/08/22 19/08/22

1420 Pro202202501 caSTaNHal 1ª 
Vara

MarcoS dE aBrEU 
riBEiro

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00 940,00 06/07/22 04/08/22 19/08/22

1421 Pro202202507 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria caSSiaNo 
SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.030,00 0,00 0,00 0,00 1.030,00 08/07/22 06/08/22 21/08/22

1422 Pro202202508 SaNTarÉM adElcidES VaScoNcEloS 
MariNHo aUdiÊNciaS 0,00 0,00 248,00 0,00 0,00 248,00 08/07/22 06/08/22 21/08/22

1423 Pro202202510
coordENadoria  
doS JUiZadoS 

ESPEciaiS

MarlENa BENTo VaScoN-
cElloS cHaVES

ProJETo 
“VErÃo coM 

JUSTiÇa”
0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 08/07/22 06/08/22 21/08/22

1424 Pro202202513 afUá fraNciSco faBio PirES 
BraGa diliGÊNciaS 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 08/07/22 06/08/22 21/08/22

1425 Pro202202515 afUá EVaNGEl SaNTaNa MaNUTENÇÃo 
dE VEÍcUlo 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00 08/07/22 06/08/22 21/08/22

1426 Pro202202516 TUcUrUÍ Vara 
criMiNal

NEiBSoN daNilo fErrEira 
BarroS

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 11/07/22 09/08/22 24/08/22

1427 Pro202202517 ToMÉ-aÇU adriaNE dE SoUZa 
alMEida

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 30,00 0,00 700,00 0,00 730,00 08/07/22 06/08/22 21/08/22

1428 Pro202202523 ParaGoMiNaS PaUlo SErGio fErNaNdES ESTUdo 
Social 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 05/07/22 03/08/22 18/08/22

1429 Pro202202529 afUá fraNciSco faBio PirES 
BraGa aUdiÊNciaS 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 08/07/22 06/08/22 21/08/22

1430 Pro202202526 BraGaNÇa aNToNio Maria ZacariaS 
dE oliVEira diliGÊNciaS 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 08/07/22 06/08/22 21/08/22

1431 Pro202202527 alTaMira fraNciSco roNaldo dE 
araUJo diliGÊNciaS 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 08/07/22 06/08/22 21/08/22

1432 Pro202202530 SoUrE HEroNildES MarQUES 
BarBoSa

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00 08/07/22 06/08/22 21/08/22

1433 Pro202202533 cUrraliNHo carlYlE VicTor SaNTaNa 
PEiXoTo diliGÊNciaS 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 11/07/22 09/08/22 24/08/22

1434 Pro202202543 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria caSSiaNo 
SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.165,00 0,00 0,00 0,00 1.165,00 08/07/22 06/08/22 21/08/22

1435 Pro202202544 SaNTarÉM 3ª 
Vara

KaTia PaTricia dE SoUSa 
aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.375,00 0,00 0,00 0,00 1.375,00 11/07/22 09/08/22 24/08/22

1436 Pro202202545 alENQUEr rafaEl BENTES PiNTo SESSÃo dE 
JÚri 0,00 64,00 0,00 0,00 1.156,00 1.220,00 11/07/22 09/08/22 24/08/22

1437 Pro202202546 caSTaNHal JoSE fErNaNdo fErrEira 
dE araUJo

ESTUdo 
Social 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 11/07/22 09/08/22 24/08/22

1438 Pro202202548 iGaraPÉ-Miri iSaiaS dE alMEida PiNHEi-
ro filHo diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 11/07/22 09/08/22 24/08/22

1439 Pro202202550 TErMo dE aVEiro EliEl da rocHa SilVa diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1440 Pro202202553 aBaETETUBa Sara HElENa coSTa 
BaTiSTa

ESTUdo 
Social 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 11/07/22 09/08/22 24/08/22

1441 Pro202202554 aBaETETUBa MarcElo alENcar da 
SilVa diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 11/07/22 09/08/22 24/08/22
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1442 Pro202202555
SEcrETaria dE 
ENGENHaria E 
arQUiTETUra

fraNciNaldo PErEira da 
SilVa BarBoSa

MaNUTENÇÃo 
PrEdial 0,00 6.000,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00 12/07/22 10/08/22 25/08/22

1443 Pro202202560 BENEVidES MarTa MaciEl PiMENTEl SESSÃo dE 
JÚri 60,00 800,00 0,00 0,00 0,00 860,00 11/07/22 09/08/22 24/08/22

1444 Pro202202561 BarcarENa GaBriEla aQUiNo 
doMiNGUES

SESSÃo dE 
JÚri 75,00 85,00 0,00 0,00 1.020,00 1.180,00 11/07/22 09/08/22 24/08/22

1445 Pro202202562 SaNTarÉM 3ª 
Vara

KaTia PaTricia dE SoUSa 
aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 11/07/22 09/08/22 24/08/22

1446 Pro202202563 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria caSSiaNo 
SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00 1.125,00 11/07/22 09/08/22 24/08/22

1447 Pro202202565 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria caSSiaNo 
SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 11/07/22 09/08/22 24/08/22

1448 Pro202202566 iTaiTUBa Vara 
criMiNal EliSSoN ProNEr STorTi SESSÃo dE 

JÚri 0,00 76,00 0,00 0,00 1.054,00 1.130,00 12/07/22 10/08/22 25/08/22

1449 Pro202202567 alENQUEr EVaNdro lUiZ BaTiSTa 
SaloMao diliGÊNciaS 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 11/07/22 09/08/22 24/08/22

1450 Pro202202570 GoiaNÉSia do 
Pará

iclENildo Marcio SaNToS 
riBEiro

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 90,00 0,00 0,00 450,00 540,00 11/07/22 09/08/22 24/08/22

1451 Pro202202576
coordENadoria  
doS JUiZadoS 

ESPEciaiS

VaNdErlUci SiMÕES 
cUNHa

ProJETo 
“VErÃo coM 

JUSTiÇa” 
(coMPlEMEN-

To)

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 11/07/22 09/08/22 24/08/22

1452 Pro202202579 BraGaNÇa SaUlo SaraTY dE 
oliVEira diliGÊNciaS 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 11/07/22 09/08/22 24/08/22

1453 Pro202202580 BraGaNÇa SaUlo SaraTY dE 
oliVEira diliGÊNciaS 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 11/07/22 09/08/22 24/08/22

1454 Pro202202581 caPaNEMa SHaKira criSTiNa riBEiro 
da SilVa

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1455 Pro202202588 cUrraliNHo rafaEl MoTa PoNTES
TraNSPorTE 
dE ProcES-

SoS
0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 11/07/22 09/08/22 24/08/22

1456 Pro202202589
coordENadoria  
doS JUiZadoS 

ESPEciaiS

adilZES dE NaZarE 
MacHado dE MaToS

ProJETo 
“VErÃo coM 

JUSTiÇa” 
(coMPlEMEN-

To)

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1457 Pro202202590
coordENadoria  
doS JUiZadoS 

ESPEciaiS

MarlENa BENTo VaScoN-
cElloS cHaVES

ProJETo 
“VErÃo coM 

JUSTiÇa” 
(coMPlEMEN-

To)

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1458 Pro202202591
coordENadoria  
doS JUiZadoS 

ESPEciaiS

adilZES dE NaZarE 
MacHado dE MaToS

ProJETo 
“VErÃo coM 

JUSTiÇa”
0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1459 Pro202202592 SÃo caETaNo dE 
odiVElaS

dENiSE ElEM MarTiNS 
rENTE PErEira

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 75,00 0,00 150,00 600,00 825,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1460 Pro202202593 SÃo caETaNo dE 
odiVElaS

dENiSE ElEM MarTiNS 
rENTE PErEira

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 85,00 0,00 150,00 700,00 935,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1461 Pro202202594 SÃo caETaNo dE 
odiVElaS

dENiSE ElEM MarTiNS 
rENTE PErEira

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 80,00 0,00 150,00 900,00 1.130,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1462 Pro202202596 caSTaNHal aldENir SilVa da rocHa ESTUdo 
Social 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1463 Pro202202597
SEcrETaria dE 
ENGENHaria E 
arQUiTETUra

MarcoS aNdErSoN 
GUEdES fErNaNdES

ViSToria 
TÉcNica 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 480,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1464 Pro202202600 TUcUrUÍ Vara 
criMiNal

NEiBSoN daNilo fErrEira 
BarroS

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.055,00 0,00 0,00 0,00 1.055,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1465 Pro202202599 SaNTarÉM 3ª 
Vara

KaTia PaTricia dE SoUSa 
aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri (coMPlE-

MENTo)
0,00 2.110,00 0,00 0,00 0,00 2.110,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1466 Pro202202602 JUrUTi TiaGo HENriQUE lEMoS 
dE araUJo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.195,00 0,00 300,00 0,00 1.495,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1467 Pro202202603 ParaGoMiNaS PaUlo SErGio fErNaNdES ESTUdo 
Social 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1468 Pro202202604
SEcrETaria dE 
ENGENHaria E 
arQUiTETUra

MarcoS aNdErSoN 
GUEdES fErNaNdES

ViSiTa 
TÉcNica 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 440,00 11/07/22 09/08/22 24/08/22

1469 Pro202202605 MElGaÇo JEScilEia PaUliNo dE 
oliVEira diliGÊNciaS 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 15/07/22 13/08/22 28/08/22

1470 Pro202202606 MElGaÇo iGor PacHElli coElHo 
PErEira diliGÊNciaS 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 19/07/22 17/08/22 01/09/22

1471 Pro202202608 alMEiriM roBSoN dENilSoN alVa-
rENGa da rocHa diliGÊNciaS 0,00 0,00 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1472 Pro202202610 SoUrE daNiElSoN corrEa lEiTE ESTUdo 
Social 200,00 0,00 2.905,00 0,00 0,00 3.105,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1473 Pro202202619 iriTUia Maria darlicE dE oliVEi-
ra MoNTEiro

SESSÃo dE 
JÚri 74,00 56,00 0,00 0,00 1.230,00 1.360,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1474 Pro202202620 iriTUia Maria darlicE dE oliVEi-
ra MoNTEiro

SESSÃo dE 
JÚri 74,00 59,00 0,00 0,00 952,00 1.085,00 14/07/22 12/08/22 27/08/22
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1475 Pro202202621 iTaiTUBa EliSSoN ProNEr STorTi SESSÃo dE 
JÚri 0,00 76,00 0,00 0,00 1.054,00 1.130,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1476 Pro202202622 iTaiTUBa EliSSoN ProNEr STorTi SESSÃo dE 
JÚri 0,00 76,00 0,00 0,00 1.054,00 1.130,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1477 Pro202202623 ParaUaPEBaS aNa clEia da SilVa MoUra 
fErrEira

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1478 Pro202202625 Eldorado do 
caraJáS ciNTHia loPES da SilVa SESSÃo dE 

JÚri 48,00 1.102,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1479 Pro202202626 SÃo SEBaSTiÃo da 
Boa ViSTa 

lEaNdro VicENZo SilVa 
coNSENTiNo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 810,00 13/07/22 11/08/22 26/08/22

1480 Pro202202628 MaraBá 3ª Vara GErSoN dE aZEVEdo 
MoraES JUNior

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.215,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 14/07/22 12/08/22 27/08/22

1481 Pro202202632 ToMÉ-aÇU adriaNE dE SoUZa 
alMEida

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 35,00 0,00 775,00 0,00 810,00 14/07/22 12/08/22 27/08/22

1482 Pro202202633 ToMÉ-aÇU adriaNE dE SoUZa 
alMEida

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 35,00 0,00 725,00 0,00 760,00 14/07/22 12/08/22 27/08/22

1483 Pro202202634 SÃo doMiNGoS do 
caPiM

daNiEllY araUJo 
MEriciaS diliGÊNciaS 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 14/07/22 12/08/22 27/08/22

1484 Pro202202638 cUrioNÓPoliS Maria MilaNdE rodri-
GUES SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 81,00 89,00 0,00 420,00 600,00 1.190,00 15/07/22 13/08/22 28/08/22

1485 Pro202202639 ParaUaPEBaS aNa clEia da SilVa MoUra 
fErrEira

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.075,00 0,00 0,00 0,00 1.075,00 18/07/22 16/08/22 31/08/22

1486 Pro202202640 BENEVidES MarTa MaciEl PiMENTEl SESSÃo dE 
JÚri 60,00 880,00 0,00 0,00 0,00 940,00 15/07/22 13/08/22 28/08/22

1487 Pro202202641 aBaETETUBa MiGUEl NaZarENo Baia 
fErrEira

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 41,00 0,00 540,00 189,00 770,00 15/07/22 13/08/22 28/08/22

1488 Pro202202642 iTaiTUBa EliSSoN ProNEr STorTi SESSÃo dE 
JÚri 0,00 74,00 0,00 0,00 961,00 1.035,00 18/07/22 16/08/22 31/08/22

1489 Pro202202643 iriTUia Maria darlicE dE oliVEi-
ra MoNTEiro

SESSÃo dE 
JÚri 74,00 56,00 0,00 0,00 1.140,00 1.270,00 15/07/22 13/08/22 28/08/22

1490 Pro202202644 cUrraliNHo rafaEl MoTa PoNTES SESSÃo dE 
JÚri 78,00 62,00 0,00 1.305,00 0,00 1.445,00 15/07/22 13/08/22 28/08/22

1491 Pro202202648 cacHoEira do 
arari daNiElE SoUSa SiMarro

TraNSPorTE 
dE ProcES-

SoS
0,00 0,00 606,00 0,00 0,00 606,00 14/07/22 12/08/22 27/08/22

1492 Pro202202654 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria caSSiaNo 
SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 15/07/22 13/08/22 28/08/22

1493 Pro202202655 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria caSSiaNo 
SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.115,00 0,00 0,00 0,00 1.115,00 15/07/22 13/08/22 28/08/22

1494 Pro202202659 SaNTarÉM 3ª 
Vara

KaTia PaTricia dE SoUSa 
aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.175,00 0,00 0,00 0,00 1.175,00 15/07/22 13/08/22 28/08/22

1495 Pro202202660 SaNTarÉM 3ª 
Vara

KaTia PaTricia dE SoUSa 
aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00 15/07/22 13/08/22 28/08/22

1496 Pro202202662 caMETá faBiola dE MElo ro-
driGUES

ESTUdo 
Social 1.228,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 3.228,00 18/07/22 16/08/22 31/08/22

1497 Pro202202665 caPaNEMa aldo araUJo MariNHo SESSÃo dE 
JÚri 70,00 850,00 0,00 0,00 0,00 920,00 18/07/22 16/08/22 31/08/22

1498 Pro202202666 BraGaNÇa lUiZ flaVio dE alMEida 
oliVEira

SESSÃo dE 
JÚri 76,00 1.084,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00 18/07/22 16/08/22 31/08/22

1499 Pro202202667 ToMÉ-aÇU adriaNE dE SoUZa 
alMEida

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 35,00 0,00 725,00 0,00 760,00 18/07/22 16/08/22 31/08/22

1500 Pro202202668 MaraBá 3ª Vara GErSoN dE aZEVEdo 
MoraES JUNior

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.215,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 18/07/22 16/08/22 31/08/22

1501 Pro202202669 SÃo SEBaSTiÃo da 
Boa ViSTa 

caMila NoBrE liMa 
MENdES diliGÊNciaS 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 19/07/22 17/08/22 01/09/22

1502 Pro202202672 rEdENÇÃo MariSaNGEla BarBoSa 
carValHo

SESSÃo dE 
JÚri 79,00 1.136,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 18/07/22 16/08/22 31/08/22

1503 Pro202202675 PraiNHa EllEN Maria caMPoS 
da SilVa diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 19/07/22 17/08/22 01/09/22

1504 Pro202202676 roNdoN do Pará ValBEr JoSE alVES 
fErrEira

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 775,00 0,00 0,00 0,00 775,00 18/07/22 16/08/22 31/08/22

1505 Pro202202678 liMoEiro do 
aJUrU

riTa dE caSSia caSTro 
SaNToS diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 19/07/22 17/08/22 01/09/22

1506 Pro202202679 liMoEiro do 
aJUrU

riTa dE caSSia caSTro 
SaNToS diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 19/07/22 17/08/22 01/09/22

1507 Pro202202680 ParaUaPEBaS ricardo da coSTa 
dalTro

2º QUadri-
MESTrE (coM-

PlEMENTo)
0,00 0,00 0,00 1.443,00 2.549,00 3.992,00 19/05/22 31/08/22 15/09/22

1508 Pro202202681 JUrUTi odENilZa carValHo 
SErra diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 19/07/22 17/08/22 01/09/22

1509 Pro202202684 diViSÃo dE 
TraNSPorTES

carloS roBErTo da SilVa 
MaTiaS

MaNUTENÇÃo 
dE VEÍcUlo 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 15/07/22 13/08/22 28/08/22

1510 Pro202202685 SaNTa iZaBEl do 
Pará

laUricElio caValcaNTE 
dE araUJo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 46,00 0,00 1.269,00 0,00 1.315,00 19/07/22 17/08/22 01/09/22

1511 Pro202202686 roNdoN do Pará JoÃo ValErio dE MoUra 
JUNior

EVENToS iNS-
TiTUcioNaiS 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 15/07/22 13/08/22 28/08/22

1512 Pro202202687 TUcUrUi EliZaBETH criSTiNa 
NaSciMENTo BraNcH

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 190,00 19/07/22 17/08/22 01/09/22
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1513 Pro202202689 cHaVES roSYHaNNE dE MaToS 
faVacHo

TraNSPorTE 
dE ProcES-

SoS
0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1514 Pro202202691 coordENadoria 
dE cEriMoNial

aNdErSoN claY BaTiSTa 
PErEira

EVENToS iNS-
TiTUcioNaiS 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 5.000,00 19/07/22 17/08/22 01/09/22

1515 Pro202202696 iTaiTUBa Vara 
criMiNal ElliSoN ProNEr STorTi SESSÃo dE 

JÚri 0,00 75,00 0,00 0,00 1.085,00 1.160,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1516 Pro202202698 SaliNÓPoliS roNaldo da SilVa 
caSTro

SESSÃo dE 
JÚri 72,00 418,00 0,00 100,00 495,00 1.085,00 21/07/22 19/08/22 03/09/22

1517 Pro202202697 afUá fraNciSco faBio PirES 
BraGa aUdiÊNciaS 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 21/07/22 19/08/22 03/09/22

1518 Pro202202699 SEcrETaria dE 
iNforMáTica

lUiZ fErNaNdo MoNTEiro 
SENa

rENoVaÇÃo 
do ParQUE 

coMPUTacio-
Nal

0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1519 Pro202202700 iPiXUNa do Pará MaTHEUS GoNÇalVES 
rocHa diliGÊNciaS 292,00 0,00 32,00 0,00 0,00 324,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1520 Pro202202702 cHaVES SilVio rodriGo GraNdo diliGÊNciaS 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 21/07/22 19/08/22 03/09/22

1521 Pro202202709 MaraBá 3ª Vara GErSoN dE aZEVEdo 
MoraES JUNior

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.215,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 21/07/22 19/08/22 03/09/22

1522 Pro202202710 GoiaNÉSia do 
Pará

iclENildo Marcio SaNToS 
riBEiro

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 91,00 0,00 0,00 504,00 595,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1523 Pro202202711 BUJarU NaZarE coSTa BESSa SESSÃo dE 
JÚri 80,00 177,00 0,00 983,00 0,00 1.240,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1524 Pro202202712 iTaiTUBa EliSSoN ProNEr STorTi SESSÃo dE 
JÚri 0,00 76,00 0,00 0,00 1.054,00 1.130,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1525 Pro202202713 iTaiTUBa EliSSoN ProNEr STorTi SESSÃo dE 
JÚri 0,00 76,00 0,00 0,00 1.054,00 1.130,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1526 Pro202202714 BarcarEENa GaBriEla aQUiNo 
doMiNGUES

SESSÃo dE 
JÚri 75,00 75,00 0,00 0,00 1.020,00 1.170,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1527 Pro202202715 BarcarEENa GaBriEla aQUiNo 
doMiNGUES

SESSÃo dE 
JÚri 75,00 73,00 0,00 0,00 952,00 1.100,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1528 Pro202202716 cUrioNÓPoliS Maria MilaNdE rodri-
GUES SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 81,00 88,00 0,00 406,00 580,00 1.155,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1529 Pro202202717 MoNTE doUrado 
Vara diSTriTal JoSiMar TaVarES BriTo SESSÃo dE 

JÚri 0,00 66,00 0,00 884,00 0,00 950,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1530 Pro202202718 caSTaNHal aldENir SilVa da rocHa ESTUdo 
Social 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1531 Pro202202719 caSTaNHal aldENir SilVa da rocHa ESTUdo 
Social 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1532 Pro202202720 SaNTarÉM adElcidES VaScoNcEloS 
MariNHo aUdiÊNciaS 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 780,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1533 Pro202202721 caSTaNHal JoSE fErNaNdo fErrEira 
dE araUJo

ESTUdo 
Social 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1534 Pro202202722 ÓBidoS PoJUcÃ HENriQUE dE 
caSTro SENa diliGÊNciaS 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1535 Pro202202723 TErMo dE BaGrE WilKEr raMoN SaloMao 
fErNaNdES diliGÊNciaS 4.500,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 7.500,00 29/07/22 27/08/22 11/09/22

1536 Pro202202725 ÓBidoS PoJUcÃ HENriQUE dE 
caSTro SENa diliGÊNciaS 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1537 Pro202202727 iTUPiraNGa Jair fraNciSco ViEira 
aGUirra

SESSÃo dE 
JÚri 68,00 124,00 0,00 1.423,00 0,00 1.615,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1538 Pro202202728 ParaUaPEBaS HallMaN cirilo dE 
araUJo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 895,00 0,00 0,00 0,00 895,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1539 Pro202202729 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria caSSiaNo 
SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.065,00 0,00 0,00 0,00 1.065,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1540 Pro202202730 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria caSSiaNo 
SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00 1.155,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1541 Pro202202731 cUrraliNHo rafaEl MoTa PoNTES SESSÃo dE 
JÚri 85,00 65,00 0,00 1.485,00 0,00 1.635,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1542 Pro202202732 GarrafÃo do 
NorTE

MEliNa PiNTo dE SoUZa 
caldEira GoMES

SESSÃo dE 
JÚri 69,00 54,00 0,00 832,00 0,00 955,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1543 Pro202202733 BarcarEENa GaBriEla aQUiNo 
doMiNGUES

SESSÃo dE 
JÚri 75,00 80,00 0,00 0,00 1.020,00 1.175,00 25/07/22 23/08/22 07/09/22

1544 Pro202202734 BarcarEENa GaBriEla aQUiNo 
doMiNGUES

SESSÃo dE 
JÚri 75,00 78,00 0,00 0,00 952,00 1.105,00 25/07/22 23/08/22 07/09/22

1545 Pro202202739 BraSil NoVo HiaGo VicENTE TENorio 
riBEiro

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 76,00 0,00 0,00 924,00 1.000,00 26/07/22 24/08/22 08/09/22

1546 Pro202202740 MocaJUBa daNiEl fErNaNdo car-
doSo PaES

SESSÃo dE 
JÚri 69,00 54,00 0,00 832,00 0,00 955,00 25/07/22 23/08/22 07/09/22

1547 Pro202202741 aBaETETUBa alETEia PaTricia PacHEco 
dE BarroS diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 25/07/22 23/08/22 07/09/22

1548 Pro202202742 TUcUrUÍ PaTricia foNSEca TorrES 
caYo

ESTUdo 
Social 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 25/07/22 23/08/22 07/09/22

1549 Pro202202744 diViSÃo dE 
TraNSPorTES

MoiSES criSTiNo dE 
oliVEira

coNfEcÇÃo 
dE PlacaS 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00 152,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1550 Pro202202747 MoNTE doUrado 
Vara diSTriTal JoSiMar TaVarES BriTo SESSÃo dE 

JÚri 0,00 66,00 0,00 884,00 0,00 950,00 25/07/22 23/08/22 07/09/22

1551 Pro202202748 MoNTE doUrado 
Vara diSTriTal JoSiMar TaVarES BriTo SESSÃo dE 

JÚri 0,00 65,00 0,00 1.020,00 0,00 1.085,00 26/07/22 24/08/22 08/09/22
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1552 Pro202202751 roNdoN do Pará ValBEr JoSE alVES 
fErrEira

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 26/07/22 24/08/22 08/09/22

1553 Pro202202752 iTaiTUBa EliSSoN ProNEr STorTi SESSÃo dE 
JÚri 0,00 76,00 0,00 0,00 1.054,00 1.130,00 26/07/22 24/08/22 08/09/22

1554 Pro202202754 iTaiTUBa EliSSoN ProNEr STorTi SESSÃo dE 
JÚri 0,00 76,00 0,00 0,00 1.054,00 1.130,00 26/07/22 24/08/22 08/09/22

1555 Pro202202756 SEcrETaria dE 
iNforMáTica diEGo BaPTiSTa lEiTÃo EVENToS iNS-

TiTUcioNaiS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 22/07/22 20/08/22 04/09/22

1556 Pro202202759 PacaJá arTUr MarQUES do rEGo 
MoNTEiro

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 860,00 29/07/22 27/08/22 11/09/22

1557 Pro202202760 MoNTE doUrado 
Vara diSTriTal JoSiMar TaVarES BriTo SESSÃo dE 

JÚri 0,00 66,00 0,00 1.054,00 0,00 1.120,00 29/07/22 27/08/22 11/09/22

1558 Pro202202761 iTaiTUBa ElliSoN ProNEr STorTi SESSÃo dE 
JÚri 0,00 76,00 0,00 0,00 1.054,00 1.130,00 29/07/22 27/08/22 11/09/22

1559 Pro202202762 TUcUMÃ caroliNa criSTiNa MaToS 
dE carValHo

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 29/07/22 27/08/22 11/09/22

1560 Pro202202777 afUá fraNciSco faBio PirES 
BraGa diliGÊNciaS 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 29/07/22 27/08/22 11/09/22

1561 Pro202102773 aBaETETUBa raiMUNda do Socorro 
fErrEira da SilVa

ESTUdo 
Social 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 29/07/22 27/08/22 11/09/22

1562 Pro202202774 rEdENÇÃo MariSaNGEla BarBoSa 
carValHo

SESSÃo dE 
JÚri 63,00 997,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 29/07/22 27/08/22 11/09/22

1563 Pro202202775 ParaUaPEBaS ricardo da coSTa 
dalTro TraNSPorTE 0,00 0,00 97,00 0,00 0,00 97,00 27/07/22 25/07/22 09/09/22

1564 Pro202202782 aBaETETUBa Sara HElENa coSTa 
BaTiSTa

ESTUdo 
Social 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 29/07/22 27/08/22 11/09/22

1565 Pro202202783 SaNTaNa do 
araGUaia

lUiZ carloS SaNToS 
da SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 69,00 0,00 476,00 680,00 1.225,00 29/07/22 27/08/22 11/09/22

1566 Pro202202792 caSTaNHal aldENir SilVa da rocHa ESTUdo 
Social 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 28/07/22 26/08/22 10/09/22

1567 Pro202202793
SEcrETaria dE 
ENGENHaria E 
arQUiTETUra

JoSE lUiZ SarMENTo dE 
araUJo

ViSToria 
TÉcNica 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 05/08/22 03/09/22 18/09/22

1568 Pro202202794 BraGaNÇa aNToNio Maria ZacariaS 
dE oliVEira diliGÊNciaS 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 02/08/22 31/08/22 15/09/22

1569 Pro202202795 JUrUTi TiaGo HENriQUE lEMoS 
dE araUJo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.195,00 0,00 300,00 0,00 1.495,00 02/08/22 31/08/22 15/09/22

1570 Pro202202796 BraGaNÇa aNToNio Maria ZacariaS 
dE oliVEira diliGÊNciaS 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 02/08/22 31/08/22 15/09/22

1571 Pro202202797 iGaraPÉ-Miri GilBErTo SoUSa corrEa diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 28/07/22 26/08/22 10/09/22

1572 Pro202202798 ParaUaPEBaS aNa clEia da SilVa MoUra 
fErrEira

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 820,00 02/08/22 31/08/22 15/09/22

1573 Pro202202801 Eldorado do 
caraJáS ciNTHia loPES da SilVa SESSÃo dE 

JÚri 42,00 1.383,00 0,00 0,00 0,00 1.425,00 02/08/22 31/08/22 15/09/22

1574 Pro202202802 aNaJáS MaNoEl dE dEUS alcaNTa-
ra PErEira

TraNSPorTE 
dE ProcES-

SoS
0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00 28/07/22 26/08/22 10/09/22

1575 Pro202202805 GUrUPá roGErio dE Sa rEZEGUE diliGÊNciaS 4.045,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 6.045,00 29/07/22 27/08/22 11/09/22

1576 Pro202202812 XiNGUara floriaNo diaS dE liMa SESSÃo dE 
JÚri 60,00 68,00 0,00 756,00 0,00 884,00 02/08/22 31/08/22 15/09/22

1577 Pro202202815 SaNTa Maria do 
Pará

rEGiNaldo cardoSo 
da crUZ

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 860,00 02/08/22 31/08/22 15/09/22

1578 Pro202202816 SaNTa Maria do 
Pará

rEGiNaldo cardoSo 
da crUZ

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 860,00 02/08/22 31/08/22 15/09/22

1579 Pro202202818 SÃo fÉliX do 
XiNGU KEiSoN SalES oliVEira SESSÃo dE 

JÚri 0,00 140,00 0,00 0,00 870,00 1.010,00 03/08/22 01/09/22 16/09/22

1580 Pro202202819
SEcrETaria dE 
ENGENHaria E 
arQUiTETUra

MaX JorGE MacHado 
SaNToS

ViSToria 
TÉcNica 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 03/08/22 01/09/22 16/09/22

1581 Pro202202820 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria caSSiaNo 
SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.065,00 0,00 0,00 0,00 1.065,00 02/08/22 31/08/22 15/09/22

1582 Pro202202821 BraGaNÇa lUiZ flaVio dE alMEida 
oliVEira

SESSÃo dE 
JÚri 76,00 1.384,00 0,00 0,00 0,00 1.460,00 02/08/22 31/08/22 15/09/22

1583 Pro202202822 cUrraliNHo rafaEl MoTa PoNTES SESSÃo dE 
JÚri 85,00 65,00 0,00 1.890,00 0,00 2.040,00 02/08/22 31/08/22 15/09/22

1584 Pro202202823 ViSEU EdiValdo MENEZES 
da SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 21,00 0,00 0,00 729,00 750,00 02/08/22 31/08/22 15/09/22

1585 Pro202202825 GarrafÃo do 
NorTE

MEliNa PiNTo dE SoUZa 
caldEira GoMES

SESSÃo dE 
JÚri 69,00 54,00 0,00 722,00 0,00 845,00 02/08/22 31/08/22 15/09/22

1586 Pro202202826 SaNTarÉM 3ª 
Vara

KaTia PaTricia dE SoUSa 
aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00 02/08/22 31/08/22 15/09/22

1587 Pro202202829 aBaETETUBa raiMUNda do Socorro 
fErrEira da SilVa

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 380,00 0,00 0,00 380,00 03/08/22 01/09/22 16/09/22

1588 Pro202202832 SaNTa Maria do 
Pará

rEGiNaldo cardoSo 
da crUZ

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 885,00 0,00 0,00 0,00 885,00 02/08/22 31/08/22 15/09/22

1589 Pro202202833 alENQUEr rafaEl BENTES PiNTo SESSÃo dE 
JÚri 0,00 66,00 0,00 1.224,00 0,00 1.290,00 02/08/22 31/08/22 15/09/22

 ToTal 15.603,00 66.993,00 93.861,00 27.277,00 40.390,00 244.124,00  

Protocolo: 839981
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..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 010/2022, TiPo: Menor Preço, oBJE-
To:aquisição de materiais de consumo de expediente,  processamento de 
dados em geral, de limpeza e produção/higienização e de copa e cozinha 
para atender as necessidades do TcMPa daTa dE aBErTUra da SESSÃo: 
às 08:00h do dia 31/08/2022 no site: www.licitacoes-e.com.br, acESSo 
ao EdiTal: sites: www.tcm.pa.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br. Belém, 
16 de agosto de 2022. JoNaS SaNToS – Pregoeiro.

Protocolo: 839832

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 39.061, de 11 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 021/2022 - cTr, de 29 de abril de 2022, 
protocolizado sob o Expediente nº 007690/2022,
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora lariSSa BETHaNia liMa Mafra airES, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 0101579, como pregoeira, no processo 
licitatório modalidade Pregão Eletrônico, para a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de locação de veículos, visando 
atender as demandas deste Tribunal de contas.
ii – dESiGNar, como membros da equipe de apoio, os servidores: aN-
dErSoN fEliPE calaNdriNi BraGa, auditor de controle Externo, ma-
trícula nº 0101524, rENaTa PiQUEira dE aNdradE SoarES, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101802, JadE loBaTo NoBrE, assessor 
de conselheiro, matrícula nº 0101458; JoSÉ rodolfo lEiTE JUcá, auxi-
liar Técnico de controle Externo, matrícula nº 0695564, Márcia BaSToS 
Naif daiBES, auditor de controle Externo, matrícula nº 0695335, GiSElE 
MoUra dE QUEiroZ, auditor de controle Externo, matrícula nº 0100866, 
e alfrEdo claUdio aSSiS dE oliVEira, analista auxiliar de controle 
Externo, matrícula nº 0679658.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 839931
Portaria Nº 39.060, de 11 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 do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 013834/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor claUBEr GilBErTo do NaSciMENTo, agente au-
xiliar de controle Externo, matrícula nº 0100288, 07 (sete) dias de licença 
Nojo, nos termos do artigo 72, inciso iii da lei nº 5.810/94, no período de 
03 a 09-08-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 839926
Portaria Nº 39.057, 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 441/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no Expediente nº 002732/2021;
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 enqua-
dramento

cl Nv

0101079
daNilo 

alMEida 
cardoSo

auditor de controle 
Externo-direito  TcE

-cT-603
B 02

auditor de 
controle Externo-

direito TcE
-cT-603

c 01 08/03/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 839914
Portaria Nº 39.056, 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 443/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no Expediente nº 002501/2021;
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.

Matrí-
cula

Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo Por eLeVaÇÃo 
de NÍVeL ProFissioNaL

a contar 
de:cargo atual cl Nv

cargo enqua-
dramento

cl Nv

0101069
adriaNo cÉ-

Sar EVErToN 
MacHado

auditor de controle 
Externo – ciências con-
tábeis TcE-cT-603  a

B 02

auditor de 
controle Externo 

– ciências 
contábeis TcE
-cT-603  a

c 01 13/05/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 839920

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 39.059, de 11 de aGosto de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 641/2022, de 01-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013860/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora criSTiaNE dUTra ValE, assessor Técnico, matrí-
cula nº 0100950, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde, nos 
termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia 28-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 839910
.

diÁria
.

Portaria Nº 38.961, de 11 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 075/2022 – acri, protocolizado sob os 
Expedientes nº 012642/2022.
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores abaixo relacionados para participarem do “Programa 
de interiorização: conversando com o controle interno”, em Marabá/Pa:

serVidor MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁrias
roSa EGÍdia criSPiNo 

calHEiroS loPES 0101359 conselheira 03 a 05-08-2022 02(duas) e ½ 
(meia)

ciPriaNo SaBiNo dE 
oliVEira JUNior  0100673 conselheiro 02 a 05-08-2022 03(três) e ½ 

(meia)

JUliVal SilVa rocHa 0101026 conselheiro Subs-
tituto 03 a 06-08-2022 03(três) e ½ 

(meia)
WalTUlio MaUÉS da 

GaMa 0101421 chefe do Gabinete 
Militar 03 a 05-08-2022 02(duas) e ½ 

(meia)

JoSUÉ MaESTri JÚNior  0100571 chefe de Gabinete da 
Presidência 03 a 05-08-2022 02(duas) e ½ 

(meia)

daNiEl MEllo 0101396 conselheiro Subs-
tituto 03 a 06-08-2022 03(três) e ½ 

(meia)
aNToNio carloS SalES 

fErrEira JUNior 0101070 auditor de controle 
Externo 03 a 06-08-2022 03(três) e ½ 

(meia)
EliaS aNTÔNio dE al-
BUQUErQUE cHaMMa 0101422 Procurador 03 a 05-08-2022 02(duas) e ½ 

(meia)
raPHaEl BorGES rEiS 

E SilVa 0101099 auditor de controle 
Externo 03 a 05-08-2022 02(duas) e ½ 

(meia)
aNdrÉa MarTiNS 

caValcaNTE  0695368 diretora de corre-
gedoria 03 a 05-08-2022 02(duas) e ½ 

(meia)
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dioNE cÉlia GUi-
MarÃES  0100212 chefe da assessoria 

de cerimonial 31-07 a 06-08-2022 06(seis) e ½ 
(meia)

diEGo aSSUNÇÃo 
BorGES 0100928 assistente de 

Transporte 31-07 a 06-08-2022 06(seis) e ½ 
(meia)

PaUlo SÉrGio fErrEi-
ra dE SoUZa  0100219 auxiliar Técnico de 

controle Externo 02 a 06-08-2022 04(quatro) e 
½ (meia)

lEaNdra NaZarÉ roS-
SY THoMÉ BiTar 0101232 assessor adminis-

trativo 31-07 a 06-08-2022 06(seis) e ½ 
(meia)

alciMara BarcElloS 
da coNcEiÇÃo 0101794

chefe da assessoria 
de comunicação e 
relações Públicas

02 a 05-08-2022 03(três) e ½ 
(meia)

KaSSYa lESSa BEN-
GTSoN 0101550 diretora da Escola de 

contas 02 a 05-08-2022 03(três) e ½ 
(meia)

aNa caroliNa riBEiro 
ViEGaS 0101698 auditor de controle 

Externo 02 a 05-08-2022 03(três) e ½ 
(meia)

TaTiaNa fariaS doS 
SaNToS GUEiroS 0101428 assessor Educacional 02 a 05-08-2022 03(três) e ½ 

(meia)

Jairo MacEdo SoarES 0101066 auxiliar Técnico de 
controle Externo 02 a 05-08-2022 03(três) e ½ 

(meia)

ii – coNcEdEr aos servidores WalTUlio MaUÉS da GaMa, matrícula nº 
0101421, JoSUÉ MaESTri JÚNior, matrícula nº 0100571, dioNE cÉlia 
GUiMarÃES, matrícula nº 0100212 e PaUlo SÉrGio fErrEira dE SoU-
Za, matrícula nº 0100212, acréscimo de 30% (trinta por cento) no va-
lor das diárias,  por prestarem assessoria à Presidente no “Programa de 
interiorização: conversando com o controle interno”, em Marabá/Pa, no 
período de 03 a 05-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 839908

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

errata
.

errata ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 02/2022 – MPc/Pa
Patrick Bezerra Mesquita, Procurador-Geral de contas do Estado, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o dever de corrigir erros for-
mais: ajuste do prazo de vigência, conforme item 20 do Termo de refe-
rência do Edital nº 12/2021/MPc/Pa (Seq.045, PaE 2021/247939), rETi-
FICA o teor do Contrato Administrativo Nº 02/2022/MPC- PA, firmado com 
a empresa EQUiliBriUM WEB SErVicoS dE iNforMaTica lTda, cNPJ 
n° 07.178.322/0001‐74, e publicado no Diário Oficial do Estado do Pará - 
doE nº 34.862, de 10/02/2022, nos seguintes termos:
onde se lê:
cláUSUla TErcEira: da ViGÊNcia
3.1. a vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados da data 
de sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante 
termo aditivo.
Leia-se:
cláUSUla TErcEira: da ViGÊNcia
3.1. vigência deste contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados 
da data de sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, me-
diante termo aditivo.
Belém, 10 de agosto de 2022
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS do ESTado

Protocolo: 839959
errata ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 03/2022/MPc-Pa
Patrick Bezerra Mesquita, Procurador-Geral de contas do Estado, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o dever de corrigir erros formais, 
quais sejam: ajuste do prazo de vigência, conforme item 20 do Termo de 
referência do Edital nº 12/2021/MPc-Pa (Seq. 045, PaE 2021/247939) e 
atendimento à recomendação da auditoria interna (PaE 2022/265013), 
RETIFICA o teor do Contrato Administrativo Nº 03/2022/MPC-PA, firmado 
com a empresa firST PoiNT SolUÇÕES EM TEcNoloGia da iNforMa-
ÇÃO LTDA, CNPJ n° 36.908.652/0001‐76, e publicado no Diário Oficial do
Estado do Pará - doE nº 34.862, de 10/02/2022, nos seguintes termos:
onde se lê:
(...)
cláUSUla TErcEira: da ViGÊNcia
3.1. a vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados da data 
de sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante 
termo aditivo.
(...)
cláUSUla QUarTa: doS PrEÇoS E da doTaÇÃo orÇaMENTária

4.1. (...) item descrição do objeto Unidade
de medida Quant. Estimada 
(a)
Valor (em r$.) Unitário (B) Total (c = a x B)
2Prestação de serviços técnicos especializados em contagem e aferição de 
pontos de função demandados pelo contratante Pf’s (*) 3.500 r$ 15,13 
r$ 52.940,00
(*) Pf’s = Pontos de função
Leia-se:
(...)
cláUSUla TErcEira: da ViGÊNcia
3.1. vigência deste contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados 
da data de sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, me-
diante termo aditivo.
(...)
cláUSUla QUarTa: doS PrEÇoS E da doTaÇÃo orÇaMENTária
4.1. (...)
item descrição do objeto Unidade de medida
Quant. Estimada
(a)
Valor (em r$.) Unitário (B) Total (c = a x B)
2 Prestação de serviços técnicos
especializados em contagem e
aferição de pontos de função
demandados pelo contratante
Pf’s (*) 3.500 r$ 15,125714 r$ 52.940,00
(*) Pf’s = Pontos de função
Belém, 10 de agosto de 2022
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS do ESTado

Protocolo: 839978

.

.

diÁria
.

Portaria N° 399/2022/MPc/Pa
o Secretário do colégio de Procuradores de contas do Ministério Público 
de contas do Estado, no uso das atribuições delegadas pela PorTaria nº 
119/2022/MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/877374;
rESolVE:
art. 1º conceder à Procuradora de contas dEÍla BarBoSa Maia, para 
participar do evento “coNVErSaNdo coM o coNTrolE iNTErNo – TcE/
Pa”, a ser realizado nos dias 01 e 02/09/2022, de forma presencial, em 
Santarém - Pa, 3,5 (três e meia) diárias, correspondentes ao período de 
afastamento deferido, de 31/08 a 03/09/2022, na forma da resolução nº 
19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 12 de agosto de 2022.
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
SUBProcUrador-GEral dE coNTaS
SEcrETário do colÉGio dE ProcUradorES dE coNTaS

Protocolo: 839997
Portaria N° 395/2022/MPc/Pa
o Secretário do colégio de Procuradores de contas do Ministério Público 
de contas do Estado, no uso das atribuições delegadas pela PorTaria nº 
119/2022/MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/881518;
rESolVE:
art. 1º Tornar sem efeito a PorTaria nº 388/2022/MPc/Pa, de 08/08/2022.
art. 2º conceder ao Procurador de contas fEliPE roSa crUZ, para 
participar do evento “coNVErSaNdo coM o coNTrolE iNTErNo – TcE/
Pa”, a ser realizado nos dias 01 e 02/09/2022, de forma presencial, em 
Santarém - Pa, 2,5 (duas e meia) diárias, correspondentes ao período de 
afastamento deferido, de 31/08 a 02/09/2022, na forma da resolução nº 
19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 10 de agosto de 2022.
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
SUBProcUrador-GEral dE coNTaS
SEcrETário do colÉGio dE ProcUradorES dE coNTaS

Protocolo: 839990
Portaria N° 396/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria nº 379/2022-MPc/Pa, de 04/08/2022.
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/882880;
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor roGÉrio coUTo fEliPE, matrícula nº 
200073, para participar do evento “coNVErSaNdo coM o coNTrolE 
iNTErNo – TcE/Pa”, a ser realizado nos dias 01 e 02/09/2022, de forma 
presencial, em Santarém - Pa, 3,5 (três e meia) diárias, correspondentes 
ao período de afastamento deferido, de 31/08 a 03/09/2022, na forma da 
resolução nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 08 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 839991
Portaria N° 397/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria nº 379/2022-MPc/Pa, de 04/08/2022.
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/882424;
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rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor cedido carloS NEVES GoNdiM BraGa, 
matrícula nº 200276, para participar do evento “coNVErSaNdo coM o 
coNTrolE iNTErNo – TcE/Pa”, a ser realizado nos dias 01 e 02/09/2022, 
de forma presencial, em Santarém - Pa, 3,5 (três e meia) diárias, corres-
pondentes ao período de afastamento deferido, de 31/08 a 03/09/2022, na 
forma da resolução nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 11 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 839992
Portaria N° 398/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria nº 379/2022-MPc/Pa, de 04/08/2022.
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/882597;
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor lUaN cHaVES SoBriNHo, matrícula nº 
200271, para participar do evento “coNVErSaNdo coM o coNTrolE 
iNTErNo – TcE/Pa”, a ser realizado nos dias 01 e 02/09/2022, de forma 
presencial, em Santarém - Pa, 3,5 (três e meia) diárias, correspondentes 
ao período de afastamento deferido, de 31/08 a 03/09/2022, na forma da 
resolução nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 12 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 839993

.

.

oUtras MatÉrias
.

resolução n. 018/2022 - MPc/Pa - colégio
institui a Política de Governança das contratações Públicas no âmbito do 
Ministério Público de contas do Estado do Pará - MPc/Pa.
o colÉGio dE ProcUradorES dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que, nos termos do art. 9º-a da lei complementar n. 
09, de 27/01/1992 (lei orgânica do Ministério Público de contas) e do 
art.12 da resolução n. 01/2020 (regimento interno do Ministério Público 
de contas do Estado do Pará), o colégio de Procuradores de contas é órgão 
máximo de administração superior do Ministério Público de contas do Es-
tado do Pará, integrado por todos os membros da carreira e presidido pelo 
Procurador-Geral de contas;
coNSidEraNdo a competência do referido órgão para editar resoluções e 
atos normativos em matérias de sua atribuição, nos moldes do art. 14 da 
resolução n. 01/2020;
coNSidEraNdo a necessidade de normatização interna para fornecer di-
retrizes para as aquisições e contratações realizadas no âmbito do MPc/Pa, 
conforme previsto na lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021;
coNSidEraNdo os Princípios constitucionais da legalidade, impessoalida-
de, moralidade, publicidade e eficiência, elencados no art. 37 da Constitui-
ção federal de 1988;
coNSidEraNdo a necessidade de fortalecer os mecanismos de governan-
ça e gestão das contratações no âmbito do MPc/Pa; e
coNSidEraNdo o alinhamento estratégico das ações desenvolvidas na 
governança e gestão das contratações.
 rESolVE:
caPÍtULo i
do oBJeto, dos PriNcÍPios e das deFiNiÇÕes
 art. 1º fica instituída a Política de Governança das contratações Públicas 
do Ministério Público de contas do Estado do Pará, dispondo sobre princí-
pios, diretrizes e instrumentos.
§ 1° a Política de Governança das contratações deverá ser adotada nos 
processos, projetos e iniciativas institucionais do MPc/Pa.
§ 2º as normas internas que disciplinam a gestão de contratações passam 
a integrar esta política .
art. 2º a Política de Governança das contratações Públicas do MPc/Pa é 
regida pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da publicidade, da eficiência, da economicidade, do desenvolvimento sus-
tentável, da isonomia, da integridade, da confiabilidade, da probidade ad-
ministrativa, da motivação, da segurança jurídica, da prestação de contas 
e responsabilidade, da transparência, do interesse público e pelos demais 
princípios constitucionais e legais e atos normativos correlatos.
Art. 3º Serão adotadas, para os efeitos desta Resolução, as seguintes definições:
i - alta administração – conjunto de gestores que integram o nível estra-
tégico da organização, com poderes para estabelecer políticas, objetivos e 
direção geral da organização;
ii – contratações compartilhadas: é a aquisição conjunta de bens e servi-
ços que geram menor impacto ambiental, maior inclusão social, conside-
ram a dimensão cultural da sustentabilidade e eficiência econômica, com 
ganho de escala, realizada por organizações públicas de diferentes setores 
ou entre unidades de uma mesma organização pública, visando fomentar 
a produção e o consumo sustentáveis no país;
iii – contratações Eletrônicas: contratação pública realizada mediante a 
integração de tecnologias digitais nas etapas de planejamento da contrata-
ção, seleção do fornecedor e/ou gestão contratual;
iV – critérios de sustentabilidade: métodos utilizados para avaliação e es-
pecificação de bens, materiais, serviços e obras em função do seu impacto 
ambiental, social, cultural e econômico, no mínimo;
V – desenvolvimento nacional sustentável: aquele que atende às necessi-
dades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futu-
ras atenderem às suas próprias necessidades;

Vi – Estrutura: maneira como estão divididas a responsabilidade e a auto-
ridade em uma organização para a consecução de seus objetivos;
Vii – Gestão contratual: aquela em que, tendo recebido delegação formal 
por meio do instrumento contratual, a área responsável assume a respon-
sabilidade de gerenciar a execução do contrato de prestação de serviços 
de modo a garantir que os resultados e os benefícios pretendidos sejam 
alcançados, dentro dos custos previstos, ou seja, garantir a eficácia, efici-
ência, efetividade e economicidade do contrato;
Viii – Gestão de contratações: compreende as estruturas responsáveis 
pelo planejamento, execução e controles relacionados às etapas do ma-
croprocesso de contratações, sendo responsável por planejar a forma mais 
adequada de implementar as diretrizes estabelecidas, executar os planos e 
fazer o controle de indicadores e riscos;
iX – Gestão de riscos das contratações: trata-se de gerenciar os riscos 
que possam impactar negativamente o alcance dos objetivos definidos pela 
organização para as contratações, contemplando, além do gerenciamento 
dos riscos relacionados às contratações específicas, a gestão dos riscos re-
lacionados ao macroprocesso de trabalho de contratações, que são aqueles 
que podem impactar negativamente os processos de trabalho definidos 
pela organização para o planejamento de cada uma das contratações, a 
seleção dos fornecedores e a gestão dos contratos;
X – Gestão por competências: práticas integradas de gestão de pessoas, 
fundamentadas pela identificação, gerenciamento e alinhamento das com-
petências em seus diferentes níveis, de forma a agregar valor à visão, à 
missão e aos objetivos da organização;
Xi – Governança das contratações públicas: conjunto de mecanismos de 
liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 
monitorar a atuação da gestão das contratações públicas, objetivando que 
as aquisições agreguem valor ao negócio do órgão, com riscos aceitáveis;
Xii – inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente 
produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos, 
que resulte em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempe-
nho, nos termos do artigo 2º, iV, da lei n. 10.793/2004, com a redação 
dada pela lei n. 13.243/2016;
Xiii – integridade: refere-se ao alinhamento consistente e à adesão de 
valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o 
interesse público sobre os interesses privados no setor público;
XiV – Macroprocesso de contratação: é o agrupamento dos processos de 
trabalho de planejamento de cada uma das contratações, seleção de for-
necedores e gestão de contratos;
XV – Melhoria contínua: processo organizado, planejado e sistêmico de 
caráter contínuo, visando a inovação disruptiva e/ou incremental para me-
lhoria do desempenho dos processos e das unidades organizacionais;
XVi – Plano anual de compras e contratações - Pacc: instrumento de go-
vernança, elaborado anualmente pelo MPc/Pa, contendo todas as compras 
e contratações que se pretende realizar ou prorrogar no exercício subse-
quente, inclusive obras, serviços de engenharia e contratações de soluções 
de tecnologia da informação e comunicações;
XVii – Plano de logística Sustentável - PlS: instrumento de governança, 
vinculado ao planejamento estratégico do órgão ou entidade, que consi-
dera os objetivos e ações referentes a critérios e a práticas de sustenta-
bilidade;
XViii – riscos: é o efeito da incerteza nos objetivos, ao qual é possível 
associar uma probabilidade de ocorrência e um grau de impacto - positivo 
ou negativo, caso ele ocorra;
caPÍtULo ii
das diretriZes Gerais
art. 4º a Governança e a Gestão das contratações Públicas do Ministério 
Público de contas do Estado do Pará observarão as seguintes diretrizes:
i – promoção do desenvolvimento nacional sustentável, em observância à 
legislação e aos objetivos do desenvolvimento Sustentável – agenda 2030;
ii – transparência dos procedimentos e dos resultados;
iii – fomento à integridade e conformidade legal dos atos praticados;
iV – aprimoramento da interação com o mercado fornecedor, para a busca 
de melhores soluções para as necessidades institucionais, sociais e do meio 
ambiente, assegurando tratamento isonômico, bem como a justa competição;
V – fomento à cultura de planejamento das contratações, com o respectivo 
alinhamento ao planejamento estratégico do órgão e às leis orçamentárias;
Vi – estímulo à inovação e à gestão do conhecimento;
VII – promoção da meritocracia e da profissionalização, por meio da ges-
tão por competência, para as unidades organizacionais responsáveis pela 
governança e pela gestão das contratações;
VIII – instituição de medidas que garantam a maior eficiência dos proces-
sos, visando a assegurar a celeridade da tramitação, a gestão de riscos, 
o menor custo processual e a potencialização dos recursos humanos e 
financeiros disponíveis;
iX – promoção das contratações compartilhadas e sustentáveis;
X – fomento à acessibilidade e à inclusão;
Xi – incorporação de padrões elevados de conduta ética no comportamento 
dos servidores que atuam na governança e gestão de contratações, em 
consonância com as funções e as atribuições designadas;
Xii – promoção de contratações que estejam alinhadas às diretrizes da 
administração e ao planejamento estratégico, com seus respectivos riscos 
gerenciados;
Xiii – adoção do consumo consciente e racional dos recursos públicos;
XIV – estímulo à qualificação dos gestores da área de contratações;
XV – aprimoramento e fortalecimento do controle interno, objetivando a 
melhor gestão de riscos para a área de contratações;
XVi – estímulo à presença de estudos técnicos preliminares nos autos dos 
processos de aquisição de bens e contratação de serviços; e
XVii – busca das melhores práticas e regulamentações emanadas da ad-
ministração Pública.
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art. 5º São funções da governança das contratações públicas no âmbito 
do MPc/Pa:
i – assegurar que as diretrizes arroladas no art. 4º sejam preservadas nas 
contratações públicas;
ii – garantir que as contratações públicas estejam alinhadas ao Plano Es-
tratégico institucional;
iii – promover a integridade do ambiente e a sustentabilidade das contra-
tações públicas, incluindo aspectos de acessibilidade e inclusão;
iV – promover o direcionamento, a avaliação e o monitoramento da gestão 
de contratações; e
V – assegurar a utilização eficiente dos recursos públicos.
caPÍtULo iii
dos iNstrUMeNtos
art. 6° São considerados os instrumentos de governança em contratações 
públicas do MPc/Pa:
i – o Plano de logística Sustentável;
ii – o Plano anual de compras e contratações; e
iii – o Plano anual de capacitação.
§ 1º os instrumentos de governança previstos nos incisos i, ii e iii devem 
estar sistematizados e alinhados entre si, com o plano estratégico do órgão 
e com os demais planos instituídos em normativos específicos, de modo 
que consolidem as diretrizes desta resolução e as estratégias do órgão.
§ 2º de modo a garantir a coesão entre todos os instrumentos de gover-
nança, a elaboração dos mesmos contará com a participação direta do 
departamento de inovação e Planejamento (diP).
seÇÃo i
do PLaNo de LoGÍstica sUsteNtÁVeL
art. 7º o Plano de logística Sustentável (PlS) deverá estar em harmonia 
com o Plano Estratégico institucional e demais instrumentos de desdo-
bramento da estratégia do MPc/Pa, tanto em sua vigência quanto em seu 
conteúdo.
art. 8º o escopo do PlS, sempre que possível, deverá ser ampliado, al-
cançando o monitoramento dos grandes contratos do órgão, de modo a 
subsidiar a criação de políticas internas e a tomada de decisão da alta 
administração.
art. 9º o PlS deverá ser instrumento balizador dos estudos técnicos preli-
minares das contratações.
seÇÃo ii
do PLaNo aNUaL de coMPras e coNtrataÇÕes
art. 10 o Plano anual de compras e contratações (Pacc) deverá ser apro-
vado pelo ordenador de despesas até o dia 30 de outubro de cada ano e 
compreenderá os contratos vigentes com possibilidade ou não de prorroga-
ção e as novas contratações, conforme instruções a serem expedidas pelo 
Secretário do MPc/Pa.
art. 11 o Pacc será elaborado através de ferramenta de Tecnologia da 
informação, consolidando as demandas de obras, serviços de engenha-
ria, tecnologia da informação, bens e serviços comuns das unidades de-
mandantes que pretendem contratar no exercício subsequente, bem como 
aquelas passíveis de prorrogação, nos moldes da legislação em vigor.
art. 12 o Pacc deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
i – a unidade demandante do item;
ii – a descrição sucinta do objeto;
III – breve justificativa para a necessidade da aquisição ou contratação;
iV – a estimativa preliminar do valor;
V – o grau de prioridade da compra ou contratação, com graduações de
alto, médio e baixo;
VI – a data estimada para as etapas de planejamento, início e fim do pro-
cesso administrativo da contratação; e
VII – macrodesafio alinhado ao Planejamento Estratégico do órgão.
art. 13 Na elaboração do Pacc, as unidades demandantes deverão promo-
ver diligências necessárias para:
i – conciliá-lo aos prazos de elaboração da proposta orçamentária do MPc/Pa;
ii – agregar, sempre que possível, as demandas referentes a objetos de 
mesma natureza;
iii – construir o calendário de contratações;
iV – indicar as potenciais compras compartilhadas a serem efetivadas no 
exercício seguinte pelo órgão; e
V – promover a inclusão, exclusão ou o redimensionamento de itens do 
Pacc, sempre que necessário.
art. 14 o Pac deverá estar alinhado com a lei orçamentária anual e di-
vulgado no sítio eletrônico do órgão em até 15 dias após a sua aprovação.
seÇÃo iii
do PLaNo aNUaL de caPacitaÇÃo
art. 15 observado o modelo de competência e as disposições constantes 
do capítulo iV da presente resolução, o Plano anual de capacitação, ela-
borado pelo centro de Estudos e aperfeiçoamento funcional (cEaf), com 
apoio do  departamento de Gestão de Pessoas e homologado pelo Secre-
tário do MPc/Pa, conterá as ações de capacitação para as funções-chave 
da gestão de contratações.
Parágrafo único. os gestores que atuam nos instrumentos de governança, 
tais como o PlS e o Pacc, também deverão ser capacitados.
art. 16 as ações de capacitação contempladas no Plano devem permitir 
não só o desenvolvimento de conhecimentos técnicos, mas de habilidades 
e atitudes desejáveis ao bom desempenho das funções-chave.

caPÍtULo iV
da GestÃo de coNtrataÇÕes
seÇÃo i
diretriZes Gerais
art. 17 observadas as disposições legais e sem prejuízo das disposições 
normativas já, a gestão das contratações do MPc/Pa deve:
i – assegurar a seleção da proposta apta a gerar como resultado a contra-
tação da solução mais vantajosa para a administração Pública, inclusive no 
que se refere ao efetivo alcance do objetivo da contratação e ao ciclo de 
vida do objeto;
ii – instituir processos de controle interno para mitigar o risco de con-
tratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e 
superfaturamento na execução do contrato;
III – assegurar meios para avaliar a eficácia das contratações, mediante a 
aferição de resultados e da qualidade dos bens, obras e serviços contra-
tados;
iV – garantir a presença dos estudos técnicos preliminares, quando neces-
sário, e a correta instrução dos processos de contratação;
V – observar a devida transparência nos atos praticados em todas as fases 
do processo de contratações, em especial nos eventos a serem conduzidos 
na fase da seleção do fornecedor, respeitados os princípios da isonomia e 
da publicidade;
Vi – propor modelagem de processos de contratação, observadas as boas 
práticas e os normativos vigentes;
Vii – introduzir rotina aos processos de pagamentos dos contratos, incluin-
do as ordens cronológicas de pagamento, acompanhada de sua memória 
de cálculo, relatório circunstanciado, proposições de glosa e ordem bancá-
ria, dentre outros documentos comprobatórios;
VIII – estabelecer diretrizes para a nomeação de fiscais de contrato, com 
base no perfil de competências e evitando a sobrecarga de atribuições;
IX – padronizar os procedimentos para a fiscalização contratual, respeitan-
do-se os princípios do devido processo legal e do contraditório, quando da 
apuração de descumprimentos junto a fornecedores;
X – modelar o processo sancionatório decorrente de compras e contrata-
ções públicas;
Xi – zelar pela devida segregação de funções, em todas as fases do pro-
cesso de contratação; e
Xii – assegurar a inclusão de práticas de gestão sustentável, racionaliza-
ção e consumo consciente.
seÇÃo ii
diretriZes esPecÍFicas
Subseção i
da contratação de serviços para a realização de tarefas executivas sob o 
regime de execução indireta
art. 18 os procedimentos relativos às contratações de prestação de servi-
ços para a realização de tarefas executivas sob regime de execução indi-
reta devem seguir, preferencialmente, como política de boas práticas, os 
atos normativos que tratam da matéria editados pelo Governo do Estado 
do Pará e, subsidiariamente, pelo Governo federal.
art. 19 a retenção de provisões de encargos trabalhistas, previdenciários 
e outros a serem pagos às empresas contratadas para prestar serviços 
seguem o disposto na iN n. 05, de 26 de maio de 2017 ou na norma su-
perveniente que a substitua.
Subseção ii
da contratação de obras e Serviços de Engenharia
art. 20 além das diretrizes desta resolução, e garantida a compatibilidade 
normativa, a realização de obras no âmbito MPc/Pa segue o disposto na 
normatização federal e estadual que ora versar sobre o tema.
Subseção iii
das contratações de Solução de Tecnologia da informação e comunicação
art. 21 além das diretrizes desta resolução, e garantida a compatibilida-
de normativa, as contratações de Solução de Tecnologia da informação e 
comunicação pelo MPc/Pa segue o disposto no na normatização federal e 
estadual que ora versar sobre o tema.
Subseção iV
das compras compartilhadas
art. 22 Sempre que possível, as licitações para contratação de bens e ser-
viços pelo MPc/Pa serão efetuadas por compras compartilhadas.
§ 1º Além das compras compartilhadas, para fins de aproveitamento do 
ganho de escala, após verificação da compatibilidade com a demanda do 
MPc/Pa e atestada a vantajosidade, será estimulada a adesão à atas de 
registro de Preço.
art. 23 Serão criadas equipes multidisciplinares, formadas por integrantes 
da área de gestão de contratações, de almoxarifado e patrimônio para 
atuar como instância consultiva e de suporte técnico às compras compar-
tilhadas.
Parágrafo único. as equipes multidisciplinares mencionadas no caput deste 
artigo serão provisórias e instituídas por ato normativo específico.
art. 24 as compras compartilhadas bem-sucedidas deverão servir de base 
para padronização de editais.
art. 25 deverão ser publicadas no sítio eletrônico do órgão todas as infor-
mações sobre as compras compartilhadas realizadas e em andamento, se 
possível, com ambiente virtual de troca de experiências.
art. 26 o diP deverá construir indicadores relacionados às compras sus-
tentáveis e às compras compartilhadas, de modo a fornecer critérios ob-
jetivos para a alta administração aferir a efetividade e a conveniência das 
contratações.
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caPÍtULo V
da GestÃo Por coMPetÊNcia
 seÇÃo i
das diretriZes
art. 27 consideradas as limitações de recursos humanos e com o objetivo 
de garantir a gestão por competências no âmbito do MPc/Pa, dever-se-á, 
sempre que possível:
i – estabelecer modelo de competências para os ocupantes das funções-
chave previstas no art. 28; e
II – realizar a escolha dos ocupantes de funções-chave, funções de confiança 
ou cargos em comissão na área de contratações com observância dos perfis 
de competências definidos no modelo de que trata o inciso I, e dos princípios 
da transparência, da motivação, da eficiência e do interesse público.
seÇÃo ii
das FUNÇÕes-cHaVe
art. 28 Sem prejuízo de outras que porventura se mostrarem necessárias, 
são consideradas funções-chave ligadas à governança e gestão de contra-
tações do MPc/Pa:
i – Secretário do MPc/Pa;
ii – chefe do departamento de administração;
iii – chefe do departamento de aquisições, contratos e convênios;
iii – chefe do departamento de finanças e orçamento;
iV – chefe do departamento de inovação e Planejamento;
V – chefe da assessoria Jurídica;
Vi – chefe do controle interno;
VII – Pregoeiros Oficiais;
VIII – Gestores e fiscais de contratos;
iX – agente de Pesquisa de Preços; e
X – coordenadores e equipe de apoio dos pregões e dispensas eletrônicas.
caPÌtULo Vi
da GestÃo de riscos
art. 29. compete ao MPc/Pa, quanto à gestão de riscos nas contratações:
i – estabelecer as diretrizes e a metodologia para implantar a gestão de 
riscos nas contratações;
ii – promover capacitação em gestão de riscos nas contratações;
iii – gerenciar os riscos das contratações, observando o disposto no inciso 
I e as exigências previstas em normativos específicos;
iV – incluir nas atividades de auditoria interna a avaliação da gestão de 
riscos nas contratações; e
V – assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão em contrata-
ções, em todos os níveis do órgão ou entidade, tenham acesso tempestivo 
a informações quanto aos riscos aos quais está exposta a organização, 
inclusive para determinar questões relativas à delegação de responsabili-
dades, se for o caso.
Parágrafo único. a gestão de riscos deverá subsidiar a racionalização do 
trabalho administrativo ao longo do processo de contratações, com o esta-
belecimento de controles proporcionais aos riscos e suprimindo-se rotinas 
puramente formais.
caPÍtULo Vii
dos iNdicadores
art. 30 São indicadores mínimos de desempenho para o cumprimento do 
disposto nesta resolução, a serem medidos e acompanhados anualmente:
i – quantidade de compras compartilhadas realizadas e percentual relativo 
ao total das compras;
ii – índice de transparência de licitações e contratos;
iii – quantidade de licitações desertas ou fracassadas; e
iV – quantidade de dispensas de licitação.
Parágrafo único. o diP poderá, após análise conjuntural do ambiente de 
contratação do MPc/Pa, sugerir a adoção de outros indicadores.
caPÍtULo Viii
das disPosiÇÕes FiNais
art. 31 os temas tratados nesta resolução poderão ser regulamentados 
em normativos específicos.
art. 32 as diretrizes desta resolução estão sujeitas a alterações, conforme 
atualização da legislação pertinente às matérias tratadas.
art. 33. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, devendo 
ser revista após um ano de vigência, considerando as alterações normati-
vas em andamento.
Belém, 08 de agosto de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS
Stephenson oliveira Victer
SUBProcUrador-GEral dE coNTaS
deíla Barbosa Maia
corrEGEdora-GEral
Stanley Botti fernandes
oUVidor
Silaine Karine Vendramin
ProcUradora dE coNTaS
felipe rosa cruz
ProcUrador dE coNTaS
Guilherme da costa Sperry
ProcUrador dE coNTaS
danielle fátima Pereira da costa
ProcUradora dE coNTaS

Protocolo: 839982

Portaria N° 351/2022/MPc/Pa
institui a comissão Especial destinada a conduzir os procedimentos neces-
sários à confecção do livro institucional do MPc/Pa.
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o ainda insuficiente conhecimento da sociedade paraense 
e, às vezes, dos próprios órgãos públicos acerca das atribuições do MPc-Pa 
e de sua fisionomia enquanto Órgão constitucional autônomo especializado 
no controle Externo da administração Pública estadual, conforme a lei 
complementar 09/1992 (lei orgânica do Ministério Público de contas do 
Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de criação de conteúdos para divulgação 
junto aos Órgãos parceiros bem como aos jurisdicionados, evidenciando as 
competências do MPc-Pa e a relevância de sua missão institucional;
coNSidEraNdo que a memória de um povo e de uma sociedade perpas-
sa, outrossim, pelo resgate da fisionomia e do constructo das instituições 
que lhes serviram;
coNSidEraNdo o caráter estratégico da elaboração de um livro institucional 
para atingir o objetivo retromencionado, especialmente no que se refere ao 
registro histórico do órgão e as peculiaridades que permeiam sua atuação;
coNSidEraNdo a importância de engajamento de equipe multidisciplinar 
para levantamento e compilação de dados, bem como para contribuir na 
redação dos textos e execução dos esforços administrativos que se fizerem 
necessários; e
coNSidEraNdo ser conveniente e oportuna a participação de servidores e 
colaboradores do órgão, atuais ou passados, ativos ou inativos, sobretudo 
os mais experientes, para a criação do material necessário ao resgate his-
tórico e contemporâneo, garantindo a visão em retrospectiva do processo 
de desenvolvimento e consolidação do MPc-Pa.
rESolVE:
art. 1º instituir a comissão Especial destinada a conduzir os procedimen-
tos necessários à confecção do livro institucional do MPc/Pa.
art. 2º designar, como membros titulares, os seguintes servidores:
i – Presidente: Stephenson oliveira Victer;
ii – Membros: raphael fernando Braga Gonçalves, Elielton chaves costa, 
Silvane de fátima Silva Baltazar, carolina Martins Victer, Heliana Maria 
rocha Martins, daniela de oliveira danieli, rosana Gabrielle Magno Gon-
çalves.
§ 1º caberá ao Presidente da comissão escolher o Secretário, distribuir 
as tarefas e ainda incluir ou alterar os membros desta conforme julgar 
conveniente.
art. 3º Poderá a comissão usufruir da colaboração de todos os setores do 
MPc-Pa, especialmente no que tange ao esforço intelectual para produção 
da obra e aos processos administrativos necessários para editoração, dia-
gramação e impressão da obra, além de outros que porventura se fizerem 
necessários para o desencargo da comissão.
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 01 de agosto de 2022.
assinado eletronicamente
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 840037
Portaria N° 393/2022/MPc/Pa
dispõe sobre o procedimento de contratação direta de que trata o capí-
tulo Viii do Título ii da lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito 
do Ministério Público de contas do Estado do Pará – MPc/Pa, e dá outras 
providências.
o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais, considerando as regras contidas na lei n. 
14.133, de 1º de abril de 2021 e com objetivo de regulamentar os proce-
dimentos operacionais internos para contratações diretas;
rESolVE:
caPÍtULo i
disPosiÇÕes PreLiMiNares
seÇÃo i
oBJeto e ÂMBito de aPLicaÇÃo
art. 1º Esta PorTaria dispõe sobre o procedimento de contratação direta 
de que trata o capítulo Viii do Título ii da lei n. 14.133/2021, no âmbito 
do Ministério Público de contas do Estado do Pará.
art. 2º a contratação direta sem licitação deve observar as regras e 
procedimentos fixados nesta PORTARIA.
Parágrafo único. o Ministério Público de contas do Estado do Pará – MPc/
PA poderá adotar as regras e procedimentos fixados nas Instruções Nor-
mativas SEGES/ME n. 65, de 7 de julho de 2021, n. 67, de 8 de julho de 
2021 e n. 72, de 12 de agosto de 2021, do Ministério da Economia, suas 
alterações posteriores ou outro instrumento que o venha substituir.
art. 3º o MPc/Pa adotará o procedimento de contratação direta nas se-
guintes situações:
i - Por inviabilidade de competição, sempre que a natureza do objeto da 
contratação assim o determinar, particularmente nas hipóteses previstas 
no artigo 74 da lei n. 14.133/2021;
ii - Por dispensa de licitação, nas hipóteses previstas no artigo 75 da lei 
n. 14.133/2021; e
iii - Para formalização de registro de Preços com intuito de contratação de 
bens e serviços por mais de um órgão ou entidade, nos termos do § 6º do 
artigo 82 da lei n. 14.133/2021.
Parágrafo único. Para fins de controle do fracionamento da despesa nos 
casos de dispensa de licitação por pequeno valor, e atendendo o disposto 
no § 1º do artigo 75 da lei n. 14.133/2021, considera-se ramo de atividade 
a partição econômica do mercado, identificada pelo nível de subclasse da 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – cNaE.
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seÇÃo ii
ForMa de coNtrataÇÃo
art. 4º a escolha do fornecedor no procedimento de contratação direta 
poderá ser realizada na forma eletrônica, por intermédio do Portal de com-
pras do Governo do Estado do Pará (compraspará.pa.gov.br) e do Governo 
federal, (compras.gov.br), ou por meio da escolha de melhor proposta 
após pesquisa de preços no mercado local, observando-se o disposto na 
regulamentação interna da matéria e, subsidiariamente, na instrução Nor-
mativa SEGES/ME n. 65, de 7 de julho de 2021, suas alterações posteriores 
ou outro instrumento que o venha substituir.
§1º a escolha do fornecedor após pesquisa de preços no mercado local 
poderá ser adotada sempre que presentes os seguintes requisitos, cumu-
lativamente ou não:
i - o valor da contratação seja inferior a 5% (cinco por cento) do limite 
previsto no inciso ii do artigo 75 da lei n. 14.133/2021, e suas atualiza-
ções posteriores; e
II - Haja urgência justificada no atendimento da demanda e o mercado lo-
cal ou regional disponha de número satisfatório de potenciais interessados 
para fins de solicitação de proposta de preços.
§ 2º Havendo interesse em formalização de registro de Preços por meio de 
procedimento de contratação direta, deverá ser adotada, obrigatoriamen-
te, a forma eletrônica da dispensa de licitação, independente dos requisitos 
previstos no parágrafo anterior deste artigo.
§ 3º No procedimento de contratação direta, deverá constar, previamen-
te, divulgação de Aviso de Contratação Direta no sítio eletrônico oficial 
do MPc/Pa contendo resumo do objeto pretendido e cópia do Termo de 
referência (Tr) ou Projeto Básico (PB), bem como meio ou endereço ele-
trônico para envio de proposta de preços por quaisquer interessados do 
mercado especializado, nos termos fixados no § 3º do artigo 75 da Lei n. 
14.133/2021.
§ 4º o procedimento de pesquisa de preços indicado no caput deste artigo 
deverá ser realizado pela unidade responsável pelo planejamento da con-
tratação, observando-se os seguintes requisitos:
i - Solicitação formal de proposta de preços aos fornecedores do mercado 
especializado local e/ou regional; e,
II - Divulgação no sítio oficial do MPC/PA na internet, fixando prazo não 
inferior a três dias para fins de encaminhamento de propostas pelos 
interessados, observado o disposto no § 3º do artigo 4º desta PorTaria.
§ 5º as propostas obtidas nos termos do procedimento disciplinado no pa-
rágrafo anterior deverão ser, sempre que possível, comparadas com preços 
obtidos em consultas a um ou mais parâmetros de pesquisa previstos no 
§ 1º do artigo 23 da lei n. 14.133/2021 e normativo interno do MPc/Pa, 
para fins de comprovação da compatibilidade com os preços praticados no 
mercado.
§ 6º a proposta de preço apresentada pelo particular no procedimento de 
contratação direta terá validade mínima de 60 (sessenta) dias, ficando o 
titular vinculado a ela até o fim de sua validade.
caPÍtULo ii
do ProcediMeNto
seÇÃo i
ProcediMeNto e critÉrio de escoLHa do coNtratado
art. 5º o critério de escolha do futuro contratado no procedimento de 
contratação direta deverá ser o da proposta mais vantajosa, sempre que 
houver mercado concorrencial em relação ao seu objeto.
§ 1º Para escolha da proposta mais vantajosa, a unidade técnica respon-
sável pelo planejamento da contratação deverá analisar a conformidade 
técnica das propostas obtidas no procedimento de pesquisa de preços em 
face das exigências técnicas do objeto contidas no Termo de referência 
(Tr) ou Projeto Básico (PB).
§ 2º No caso de objeto em que não haja mais de um fornecedor ou pres-
tador no mercado, a escolha do futuro contratado será justificada a partir 
da própria escolha técnica da solução durante a etapa do planejamento, 
devendo destacar os seguintes elementos:
I - Caracterização completa e objetiva da situação que justifique tecnica-
mente a solução proposta que inviabiliza a competição;
ii - razão objetiva de escolha do fornecedor ou prestador; e,
III - Justificativa do preço proposto em comparação com outras contrata-
ções públicas ou privadas realizadas pelo particular ou, excepcionalmente, 
por meio da comparação com outras contratações semelhantes.
seÇÃo ii
iNstrUÇÃo ProcessUaL
art. 6º o processo de contratação direta, que compreende a dispensa e a 
inexigibilidade de licitação, será instruído, sem prejuízo do previsto no rol 
do art. 72 da lei n. 14.133/2021, com os seguintes documentos e atos:
i - documento de formalização de demanda (dfd) e, se for o caso, estudo 
técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou 
projeto executivo;
ii - documentos e propostas comprobatórias da pesquisa de preços de 
mercado ou da justificativa do preço proposto nos casos de inviabilidade 
de competição, observado o disposto no artigo 23 da lei n. 14.133/2021, 
regulamentado pela instrução Normativa SEGES/ME n. 65, de 7 de julho 
de 2021, suas alterações posteriores ou outro instrumento que o venha 
substituir;
iii - demonstração da compatibilidade da despesa com o Plano anual de 
contratações e com os recursos orçamentários disponíveis na instituição;
iV - documentos que demonstrem os requisitos subjetivos do direito de 
contratar e de habilitar unicamente em relação ao fornecedor cuja proposta 
seja a mais vantajosa;
V - Minutas e instrumentos relativos ao contrato e ata de registro de Pre-
ços (se for o caso);
Vi - checklist de controle de conformidade;
Vii - Parecer jurídico que demonstre o atendimento dos requisitos legais 

exigidos para o procedimento de contratação direta;
VIII - Ato de controle e ratificação da dispensa ou inexigibilidade de licita-
ção e de autorização da contratação;
iX - Nota de empenho da despesa e instrumento de contrato e/ou ata de 
registro de Preços, se for o caso;
X - comprovante de publicidade da contratação;
Xi - documentos de acompanhamento da execução, recebimento do obje-
to, empenho, liquidação e pagamento da despesa.
§ 1º No caso de procedimento de contratação direta de valor estimado 
até o limite fixado no inciso II do § 1º do artigo 4º desta PORTARIA, será 
adotado procedimento simplificado com as diferenciações abaixo indicadas, 
mantendo-se as demais exigências fixadas no caput:
i - o planejamento da contratação será realizado pela área técnica a que a 
demanda esteja vinculada;
ii - fica dispensado o controle de conformidade da etapa de planejamento 
da contratação mediante checklist, nos termos previsto no inciso iii do 
caput deste artigo.
§ 2º Na hipótese de formalização de registro de Preços de que dispõe o 
inciso iii do artigo 3º desta PorTaria, somente será exigida a indicação 
do alinhamento com o Plano anual de compras e contratações - Pacc e 
previsão de recursos orçamentários quando da formalização da contratação.
§ 3º o ato que autoriza a contratação direta deverá ser publicado nos ter-
mos exigidos no artigo 94 da lei n. 14.133/2021.
§ 4º a instrução do procedimento deverá ser realizada por meio do Sistema 
do Governo do Estado do Pará – Processo administrativo Eletrônico (PaE), 
de modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes 
dos arquivos e registros digitais, sejam válidos para todos os efeitos legais.
§ 5º O ETP previsto no inciso I do caput deste artigo deverá ser simplifi-
cado nos termos do § 2º do artigo 18 da lei n. 14.133/2021, sempre que 
se tratar de procedimento de contratação direta cujo valor estimado seja 
igual ou inferior ao limite contido no inciso i do artigo 75 da referida lei e 
suas atualizações posteriores.
§ 6º No caso de procedimento de contratação direta cujo valor estima-
do seja igual ou inferior ao limite previsto inciso i do artigo 75 da lei n. 
14.133/2021, e suas atualizações posteriores, fica dispensada a emissão 
do parecer jurídico previsto no inciso X do caput deste artigo, salvo se 
houver obrigatoriedade de formalização de termo ou instrumento de con-
trato, nos termos do artigo 95 da lei n. 14.133/2021, ou se a autoridade 
ordenadora de despesa solicitar prévio pronunciamento jurídico para fins 
de decisão.
§ 7º as dispensas poderão ser objeto de parecer jurídico referencial.
seÇÃo iii
coNdiÇÕes de HaBiLitaÇÃo e coNtrataÇÃo
art. 7º Para a habilitação do particular que tenha apresentado a melhor 
proposta no procedimento de contratação direta serão exigidos, exclusiva-
mente, os seguintes documentos:
i - capacidade jurídica, mediante apresentação de documento que com-
prove a existência jurídica do particular e sua capacidade de contrair obri-
gações na vida civil, conforme a natureza jurídica de cada um;
II - Regularidade fiscal, social e trabalhista, mediante apresentação de cer-
tidões de regularidade com a fazenda federal, fGTS e Justiça do Trabalho;
III - Qualificação técnica, mediante comprovação da capacidade técnico
-operacional por meio de atestado(s) de capacidade técnica que compro-
ve(m) a expertise do particular na execução de objeto(s) semelhante(s) e, 
se for o caso de obra ou serviços de engenharia, com a comprovação da 
capacidade técnico-profissional, observados os limites e requisitos contidos 
no artigo 67 da lei n. 14.133/2021; e,
IV - Capacidade econômico-financeira, mediante apresentação de balanço 
patrimonial, demonstrações de resultado de exercício e demais demons-
trações contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na 
forma da lei, bem como certidão negativa de feitos sobre falência expedida 
pelo distribuidor da sede do licitante.
§ 1º No procedimento de contratação direta para entrega de bem ou pres-
tação de serviços com prazo imediato de até 30 dias ou de valor inferior 
a 25% do limite previsto no inciso ii do artigo 75 da lei n. 14.133/2021, 
e atualizações posteriores, a documentação de habilitação limitar-se á à 
comprovação da regularidade com a fazenda federal, fGTS e cNdT para 
as pessoas jurídicas, e apenas da quitação com a fazenda federal para 
pessoas físicas, sempre podendo ser supridas pelo Sicaf.
§ 2º as exigências contidas nos incisos iii e iV deste artigo apenas serão 
pertinentes para procedimentos de contratação direta cujo objeto tenha 
natureza de prestação continuada ou que tenham efeitos para o futuro.
§ 3º os documentos exigidos nos incisos i e ii deste artigo poderão ser 
substituídos por aqueles extraídos do Sicaf.
§ 4º Para julgamento da habilitação, poderão ser solicitadas outras infor-
mações ou documentos complementares que permitam melhores condi-
ções de análise.
§ 5º Na hipótese de o particular não atender as exigências para a habili-
tação, será examinada a proposta subsequente, e assim sucessivamente, 
na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as 
especificações do objeto, além das condições de contratação e de habilita-
ção, resguardados o contraditório e a ampla defesa.
§ 6º caberá ao departamento de aquisições, contratos e convênios rea-
lizar a análise e julgamento das condições de contratação e de habilitação 
do fornecedor de melhor proposta no procedimento de contratação direta.
art. 8º Para comprovação do direito de contratar com a administração 
Pública, serão solicitadas, apenas em relação ao particular da melhor pro-
posta, o Sicaf atualizado, a certidão da consulta consolidada de Pessoa 
Jurídica expedida pelo TcU para pessoa jurídica e as certidões individuais 
de inidoneidade (TcU), cEiS (Portal da Transparência) e cNEP (Portal de 
Transparência) para pessoa física.
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caPÍtULo iii
seÇÃo i
disPeNsa eLetrÔNica
art. 9º. o procedimento de contratação direta na forma eletrônica no âm-
bito do Ministério Público de contas do Estado do Pará deverá adotar as 
regras e procedimentos fixados na Instrução Normativa SEGES/ME n. 67, 
de 8 de julho de 2021, suas alterações posteriores ou outro instrumento 
que o venha substituir.
art. 10 caberá ao departamento de aquisições, contratos e convênios:
I – Analisar os documentos constantes dos autos e, verificando irregula-
ridades ou omissões, devolvê-los à unidade demandante para o devido 
saneamento;
ii – Providenciar a divulgação do aviso de contratação direta no sítio ele-
trônico do MPC/PA, Imprensa Oficial do Estado e no Portal Nacional de 
compras Públicas – PNcP.
Parágrafo único. ao aviso de contratação direta deverá ser conferida am-
pla publicidade.
Art. 11 O Aviso de Contratação Direta fixará prazo para abertura do proce-
dimento de envio de lances, o qual não será inferior a 03 dias úteis e nem 
superior a 05 dias úteis, contados da data de divulgação do aviso, e deverá 
conter, no mínimo:
i - as condições gerais da contratação, como descrição do objeto, quanti-
tativo, critério de julgamento, data, horário e endereço eletrônico em que 
se realizará a sessão, bem como os canais de contato do órgão responsável 
pela realização do procedimento;
ii - o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 
relação ao lance que cobrir a melhor oferta;
iii – o local onde os fornecedores terão acesso aos documentos da fase in-
terna da contratação, como o Termo de referência, Projeto Básico, Projeto 
Executivo ou outros instrumentos.
Parágrafo único. deverá constar do aviso de contratação direta a informação 
quanto à contratação exclusiva ou o estabelecimento de cota reservada a 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, de modo a garantir o cumpri-
mento da lei complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
seÇÃo ii
ForNecedor
art. 12 o fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contrata-
ção direta, encaminhará, exclusivamente por meio do sistema a proposta 
com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o 
caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do 
procedimento, devendo, ainda, declarar, em campo próprio do sistema, as 
seguintes informações:
i - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a admi-
nistração Pública;
ii - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de peque-
no porte, nos termos da lei complementar n. 123/2006, de 14 de dezem-
bro de 2006, quando for o caso;
iii - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais 
da contratação, constantes do procedimento;
iV - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, 
assumindo como firmes e verdadeiras;
V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 
da lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, se for o caso;
Vi - o cumprimento do disposto no inciso Vi do art. 68 da lei n. 14.133, 
de 2021.
Vii – a declaração de que suas propostas econômicas compreendem a 
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas asse-
gurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infrale-
gais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 
conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Art. 13 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema, fi-
cando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão.
seÇÃo iii
HaBiLitaÇÃo
Art. 14 Para a habilitação do fornecedor mais bem classificado serão exi-
gidas, exclusivamente, as condições de que dispõem os artigos 62 a 70 da 
lei n.º 14.133/2021.
Parágrafo único. o fornecedor declarar o cumprimento do disposto no inci-
so XXXiii do art. 7º da constituição federal.
seÇÃo iV
da adJUdicaÇÃo e da HoMoLoGaÇÃo
art. 15 Encerradas a etapa de julgamento e de habilitação, o processo será 
adjudicado e encaminhado para análise jurídica, e depois encaminhado a 
autoridade superior para homologação do procedimento, observado, no 
que couber, o disposto no art. 71 da lei n. 14.133, de 2021.
Parágrafo único. a análise jurídica poderá ser dispensada.
art. 16 o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente 
do contrato, quando houver, deverá ser publicado no sítio do MPc/Pa, no 
diário oficial do estado e no Portal Nacional de Compras Públicas.
art. 17 Não haverá abertura de prazo recursal no decorrer do procedimento 
de dispensa Eletrônica, resguardando-se o direito de Petição a quaisquer 
interessados, quando constatada irregularidade no procedimento.
caPÍtULo iV
das saNÇÕes adMiNistratiVas
art. 18 o fornecedor estará sujeito às sanções administrativas previstas 
na lei n. 14.133, de 2021, na PorTaria 178/2022-MPc/Pa (Paar) e em 
outras legislações aplicáveis, sem prejuízo da eventual anulação da nota de 
empenho de despesa ou da rescisão do instrumento contratual.

caPÍtULo V
disPosiÇÕes FiNais
art. 19 o futuro contratado do procedimento de contratação direta 
disciplinado nesta PorTaria estará sujeito às sanções administrativas 
previstas na lei n. 14.133/2021, em outras legislações aplicáveis, nos 
termos das regras contidas no Termo de referência (Tr) ou Projeto Básico 
(PB) e segundo regulamentação interna do procedimento de apuração 
de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas do Ministério 
Público de contas do Estado do Pará.
art. 20 Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, frau-
de ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável res-
ponderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo das 
sanções legais cabíveis, nos termos do art. 73 da lei n. 14.133/2021.
Parágrafo único. deverão ser assegurados o sigilo e a integridade dos da-
dos, protegendo-os contra danos e utilizações indevidas ou desautorizadas 
no âmbito de sua atuação.
art. 21 o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as dire-
trizes previstas na lei federal n. 13.709/2018 (lei Geral de Proteção de 
dados - lGPd) e será limitado às atividades necessárias para o alcance das 
finalidades do contrato, com manutenção de sigilo e de confidencialidade 
de todas as informações acessadas, sendo vedado o seu repasse a tercei-
ros, salvo quando decorrentes de obrigação legal ou regulatória, no exercí-
cio regular de direito, para viabilizar a execução contratual ou, quando for 
o caso, por determinação judicial ou por requisição da autoridade Nacional 
de Proteção de dados – aNPd.
art. 22 Poderão ser expedidas normas complementares necessárias para 
a execução desta PorTaria, estabelecendo, por meio de orientações 
ou manuais, informações adicionais para fins de operacionalização do 
procedimento de contratação direta.
art. 23 os casos omissos decorrentes da aplicação desta PorTaria serão 
dirimidos pela Procuradoria-Geral de contas do MPc/Pa em conformidade 
com as disposições da lei n. 14.133/ 2021.
art. 24 Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 09 de agosto de 2022.
assinado eletronicamente
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 840035

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 4339/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, EM EXEr-
cÍcio, usando de suas atribuições legais, e considerando os termos do 
e-mail datado de 8/8/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a Procuradora de Justiça lEila Maria MarQUES dE Mora-
ES para exercer a função de Subprocurador-Geral de Justiça, para a área 
Técnico-administrativa, durante o afastamento da titular, a Procuradora 
de Justiça UBiraGilda SilVa PiMENTEl, para participar do XV congresso 
Estadual do Ministério Público do rio Grande do Sul, no período de 9 a 
12/8/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 09 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 839717

.

.

errata
.

errata eM aViso de resULtado de LicitaÇÃo
No número de publicação: doe nº 35.076 de 12/08/2022 (Proto-
colo nº 839252)
oNde se LÊ:
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
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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
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 ProTUToS
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
Leia-se:
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
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$ 9.382,50
item 29.....Valor Unitário r$ 39,33..... Valor Total r$ 9.382,50
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$ 92.887,10
Belém (Pa), 11 de agosto de 2022
andréa Mara ciccio
Pregoeira MPE/Pa

Protocolo: 839744

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 12º
Núm. do contrato: 025/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e NoraUTo rENT a car lTda.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de serviços de locação de 
veículos para o município de Belém/Pa. Prorrogação de vigência do contra-
to original por mais 30 (trinta) diaS, a contar de 13/08/2022, nos termos 
no art. 57, §4, da lei nº 8.666/1993.
data de assinatura: 12/08/2022.
Vigência do aditamento: 13/08/2022 a 11/09/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 339033.
fonte: 0101 – recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. antônio Eduardo Barleta de almeida, Procura-
dor-Geral de Justiça, em exercício.

Protocolo: 840038

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Núm. da dispensa de Licitação: 037/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SEa TElEcoM 
lTda (cNPJ nº 25.450.139/0001-68).
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para atendimento das 
necessidades da Promotoria de Justiça de colares.
Valor Total: r$ 1.649,99 (mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa 
e nove centavos).
fundamento legal: art. 24, ii da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 12/08/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 339040.
fonte de recurso: 0101 – recursos ordinários.
ordenadora responsável: dr. antônio Eduardo Barleta de almeida, Procu-
rador-Geral de Justiça, em exercício.

Protocolo: 839948
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4450/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a alESSio do carMo oliVEira, aSSESSor 
dE ProMoToria dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.3182, lotado na 
Promotoria de Justiça de Porto de Moz, a importância de r$ 400,00 (qua-
trocentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período 
de aplicação 1º/8 até 31/8/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 400,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 12 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4451/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a PaUlo iGor Barra NaSciMENTo, ProMo-
Tor dE JUSTiÇa, Matrícula n.º 999.1532, exercendo atribuições na Pro-
motoria de Justiça de Óbidos, a importância de r$ 1.398,65 (hum mil, 
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trezentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 18/7 até 
16/9/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.098,65
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 300,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 12 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4452/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr ao coronel QoPM lEoNardo fraNco coSTa, 
aSSESSor MiliTar, Matrícula n.º 999.3256, lotado no Gabinete Militar, a 
importância de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), para ocorrer com despesas de 
Pronto Pagamento, período de aplicação 8/8 até 7/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.122.1494.8760
Governança e Gestão
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 Material de consumo r$ 1.150,00
3390-33 despesas com locomoção r$ 2.850,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 12 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 840288
.

oUtras MatÉrias
.

errata do eXtrato de ata do coNseLHo sUPerior do MPPa, 
reFereNte À 11ª sessÃo ordiNÁria do PLeNÁrio VirtUaL 
(período: 27/06 a 01/07/2022)
doe n.° 35.038 de 08/07/2022
  faço público, a quem interessar possa que o subitem 1.5.7 do extrato de 
ata do 11º Plenário Virtual do CSMP foi retificado para que conste o seguinte:
[...]
iTENS da PaUTa:
[...]
1.5. Processos de relatoria do conselheiro fraNciSco BarBoSa dE oliVEira:
[...]
oNde se LÊ:
1.5.7. Processo nº 000661-940/2020
requerente(s): Município de Marabá – Prefeitura Municipal
requerido(s): José luiz ferreira rodrigues
origem: 4º cargo da procuradoria de Justiça criminal
assunto: apurar supostos atos de improbidade administrativa praticados, 
em tese, por José luiz ferreira rodrigues, ex-servidor público municipal, 
consistentes em enriquecimento ilícito e dano ao erário, em razão do re-
cebimento indevido de pagamentos, em desfavor da Prefeitura Municipal 
de Marabá.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 17-B da lei 
n,º 8.429/1992.
Leia-se:
1.5.7. Processo nº 000661-940/2020
requerente(s): Município de Marabá – Prefeitura Municipal
requerido(s): José luiz ferreira rodrigues
origem: 4º cargo da procuradoria de Justiça criminal
assunto: apurar supostos atos de improbidade administrativa praticados, em 
tese, por José luiz ferreira rodrigues, ex-servidor público municipal, consis-
tentes em enriquecimento ilícito e dano ao erário, em razão do recebimento 
indevido de pagamentos, em desfavor da Prefeitura Municipal de Marabá.
o item foi retirado de pauta pela conselheira rosa Maria rodrigues carvalho.
Belém-Pa, 12 de agosto de 2022.
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior do Ministério Público

Protocolo: 840119
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 012/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor 
de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em 
atenção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conse-
lho Nacional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a 
todos quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apre-
sentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo 
da Notícia de fato SiMP nº 000549-215/2021, a qual foi instaurada para 
apuara suposta atraso no calendário escolar da Zona rural do ano de 2021.
distrito de Monte dourado/ Pa, 27 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 839746

editaL de arQUiVaMeNto Nº. 011/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor 
de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em 
atenção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conse-
lho Nacional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a 
todos quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apre-
sentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo 
da Notícia de fato SiMP nº 000526-215/2021, a qual foi instaurada para 
apreciar pedido de averbação à margem do registro de pessoa jurídica da 
fundação Jarí.
distrito de Monte dourado/ Pa, 27 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 839741
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 010/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor 
de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em 
atenção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conse-
lho Nacional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a 
todos quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apre-
sentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo 
da Notícia de fato SiMP nº 000441-215/2021, a qual foi instaurada para 
apreciar pedido de averbação à margem do registro de pessoa jurídica da 
fundação Jarí.
distrito de Monte dourado/ Pa, 27 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 839724
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 009/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Na-
cional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos 
quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação 
de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notí-
cia de fato SiMP nº 000539-215/2021, a qual foi instaurada no intuito de 
apuar irregularidade na prestação de pensão alimentícia.
distrito de Monte dourado/ Pa, 27 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 839715
Portaria Nº 0609/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo relacionado, licença falecimento, com ful-
cro no artigo 72, iii, da lei nº 5.810/94:
• MAURO BITTENCOURT DIAS - Período: 06 a 13/08/2022 - GEDOC nº 
137788/2022
 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 0610/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. 
de 15/01/2018; e considerando os termos do ofício n.º 003/2022/MP/
cPPadS, de 24/06/2022, protocolizado no “SiP” sob o n.º 9545/2022, em 
24/06/2022;
r E S o l V E:
dETErMiNar o SoBrESTaMENTo do Processo administrativo disciplinar 
instaurado por meio da PorTaria n.º 314/2022-MP/SUB-Ta, de 
19/05/2022, publicada no d.o.E. de 26/05/2022, até a data de 08/10/2022, 
quando, a partir de então, a comissão deverá ser novamente designada 
para os trabalhos, com prazo para conclusão de até 60 (sessenta) dias.
 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 0615/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
dircElia PErEira HaGE - Período: 04/08 a 05/08/2022 - GEdoc nº 
137493/2022;
JoSÉ loUrENÇo da coSTa SiQUEira - Período: 28/07 a 29/07/2022 - 
GEdoc nº 137403/2022;
JoSÉ loUrENÇo da coSTa SiQUEira - Período: 02/08 a 05/08/2022 - 
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GEdoc nº 137407/2022;
MarlUcE SilVa doS SaNToS - Período: 03/08/2022 a 01/09/2022 - GE-
doc nº 137318/2022;
MYria crYSTiaNE MoTa dE oliVEira NoGUEira - Período: 04/08/2022 
- GEdoc nº 137590/2022;
rUTE HElENa Garcia dE alMEida - Período: 05/08 a 19/08/2022 - GE-
doc nº 137452/2022;
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém/Pa, 11 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício
Portaria Nº 4090/2022-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 131498/2022 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): São João de Pirabas/Pa
PErÍodo(S): 01/07/2022 - 01/07/2022, 08/07/2022 - 08/07/2022, 
15/07/2022 - 15/07/2022, 22/07/2022 - 22/07/2022, 29/07/2022 - 
29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Prestar apoio administrativo externo 
a Promotoria de Justiça de São João de Pirabas.
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 4094/2022-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 129248/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: Marcia Maria MoraES da coSTa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.210
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Eldorado dos carajás/Pa, curionópolis/Pa, Pa-
rauapebas/Pa, canaã dos carajás/Pa, Xinguara/Pa, ourilândia do Norte/
Pa, rio Maria/Pa, redenção/Pa, conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 02/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s) fiNalidadE: acompanha-
mento de membro - acompanhar a administração Superior em reuniões 
e levantamentos de demandas no Programa de Visitas às Promotorias de 
Justiça da região administrativa Sudeste ii e iV.
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 4095/2022-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 135477/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo aUGUSTo TEiXEira MiraNda
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1034
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 09/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - realizar 
a condução da servidora Soraia Marriba Soares Knez.
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 4096/2022-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 135288/2022 conforme abaixo relacionado:

NoME: MaNoEl raiMUNdo laGES PriNTES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3422
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Jacareacanga/Pa
PErÍodo(S): 24/07/2022 - 30/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
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 4097/2022-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 135291/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: liNa KaSSia aZEVEdo JUSTo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3388
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Jacareacanga/Pa
PErÍodo(S): 24/07/2022 - 30/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
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 4098/2022-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 135487/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oSValdo JoSE rodriGUES NEVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2755
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: 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: concórdia do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 22/07/2022 - 24/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
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 4099/2022-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 135852/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área jurídico-ins-
titucional
MaTrÍcUla: 999.027
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): recife/PE
PErÍodo(S): 03/08/2022 - 06/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - representar o Procurador Geral de 
Justiça na reunião de trabalho do Ministério Público do Estado de Pernam-
buco e na cerimônia de posse da diretoria Executiva e conselho Executivo 
e fiscal da aMPPE.
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 4100/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135820/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BENEdiTo WilSoN corrEa dE Sa
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio 
cultural e Habitação e Urbanismo
MaTrÍcUla: 999.089
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Monte dourado/Pa
PErÍodo(S): 04/08/2022 - 13/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - conforme acumulação com o 2º cargo da 
Promotoria de Justiça de almeirim
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 4102/2022-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 134829/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iGo fErrEira carNEiro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2157
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: São Sebastião da Boa Vista - Pa
dESTiNo(S): Melgaço/Pa
PErÍodo(S): 07/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo a Pro-
motoria de Justiça de Melgaço.
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 4103/2022-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 135881/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE MarcUS foNSEca ToUriNHo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de defesa do Patrimônio Público 
e da Moralidade administrativa
MaTrÍcUla: 999.820
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): recife/PE
PErÍodo(S): 04/08/2022 - 06/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - representar o Procurador Geral de 
Justiça na reunião de trabalho com os Promotores de Justiça do Gabinete 
itinerante da capital e na cerimônia de posse da diretoria Executiva e con-
selho Executivo e fiscal da aMPPE.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BlEM/Pa, 29 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4104/2022-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 135883/2022 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): Belém/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri.
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 4116/2022-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 135857/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SErGio ricardo dE oliVEira Gaia
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-iV
MaTrÍcUla: 999.563
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): 02/08/2022 - 02/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a montagem dos 
bens móveis.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 01 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4117/2022-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 135856/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rEMir MoNTEiro dE SoUSa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1566
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 02/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a montagem dos 
bens móveis.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 01 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4118/2022-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 135997/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE GUilHErME da rocHa loBaTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-V
MaTrÍcUla: 999.559
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 26/07/2022 - 26/07/2022, 28/07/2022 - 28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor aglaildo Monteiro Maia.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 01 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4119/2022-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 135992/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE GUilHErME da rocHa loBaTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-V
MaTrÍcUla: 999.559
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 27/07/2022 - 27/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Elielthon correa dos Santos
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 01 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4120/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135931/2022 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): Sapucaia/Pa
PErÍodo(S): 12/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor José cristiano de oliveira.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 01 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4121/2022-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 135617/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lorE TaTiaNa NEriS doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1827
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: colares - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 04/08/2022 - 05/08/2022, 08/08/2022 - 08/08/2022, 
10/08/2022 - 10/08/2022, 16/08/2022 - 16/08/2022, 17/08/2022 - 
17/08/2022, 22/08/2022 - 22/08/2022, 24/08/2022 - 24/08/2022, 
29/08/2022 - 29/08/2022, 31/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - Prestar apoio administrativo a Promoto-
ria de Justiça de Santo antônio do Tauá
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 01 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4122/2022-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 135601/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE raiMUNdo NEVES JardiM
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2595
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Gurupá/Pa
PErÍodo(S): 06/08/2022 - 12/08/2022
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 Gurupá.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 01 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4123/2022-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 135777/2022 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): ourém/Pa, augusto corrêa/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 02/08/2022, 03/08/2022 - 03/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de in-
formática.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 01 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4124/2022-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 135831/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE criSTiaNo dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ iNTE
MaTrÍcUla: 999.3120
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Sapucaia/Pa
PErÍodo(S): 12/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica de 
Engenharia civil no lar de longa Permanência para pessoa idosa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 01 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4125/2022-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 135485/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: KlEYSoN da SilVa SaldaNHa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1121
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): irituia/Pa
PErÍodo(S): 03/08/2022 - 05/08/2022, 08/08/2022 - 10/08/2022, 
24/08/2022 - 26/08/2022, 29/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 (dez e ) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - Prestar apoio administrativo a Promoto-
ria de Justiça de irituia.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 01 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4126/2022-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 135092/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaMUEl fErNaNdES diaS lUZ
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-i
MaTrÍcUla: 999.1145
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 03/08/2022 - 03/08/20225, 04/08/2022 - 04/08/2022, 
05/08/2022 - 05/08/2022, 10/08/2022 - 10/08/2022, 11/08/2022 - 
11/08/2022, 12/08/2022 - 12/08/2022, 17/08/2022 - 17/08/2022, 
18/08/2022 - 18/08/2022, 19/08/2022 - 19/08/2022, 24/08/2022 - 
24/08/2022, 25/08/2022 - 25/08/2022, 26/08/2022 - 26/08/2022, 
30/08/2022 - 30/08/2022, 31/08/2022 - 31/08/2022.
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo a Pro-
motoria de Justiça de Vigia.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 01 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4127/2022-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 134720/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS ViNiciUS GUErra fErrEira
carGo/fUNÇÃo: cHEfE dE aPoio daS ProMoToriaS do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.962
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Portel/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 05/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo a Pro-
motoria de Justiça de Portel.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 01 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4128/2022-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 134701/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: KlEYSoN da SilVa SaldaNHa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1121
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 26/07/2022 - 26/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo a Pro-
motoria de Justiça de São Miguel do Guamá.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 01 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4129/2022-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 135946/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMErio MENdES coSTa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de igarapé-Miri
MaTrÍcUla: 999.1461
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: igarapé-Miri - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de acará.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 01 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4130/2022-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 135953/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNa PaSSoS fErrEira
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de abaetetuba
MaTrÍcUla: 999.1694
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 05/08/2022 - 05/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião do Grupo de Tra-
balho da infância.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 01 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4131/2022-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 135859/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: odElio diViNo Garcia JUNior
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de ourilândia do Norte
MaTrÍcUla: 999.2841
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006 ]
oriGEM: ourilândia do Norte - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 04/08/2022 - 05/08/2022, 11/08/2022 - 12/08/2022, 
18/08/2022 - 19/08/2022, 25/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de São felix do Xingu.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 01 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4132/2022-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 131572/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVaNdro JoSE PErES PErEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1644
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 09/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor lUiZ lUdUVico dE alMEida.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 01 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4133/2022-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 128118/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: rUBENS fErNaNdES rocHa
carGo/fUNÇÃo: cHEfE do SErVico dE alMoXarifado - MP.fG-3
MaTrÍcUla: 999.1448
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 02/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Participar do programa de 
interiorização nas regiões administrativas Sudeste ii (redenção) e iV(Pa-
rauapebas).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 01 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4134/2022-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 135427/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco SiMEao dE alMEida JUNior
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santarém Novo
MaTrÍcUla: 999.2327
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém Novo - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do seminário “direitos das Vítimas”.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 01 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4135/2022-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 135878/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Mario cESar NaBaNTiNo arraiS BraUNa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de chaves
MaTrÍcUla: 999.2750
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: chaves - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa PErÍodo(S): 05/08/2022 - 13/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Breves.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 01 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4137/2022-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 136020/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl TrEViSaN dal BEM
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Monte alegre
MaTrÍcUla: 999.2323
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Monte alegre - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 04/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - 4ª Promotoria de Justiça do Júri e Entorpecen-
tes de Santarém.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 01 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4138/2022-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 136034/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaUriM laMEira VErGoliNo
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de aurora do Pará
MaTrÍcUla: 999.1692
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: aurora do Pará - Pa
dESTiNo(S): Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 19/07/2022 - 20/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4139/2022-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 128403/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: Naiara Vidal NoGUEira
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de concórdia do Pará
MaTrÍcUla: 999.2466
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: concórdia do Pará - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 26/06/2022 - 28/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar do evento de lançamento 
do Movimento Nacional em defesa das Vítimas, no conselho Nacional do 
Ministério Público.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4140/2022-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 136022/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl TrEViSaN dal BEM
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Monte alegre
MaTrÍcUla: 999.2323
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Monte alegre - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - 4ª Promotoria de Justiça do Júri e Entorpecen-
tes de Santarém
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4141/2022-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 134619/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiVaN SoUZa da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2553
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: itaituba - Pa
dESTiNo(S): Jardim do ouro/Pa
PErÍodo(S): 29/07/2022 - 30/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - cumprir ordem de Missão 
nº 004/2022 MP/4ªPJi
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4142/2022-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 130651/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoNaTaS PraZErES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2552
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: redenção - Pa
dESTiNo(S): Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 28/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4143/2022-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 136147/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de São Geraldo do araguaia
MaTrÍcUla: 999.2365
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: São Geraldo do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Jacundá/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 12/08/2022, 29/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Jacundá.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4144/2022-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 135676/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio MaNoEl cardoSo diaS
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Tomé-açu
MaTrÍcUla: 999.1681
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tomé-açu - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4145/2022-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 135246/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo SErGio NaSciMENTo caValEiro dE MacEdo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1836
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: aurora do Pará - Pa
dESTiNo(S): Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 03/08/2022 - 04/08/2022, 10/08/2022 - 11/08/2022, 
16/08/2022 - 17/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo a Pro-
motoria de Justiça de Tomé-açú.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4146/2022-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 135907/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ildETE fErrEira diaS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.935
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 12/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicossocial - realizar estudo social 
referente a Notícia de fato nº 003580-040/2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4147/2022-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 135455/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ladiElSoN NaSciMENTo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1513
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 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: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - Prestar apoio administrativo a Promoto-
ria de Justiça de Garrafão do Norte.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4159/2022-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 136247/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de oriximiná
MaTrÍcUla: 999.2366
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: oriximiná - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 22/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - 7º Promotoria de Justiça de Santarém - agrária.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4160/2022-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 135589/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNUEl dE JESUS VilariNHo MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Tailândia - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 12/08/2022, 16/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Promotoria de Justiça de Barcarena.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4161/2022-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 134456/2022 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): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 19/07/2022, 25/07/2022 - 26/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - 1ª Promotoria de Justiça de Barcarena.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4162/2022-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 136246/2022 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): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 08/08/2022, 09/08/2022 - 09/08/2022, 
16/08/2022 - 16/08/2022, 22/08/2022 - 22/08/2022, 23/08/2022 - 
23/08/2022, 29/08/2022 - 29/08/2022, 30/08/2022 - 30/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de igarapé-Miri
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4163/2022-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 106483/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaBriNa MaMEdE NaPolEao KalUME
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1548
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2021 - 21/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - cumprir ordem de 
Missão nº 007/2021-GaEco.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4164/2022-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 136384/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de rondon do Pará
MaTrÍcUla: 999.2324
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: rondon do Pará - Pa
dESTiNo(S): dom Eliseu/Pa
PErÍodo(S): 05/08/2022 - 05/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de dom Eliseu
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4165/2022-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 136293/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alTiNo raNiEri JUNior
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar ii - cPc-MP-GM ii
MaTrÍcUla: 999.3264
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 10/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir ordem de Missão 
nº 064/2022-GSi/MPPa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4166/2022-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 136421/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MariaNa SoUSa caValEiro dE MacEdo daNTaS
carGo/fUNÇÃo: 12o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.2331
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): dom Eliseu/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de dom Eliseu
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 839782
Portaria Nº 4396/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, em exercício, usando de suas atri-
buições legais;
coNSidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E S o l V E:
dESiGNar o Excelentíssimo dr. Pedro Paulo Bassalo crispino, Promotor 
de Justiça, no 4º cargo da Promotoria de Justiça criminal de Belém/Pa, 
para atuar nos autos de nº 0800558-64.2022.8.14.0401, na condição de 
longa manus da Procuradoria-Geral de Justiça, e, nos termos do art. 28 do 
cPP, prossiga com a demanda e ofereça a devida denúncia, em desfavor 
do indiciado, pela prática do crime de furto de energia elétrica, previsto no 
art. 155, §3, do cPB, em razão da fundamentação jurídica apresentada, 
ou, caso entenda cabível, formular a competente proposta de acordo de 
Não Persecução Penal.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 11 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 839779

editaL de arQUiVaMeNto Nº. 017/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Na-
cional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos 
quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação 
de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notí-
cia de fato SiMP nº 000480-215/2021, a qual foi instaurada no intuito de 
apuar apurar crime conta a ordem tributária, pela empresa J.c. comércio 
de alimentos lTda.
distrito de Monte dourado/ Pa, 29 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 839774
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 016/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor 
de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em 
atenção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conse-
lho Nacional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a 
todos quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apre-
sentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo 
da Notícia de fato SiMP nº 000479-215/2021, a qual foi instaurada no 
intuito de apuar apurar crime conta a ordem tributária, pela empresa r&r 
Serviços florestais lTda.
distrito de Monte dourado/ Pa, 29 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 839767
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 014/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Na-
cional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos 
quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação 
de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notí-
cia de fato SiMP nº 000530-215/2021, a qual foi instaurada para solicitar 
informações sobre as práticas adotadas pelo município sobre o Pacto pela 
Educação do campo.
distrito de Monte dourado/ Pa, 27 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 839757
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 013/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor 
de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em 
atenção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conse-
lho Nacional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a 
todos quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apre-
sentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo 
da Notícia de fato SiMP nº 000538-215/2021, a qual foi instaurada para 
apuara suposta falta no fornecimento de passagem para pacientes inscritos 
no Programa Tfd (Tratamento fora do domicílio).
distrito de Monte dourado/ Pa, 27 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 839751
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 022/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor 
de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em 
atenção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conse-
lho Nacional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a 
todos quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apre-
sentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo 
da Notícia de fato SiMP nº 000523-215/2021, a qual foi instaurada para 
apurar suposto crime de dano ao patrimônio, pela empresa Jarí celulose 
Papel e Embalagem S/a.
distrito de Monte dourado/ Pa, 29 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 839812
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 021/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor 
de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em 
atenção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conse-
lho Nacional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a 
todos quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apre-
sentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo 
da Notícia de fato SiMP nº 000513-215/2021, a qual foi instaurada para 
apurar suposta irregularidade no uso, armazenamento, utilização, neutra-
lização e/ou comercialização ilícitos de agrotóxicos por da empresa N.d.r. 
Agroflorestal LTDA.
distrito de Monte dourado/ Pa, 29 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 839809
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editaL de arQUiVaMeNto Nº. 019/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor 
de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em 
atenção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conse-
lho Nacional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a 
todos quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apre-
sentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo 
da Notícia de fato SiMP nº 000002-215/2021, a qual foi instaurada no 
intuito de apuar suposta irregularidade na distribuição de vacinas contra a 
coVid-19, pelos órgão competentes.
distrito de Monte dourado/ Pa, 29 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 839793
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 020/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor 
de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em 
atenção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conse-
lho Nacional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a 
todos quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apre-
sentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo 
da Notícia de fato SiMP nº 000339-215/2021, a qual foi instaurada no 
intuito de apuar suposta irregularidade na distribuição de vacinas contra 
a coVid-19, para grupos não prioritários, visando interesse de terceiros.
distrito de Monte dourado/ Pa, 29 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 839800
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 018/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor 
de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em 
atenção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conse-
lho Nacional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a 
todos quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apre-
sentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo 
da Notícia de fato SiMP nº 000498-215/2021, a qual foi instaurada no 
intuito de apuar o aumento gradativo de preços das mercadorias nos dois 
supermercados e na farmácia de Monte dourado.
distrito de Monte dourado/ Pa, 29 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 839788
Portaria Nº 4421/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, em exercício, usando de suas atri-
buições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos i e ii da resolução 
n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o inquérito civil n.º 000654-940/2020,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça MaYaNNa SilVa dE SoUZa QUEiroZ, 
titular da 6.ª Promotoria de Justiça de direitos constitucionais fundamen-
tais, ações constitucionais, fazenda Pública, família, Sucessões de Mara-
bá, ou quem suas vezes fizer, para atuar no supramencionado Inquérito 
civil e tomar as providências cabíveis quanto a prosseguimento do feito.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 12 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 839841
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 024/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor 
de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em 
atenção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conse-
lho Nacional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a 
todos quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apre-
sentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo 
da Notícia de fato SiMP nº 000520-215/2021, a qual foi instaurada ofício 
n. 797/2018-MPPa/7ºPJ/STM, encaminhado a esta Promotoria de Justiça 
para ciência e acompanhamento.
distrito de Monte dourado/ Pa, 29 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 839838
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 023/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Na-
cional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos 
quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação 
de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notí-
cia de fato SiMP nº 000524-215/2021, a qual foi instaurada para apurar 
suposto exercício arbitrário das próprias razões por parte da reclamada.
distrito de Monte dourado/ Pa, 29 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 839823

editaL de arQUiVaMeNto Nº. 025/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Na-
cional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos 
quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação 
de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia 
de Fato SIMP nº 000517-215/2021, a qual foi instaurada a partir de ficha 
de atendimento para apurar suposta irregularidade no transporte escolar 
nas comunidades de Pimental e recreio, Zona rual de Monte dourado no 
ano de 2019.
distrito de Monte dourado/ Pa, 29 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 839854
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 026/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Na-
cional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos 
quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação 
de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia 
de fato SiMP nº 000501-215/2021.
distrito de Monte dourado/ Pa, 29 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 839866
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 027/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Na-
cional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos 
quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação 
de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia 
de fato SiMP nº 000500-215/2021.
distrito de Monte dourado/ Pa, 29 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 839878
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 028/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Na-
cional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos 
quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação 
de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia 
de fato SiMP nº 000338-215/2021, instaurada a partir de informações 
prestadas anonimamente, via aplicativo de mensagem instantânea, para 
verificar a suposta irregularidade no recebimento de benefícios do Progra-
ma de Tratamento fora do domicílio.
distrito de Monte dourado/ Pa, 29 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 839887
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 029/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Na-
cional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos 
quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação 
de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia 
de fato SiMP nº 000208-215/2021, rata-se de Notícia de fato instaurada 
a partir de informações prestadas em ficha de atendimento, para verificar 
responsabilidade com idoso.
distrito de Monte dourado/ Pa, 29 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 839943
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 028/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor de Jus-
tiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional do 
Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quantos pos-
sam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso no 
prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de fato SiMP nº 
000338-215/2021, instaurada a partir de informações prestadas anonimamente, 
via aplicativo de mensagem instantânea, para verificar a suposta irregularidade 
no recebimento de benefícios do Programa de Tratamento fora do domicílio.
distrito de Monte dourado/ Pa, 29 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 839896
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Portaria Nº 0612/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr E aUToriZar o gozo de 30 (trinta) dias de licença-Prêmio, 
de acordo com o art. 98 da lei Estadual n.º 5.810/1994, ao servidor do 
Ministério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe ParceLa triÊNio PerÍodo

135926/2022 filoMENa Maria PErEira 1ª 2017/2020 17/08 a 
15/09/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 11 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício

Protocolo: 840026
Portaria Nº 0613/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
aUToriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio Nº de 
dias PerÍodo

137968/2022 alaN JoSE dE SoUZa liMa 2021/2022 13 16 a 
28/08/2022

138121/2022 aNiZE ElaiNE da SilVa MacHado 2021/2022 23 29/08 a 
20/09/2022

137733/2022 BarBara VEiGa fErrEira roSa 2021/2022 16 16 a 
31/08/2022

137949/2022 BrUNo liMa dE frEiTaS 2021/2022 30 26/09 a 
25/10/2022

138007/2022 daNiEllE SaNToS da cUNHa cardoSo 2021/2022 25 05 a 
29/09/2022

138155/2022 Gracilda lEao doS SaNToS diaS 2019/2020 30 12/09 a 
11/10/2022

138014/2022 MaUricio doMiNGUES riBEiro 
oliVEira 2021/2022 30 03/11 a 

02/12/2022

136513/2022 SoNia dE faTiMa diaS da SilVa 2021/2022 30 16/08 a 
14/09/2022

138184/2022 TaliNE liMa lEao BaNdEira 2021/2022 30 16/08 a 
14/09/2022

138241/2022 THYaGo da coSTa fEio 2021/2022 16 12 a 
27/09/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM, 11 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício
Portaria Nº 0614/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo a coNtar 
de

dias
restaNtes

137783/2022 aNToNio carloS 
liMa MiraNda 2021/2022 18/07 a 

16/08/2022 09/08/2022 08

137886/2022 claUdia iSaNa 
BENTES BaTiSTa 2021/2022

18/07 a 
16/08/2022

 
10/08/2022 07

137975/2022 SaloMao doNaTo dE 
araUJo NETo 2021/2022 01 a 

30/08/2022 12/08/2022 19

136069/2022 TaTiaNE rodriGUES 
dE VaScoNcEloS 2021/2022 13/07 a 

11/08/2022 01/08/2022 11

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM, 11 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício

Protocolo: 840013

extrato da Portaria nº 033/2022-MP/11ªPJ/stM
a 11ª Promotora 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 
000048-340/2022, que se encontra à disposição no 11º 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 033/2022-MP/11ªPJ/STM
interessados: osmarina cardoso de Sousa; “lourdes”.
Assunto: Procedimento instaurado a fim de apurar as informações presta-
das e adotar as medidas cabíveis com objetivo de assegurar à idosa osma-
rina cardoso de Sousa, de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, o efetivo 
respeito aos seus direitos, nos termos do art. 2º, do Estatuto do idoso.
lariSSa BraSil BraNdÃo – 11ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 840018
Portaria Nº 4431/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, em exercício, usando de suas atri-
buições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos i e ii da resolução 
n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o inquérito civil n.º 000192-940/2018,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça HYGÉia ValENTE dE SoUZa PiNTo, 
em exercício na 2.ª PJ de Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação, 
Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse Social e JE-
criM do Meio ambiente e defesa do consumidor de ananindeua, ou quem 
suas vezes fizer, para atuar no supramencionado Inquérito Civil e tomar as 
providências cabíveis quanto a prosseguimento do feito.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 12 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 839986
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 015/2022-MPPa/PJ/Mtd
a Promotoria de Justiça de Monte dourado, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Na-
cional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos 
quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação 
de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notí-
cia de fato SiMP nº 000477-215/2021, a qual foi instaurada no intuito de 
apuar apurar crime conta a ordem tributária, pela empresa W.a. Serviços/ 
construções e Terraplanagem ltda- ME.
distrito de Monte dourado/ Pa, 29 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Promotor de Justiça
respondendo por Monte dourado/Pa

Protocolo: 840003

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão Presencial
Número: 03/2022-MPcM/Pa
Processo nº 5023/2022
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento e insta-
lação de diViSÓriaS no Prédio Sede do MPcM/Pa, conforme quantitativo 
e condições especificadas no Termo de Referência (Anexo I).
obtenção do Edital: no site: www.mpcm.pa.gov.br e na sede do MPcM/Pa
responsável pelo certame: Sabrina oliveira araújo
local de abertura: Na sede do Ministério Público de contas dos Municípios 
do Estado do Pará – Sala de licitações – Travessa: Magno de araújo, 424, 
Telégrafo, Belém-Pará cEP: 66113-055.
data da abertura: 26/08/2022
Hora da abertura: 09:30 horas (horário de Brasília)
Programa de Trabalho: 01.032.1495.8403
Natureza de despesa: 449052
fonte de recurso: 0101
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora-Geral 
do MPcM/Pa

Protocolo: 839927
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MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de terMo aditiVo 

decorrente: tomada de Preço nº 003/2019. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de abaetetuba/Secretaria Municipal de Educação, cultura e desporto. 
objeto: contratação de empresa para a conclusão da obra (24641) Pac-2- 
creche Pré - escolar tipo B-2012 no Bairro Mutirão- abaetetuba/Pa. origem: 
contrato administrativo nº 2019/132-PMa. contratado: r.r cardoso Eireli, 
inscrita no cNPJ sob o nº 26.886.785/001-35. 6º Termo aditivo de reequi-
líbrio Econômico-financeiro sobre o contrato no percentual de 14,61% do 
valor Global do contrato originário, nos termos art. 65, ii, alínea d, §2° da 
lei 8.666/93. assinado em 03 de junho de 2022. Jefferson Felgueiras de 
carvalho - secretário Municipal de educação, cultura e desporto.

Protocolo: 840142

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtratos de terMos aditiVos 

decorrente: Pregão eletrônico nº 030/2021. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de abaetetuba/ Secretaria Municipal de Saúde. objeto: contratação de 
Empresa Especializada Para aquisição de água Mineral (recarga/Vasilhame de 
20l E Pacotes de 500/1.500ml) e Gás liquefeito de Petróleo - Glp (recarga E 
Vasilhame de 13 E 45KG). origem: contrato nº 2022/026. contratado: V.S.T. 
Nery comercial, inscrito no cNPJ sob o nº 03.233.433/0001-02. 1º Termo 
aditivo de reequilíbrio Econômico nos termos art. 65, ii, alínea d, § 2º da lei 
8.666/93. assinado em 11 de agosto de 2022. charles cezar tocantins de 
souza - secretário Municipal de saúde.
decorrente: dispensa de Licitação nº 019/2021. contratante: Prefeitura 
Municipal de abaetetuba/Secretaria Municipal de Saúde. objeto: Termo 
aditivo de Prorrogação de Prazo da dispensa de licitação nº 019/2021, 
objetivando a locação de imóvel destinado a Paciente Maria da concei-
ção Poça Belo, objetivando o cumprimento de decisão Judicial, Processo 
nº 0803433-69.2018.8.14.0070. origem: contrato nº 2021/051. loca-
dor: antônio Negrão ferreira, cPf nº 580.547.662-20. 2º Termo aditivo 
de Prorrogação de Prazo por mais 03 (três) meses a partir de 17 de Maio 
de 2022 a 17 de agosto de 2022 nos termos art. 57, ii § 2° da lei nº 
8.666/93. assinado em 17 de maio de 2022. charles cezar tocantins de 
souza - secretário Municipal de saúde.
decorrente: chamada 002/2021. contratante: Prefeitura Municipal de 
abaetetuba/ fundo Municipal de Saúde. objeto: contratação de Empresa 
Especializada em Fornecimento de Exames Laboratóriais Específicos Para o 
Programa rede cegonha Para atender as demandas da Secretaria Municipal 
de Saúde do Município de abaetetuba. origem: contrato nº 2021/040. con-
tratado: d a r cardoso Eireli, inscrita no cNPJ sob o nº 05.412.093/001-85. 
1º Termo aditivo de 25% dos Quantitativos, nos termos art. 57, ii, § 2º da lei 
8.666/93. assinado em 04 de julho de 2022. charles cezar tocantins de 
souza - secretário Municipal de saúde
decorrente: chamada 005/2019. contratante: Prefeitura Municipal de 
abaetetuba/ fundo Municipal de Saúde. objeto: credenciamento de Pesso-
as Jurídicas Para Prestação de Serviços de Saúde para atender a Secreta-
ria Municipal de Saúde do Município de abaetetuba/Pa. origem: contrato nº 
2019/191. contratado: Medservice Pará Serviços Médicos ltda - Me, inscrita 
no cNPJ sob o nº 09.525.136/0001-90. 4º Termo aditivo de Prazo contratual 
por mais 06 (seis) meses, a partir de 04 de fevereiro de 2022 à 04 de agosto 
de 2022 nos termos art. 57, ii, § 2º da lei 8.666/93. charles cezar tocan-
tins de souza - secretário de saúde.

Protocolo: 840150

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de coNtrato 

Processo adMiNistratiVo Nº 2022/0624-001-PMa 
Modalidade: Pregão eletrônico nº 030/2022. objeto: contratação de 
Empresa Para fornecimento de artefatos de concreto armado (tubos e 
blocos), para uso nos Serviços de drenagem do Município de abaetetuba, 
incluso Transporte. contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/ Se-
cretaria Municipal de obras e Viação Pública, cnpj 05.105.127/0007-99. 
contratada: l Pantoja correa Eireli cNPJ: 34.628.240/0001-57 - contrato 
adm. nº 2022/269-PE-PMa, Valor Global de r$ 1.242.020,00. Vigência: 
11/08/2022 a 31/12/2022. Francineti Maria rodrigues carvalho - Pre-
feita Municipal.

Protocolo: 840146

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do Pre-
gão Eletrônico nº 035/2022, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE SErViÇo dE locaÇÃo dE EQUiPaMENToS, 

MáQUiNaS E VEicUloS PESadoS, oBJETiVaNTo aTENdEr aS NEcESSi-
dadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE aca-
rá/Pa. Vencedores: SErVEloc- SErViÇoS E locaÇÕES EirEli cNPJ: 
28.591.005/0001-55 Valor r$ 3.923.128,00 (Três Milhões, Novecentos e  
Vinte e Três Mil, cento e Vinte e oito reais), l P coMErcio E SErViÇoS 
lTda cNPJ: 41.546.457/0001-83 Valor r$ 2.131.520,00 (dois Milhões, 
cento e  Trinta e Um Mil, Quinhentos e Vinte reais).

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do Pre-
gão Eletrônico nº 034/2022, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal locaÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS coM ViSTa a rEa-
liZaÇÃo dE EVENToS No MUNiciPio dE acará/Pa. Vencedor: JoSE c dE 
aSSiS EirEli cNPJ: 04.951.433/0001-83 Valor r$ 5.994.436,10 (cinco 
Milhões, Novecentos e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis 
reais, dez centavos).

Pedro PaULo GoUVea de Moraes
Prefeito Municipal

Protocolo: 840155

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
aViso de LicitaÇÃo Fracassada  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 052/2022

Partes: a PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira/ParÁ, através 
do Pregoeiro e Equipe de apoio, torna público que não houve licitante habi-
litado/classificado na sessão pública do Pregão Eletrônico SRP Nº 052/2020 
(SrP), realizada no dia 10/08/2022, às 10:00h, horário de Brasília, cujo 
objeto contratação de empresa para futura e eventual aquisição de coM-
BUSTÍVEiS dEriVadoS dE PETrÓlEo e GáS liQUEfEiTo dE PETrÓ-
LEO - GLP, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
altamira e Secretarias ordenadoras, junto aos distritos de castelo dos 
Sonhos e cachoeira da Serra, Vila canopus e cabocla. a licitação foi 
declarada fracaSSada.

Protocolo: 840156

MUNicÍPio de aLtaMira
aViso de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 064/2022

com o objeto: aquisição de equipamentos e material permanente para uni-
dades básicas de saúde, referente a emenda parlamentar de relator geral 
para manutenção das ações realizadas nas Unidades Básicas de Saúde do 
município, através da proposta n° 10467.9210001/21-002, data de aber-
tura: 30/08/2022 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 - altamira, Pará.
HUGGo HerMaNN da siLVa aMaraL Pregoeiro.

Protocolo: 840157

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos N° 2001/2022 
objeto: execução das seguintes obras: construção de duas praças e um 
trapiche no município de Barcarena. abertura: 01/09/2022 as 09:00h. o 
edital encontra-se disponível no departamento de licitações, em dia de 
expediente das 08:00 às 17:00h, no prédio da prefeitura, localizado na 
av. cronge da Silveira, n°. 438 - altos - Pc. conego B. campos, bairro co-
mercial, cEP: 68.445-000. o edital também poderá ser adquirido, gratui-
tamente, no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Barcarena 
no seguinte endereço/link: https://barcarena.govbr.cloud/pronimtb/index.
asp?acao=1&item=2&flagRedFiltroLicitacao=2, ou no portal do jurisdicio-
nado do TcM/Pa (sistema “Geo-obras”). demais informações no departa-
mento de licitações, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, ou através 
do e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br ou, ainda, pelo telefone: 
(91) 99393-6685. Waldemar cardoso Nery Júnior - Presidente da cPL.

aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNistratiVo 
coNcorrÊNcia N° 3011/2022 

objeto: execução da seguinte obra: retomada da obra de construção do 
novo Terminal rodoviário de Barcarena. a Prefeitura Municipal de Barca-
rena, Pa, através de sua comissão permanente de licitação, em confor-
midade com a lei n°. 8.666/93 e disposições do edital, torna público o 
recurso administrativo interposto por uma empresa inabilitada no certame. 
o recurso poderá ser adquirido no departamento de licitações, em dia de 
expediente das 08:00 às 17:00h, no endereço descrito no edital,bem como 
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no portal da transparência da prefeitura,através do endereço/link: https://
barcarena.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2&visao=2&a-
noproc=2022&nrproc=3011&numpaghist=1ou, ainda, no portal do juris-
dicionado do TcM/Pa (sistema “Geo-obras”), através do endereço/link:ht-
tp://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao/licitacao/detalhes/7197. a outra 
empresa participante, querendo, poderá impugnar o recurso ou renunciar 
desse direito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data 
de publicação deste aviso na Imprensa Oficial, na forma do art. 109, § 3º, 
da lei n°. 8666/93. Sendo assim, poderá protocolar sua impugnação ou re-
núncia (desistência) no departamento de licitações, em dia de expediente 
das 08:00 às 17:00h, ou enviar para o e-mail: licitacao.pmb@barcarena.
pa.gov.br. a empresa deverá apresentar a impugnação ou renúncia, em 
ambas as possibilidades de entrega (protocolo ou e-mail), até as 17:00h 
do dia 23 de agosto de 2022, sob pena de preclusão do direito. Portanto, 
pelo fato de uma empresa ter apresentado recurso administrativo contra o 
resultado de análise e julgamento dos documentos de habilitação, a sessão 
para apresentação dos documentos, necessários para que as duas empre-
sas fossem habilitadas, não mais acontecerá no dia 18 de agosto de 2022. 
Waldemar cardoso Nery Júnior - Presidente da cPL.

aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNistratiVo 
coNcorrÊNcia N° 3012/2022 

objeto: execução da seguinte obra: construção do píer em concreto arma-
do na praia do caripi, município de Barcarena, Pa. a Prefeitura Municipal de 
Barcarena, Pa, através de sua comissão permanente de licitação, em con-
formidade com a lei n°. 8.666/93 e disposições do edital, torna público o 
recurso administrativo interposto por uma empresa inabilitada no certame. 
o recurso poderá ser adquirido no departamento de licitações, em dia de 
expediente das 08:00 às 17:00h, no endereço descrito no edital,bem como 
no portal da transparência da prefeitura,através do endereço/link: https://
barcarena.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2&visao=2&a-
noproc=2022&nrproc=3012&numpaghist=2ou, ainda, no portal do jurisdi-
cionado do TcM/Pa (sistema “Geo-obras”), através do endereço/link:http://
geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao/licitacao/detalhes/7330. a outra empresa 
participante, querendo, poderá impugnar o recurso ou renunciar desse 
direito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de 
publicação deste aviso na Imprensa Oficial, na forma do art. 109, § 3º, da 
lei n°. 8666/93. Sendo assim, poderá protocolar sua impugnação ou re-
núncia (desistência) no departamento de licitações, em dia de expediente 
das 08:00 às 17:00h, ou enviar para o e-mail: licitacao.pmb@barcarena.
pa.gov.br. a empresa deverá apresentar a impugnação ou renúncia, em 
ambas as possibilidades de entrega (protocolo ou e-mail), até as 17:00h 
do dia 23 de agosto de 2022, sob pena de preclusão do direito. Portanto, 
pelo fato de uma empresa ter apresentado recurso administrativo contra o 
resultado de análise e julgamento dos documentos de habilitação, a sessão 
para apresentação dos documentos, necessários para que as duas empre-
sas fossem habilitadas, não mais acontecerá no dia 22 de agosto de 2022. 
Waldemar cardoso Nery Júnior - Presidente da cPL.

Protocolo: 840159

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2022 
objeto: aquisição de equipamentos e materiais permanentes para aten-
ção especializada em saúde, a fim de satisfazer à necessidade da Secre-
taria Municipal de Saúde, conforme especificações da proposta FNS n.º 
13707.794000/1210-02 - Ministério da Saúde, decorrente da Emenda Par-
lamentar n.º 31880001. data de abertura: 29/08/2022 Hora: 10h00min 
(horário local). local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital, na 
íntegra, encontrar-se-á à disposição para consulta e download nos sites 
www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.benevi-
des.pa.gov.br. ordenador de despesa: rodrigo Batista Balieiro - se-
cretário Municipal de saúde de Benevides/Pa.

Protocolo: 840160

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo/Pa

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 023/2022

o Município de Brasil Novo/FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo, torna 
público a Homologação do procedimento licitatório em epigrafe, objeto: 
Sistema de registro de Preços da administração Pública Municipal para 
a seleção e contratação de pessoa jurídica e/ou pessoa física, para pres-
tação de Serviços de Transporte Escolar em vias Urbana e rural do mu-
nicípio de Brasil Novo/Pa, por meio de locação de veículo tipo caminho-

nete ou caminhão, devidamente adaptado, incluindo motorista, durante 
90 (noventa) dias letivos, empresa: EdUca TraNSPorTES lTda cNPJ/Mf 
13.538.690/0001-89, com o valor total de r$ 425.122,00. Brasil Novo/Pa, 
09 de agosto de 2022.

WedersoN NoiMiNcHe
Secretário Municipal de Educação

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos, 
oriGeM PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 023/2022.

oBJeto: Sistema de registro de Preços da administração Pública Munici-
pal para a seleção e contratação de pessoa jurídica e/ou pessoa física, para 
prestação de Serviços de Transporte Escolar em vias Urbana e rural do 
município de Brasil Novo/Pa, por meio de locação de veículo tipo caminho-
nete ou caminhão, devidamente adaptado, incluindo motorista, durante 90 
(noventa) dias letivos. aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 030/2022 - EM-
PrESa: EdUca TraNSPorTES lTda cNPJ nº 13.538.690/0001-89, com 
o valor total de r$ 425.122,00 (Quatrocentos e vinte e cinco mil, cento e 
vinte e dois reais). Validade da ata de registro de Preços 12 meses.

WedersoN NoiMiNcHe
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 840161

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de saÚde de BrasiL NoVo
eXtrato de coNtrato  

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022-srP
coNtrataNte - fUNdo MUNicPal dE SáUdE, coNTraTado: EMPrEi-
TEira cardoSo dE SoUZa lTda, cNPJ: 03.902.663/0001-90 - contrato 
administrativo nº. 130/2022-fMS, no valor de r$ 50.059,25 (cinquenta 
mil e cinquenta e nove rais e vinte e cinco centavos), oBJETo: Presta-
ção de serviço de reformas e pequenos reparos, em ambientes públicos 
diversos em atendimento as necessidades da Prefeitura e demais fundos 
Municipais de Brasil Novo/Pa, dotação: 04 10 122 0239 1.003 - constru-
ção, ampliação, reforma E aparel. de Unidades de Saúde; 4.4.90.51.00 
- obras E instalações. Vigência: 01/08/2022 a 01/08/2023.

eXtrato da ordeM de serViÇos  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022

ordeM de serViÇos Nº 003/2022 - FMs, Secretaria Municipal de Saúde 
de Brasil Novo - rEfErENTE À Prestação de serviço de reformas e pequenos 
reparos, em ambientes públicos diversos em atendimento as necessidades da 
Prefeitura e demais fundos Municipais de Brasil Novo/Pa. rEfErÊNcia: Pre-
gão Eletrônico SrP 001/2022. contrato de Prestação de serviços nº 130/2022-
fMS. Valor Global da ordem de Serviço r$ 15.005,42 (Quinze mil e cinco reais 
e quarenta e dois centavos), global a serem pagos conforme medição, à Em-
presa EMPrEiTEira cardoSo dE SoUZa lTda, cNPJ: 03.902.663/0001-90. 
data da assinatura 02/08/2022. Prazo de Execução; 90 dias.

eXtrato da ordeM de serViÇos  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022

ordeM de serViÇos Nº 004/2022 - FMs, Secretaria Municipal de Saúde 
de Brasil Novo - rEfErENTE À Prestação de serviço de reformas e pequenos 
reparos, em ambientes públicos diversos em atendimento as necessidades 
da Prefeitura e demais fundos Municipais de Brasil Novo/Pa. rEfErÊNcia: 
Pregão Eletrônico SrP 001/2022. contrato de Prestação de serviços nº 
130/2022-fMS. Valor Global da ordem de Serviço r$ 35.053,83 (Trinta e 
cinco mil e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos), global a serem 
pagos conforme medição à Empresa EMPrEiTEira cardoSo dE SoUZa 
lTda, cNPJ: 03.902.663/0001-90. data da assinatura 02/08/2022. Prazo 
de Execução; 90 dias.

eLYssoN LeoNarde KLoss
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo: 840162

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL
eXtrato de coNtrato PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022-Pe srP
tipo Menor Preço por Lote. oBJETo: contratação de pessoa jurídica do 
ramo pertinente, para o futuro fornecimento de serviços de hospedagem 
na sede do Município de Brasil Novo/Pa, para manutenção das atividades 
da Secretaria Municipal de assistência Social, coNTraTada: a S riGoNi 
EirEli, Valor Total r$ 86.264,00 (oitenta e seis mil, duzentos e sessenta 
e quatro reais). coNTraTo Nº 233/2022. ViGENcia: 12 meses. foNTE dE 
rEcUrSoS: 08 244 0137 2.101 e 3.3.90.39.00, ViGÊNcia do coNTraTo: 
12 (doze) meses. assinatura do contrato: Brasil Novo/Pa, 11/08/2022.

WaLcLÉia rodriGUes de LiMa
Secretária Municipal de assistência Social

Protocolo: 840163

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 2/2022-080801 
o Presidente da comissão Especial de licitação da Secretaria Municipal 
de Educação, comunica que no dia 01/09/2022, às 08:00 hs (horário lo-
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cal), no Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, situado na Praça 03 de 
outubro, nº 01, centro - Breves - Pará, realizará licitação na Modalidade 
Tomada de Preço, objetiva a contratação de Empresa Especializada Para a 
Execução da obra civil de reforma da Escola Municipal de Ensino funda-
mental “Estevão Gomes’’, localizada na av. Portel, Zona Urbana do Muni-
cípio se Breves/Pa, conforme convênio nº 28/2022 celebrado Entre a Se-
cretaria de Estado de desenvolvimento Urbano E obras Públicas - Sedop E 
a Prefeitura Municipal de Breves/Pa. o Edital encontra-se à disposição dos 
interessados no endereço acima, no horário das 08:00h às 14:00h. No Por-
tal do TcM - GEooBraS, Transparência Municipal pelo sítio eletrônico: ht-
tps://breves.pa.gov.br. e no e-mail: cpleducaaobreves@gmail.com. theyd 
chrystian correa ribeiro - Presidente da ceL da FMe e FUNdeB.

Protocolo: 840166
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMeta
aUtoriZaÇÃo de adesÃo a ata de registro de Preço arp nº 006/2021-
Pmm originária do Pregão eletrônico Para registro de Preços nº 
202103180006 - Pe Srp/cpl/Pmm, do Processo nº 202103170011, da Pre-
feitura Municipal de Moju. objeto: contratação de empresa Para futuro 
e eventual Fornecimento de Materiais Gráficos e Impressos diversos, em 
atendimento as demandas das Secretarias e fundos Municipais Vinculados 
da Prefeitura de Cametá/Pa.Contratada: Gráfica e editora nascimento ei-
reli, cnpj nº 01.242.194/0001-02. ordenadores: Victor correa cassiano, 
Prefeito Municipal de cametá. Enio de carvalho, Secretário Municipal de 
educação. Klenard attilio ranieri, secretário Municipal de saúde. 
elane Pinto cassiano, secretária Municipal de assistência social.

eXtratos de coNtrato de adesÃo a ata 
contrato administrativo nº 01.ad.007/2022-Pmc. contratante: Pre-
feitura Municipal de cametá, cnpj nº 05.105.283/0001-50. contratada: 
Gráfica e editora nascimento eireli, Cnpj nº 01.242.194/0001-02. Objeto: 
contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de Materiais 
gráficos e Impressos diversos, em Atendimento as demandas das Secreta-
rias e fundos Municipais vinculados da Prefeitura de cametá/Pa. Valor total 
r$ 334.310,60. Vigência: 09/08/2022 a 09/08/2023. ordenador: Victor 
correa cassiano, Prefeito de cametá.
contrato administrativo nº 02.ad.007/2022-Pmc. contratante: Pre-
feitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de educação/fundo Mu-
nicipal de educação, cnpj nº 18.782.198/0001-78. fundo Mun. desenv. 
Ens. fund. Val. Magist. fundeb cametá, cnpj nº 31.480.157/0001-95, 
Cnpj nº05.105.283/0001-50. Contratada: Gráfica e editora nascimento ei-
reli, cnpj nº 01.242.194/0001-02. objeto: contratação de empresa para 
Futuro e eventual Fornecimento de Materiais gráficos e Impressos diver-
sos, em atendimento as demandas das Secretarias e fundos Municipais 
vinculados da Prefeitura de cametá/Pa. Valor total r$ 339.368,65. Vigên-
cia: 09/08/2022 a 09/08/2023. ordenador: enio de carvalho, secre-
tário de educação.
contrato administrativo nº 03.ad.007/2022-Pmc. contratante: Pre-
feitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Saúde, cnpj 
nº11.311.333/0001-58. Contratada: Gráfica e editora nascimento eireli, 
cnpj nº 01.242.194/0001-02. objeto: contratação de empresa para fu-
turo e eventual Fornecimento de Materiais gráficos e Impressos diversos, 
em atendimento as demandas das Secretarias e fundos Municipais vin-
culados da Prefeitura de cametá/Pa. Valor total r$ 938.709,60. Vigência: 
09/08/2022 a 09/08/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri, secre-
tário Municipal de saúde.
contrato administrativo nº 04.ad.007/2022-Pmc. contratante: Pre-
feitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de assistência Social, 
Cnpj nº 18.782.228/0001-46. Contratada: Gráfica e editora nascimento 
eireli, cnpj nº 01.242.194/0001-02. objeto: contratação de empresa para 
Futuro e eventual Fornecimento de Materiais gráficos e Impressos diver-
sos, em atendimento as demandas das Secretarias e fundos Municipais 
vinculados da Prefeitura de cametá/Pa. Valor Total r$ 127.823,65. Vigên-
cia: 09/08/2022 a 09/08/2023. ordenador: elane Pinto cassiano, se-
cretária Municipal de assistência social.

Protocolo: 840167
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2022- PMc - srP 
objeto: aquisição de carreta Tanque para água, para atender as ne-
cessidades da Secretaria Municipal do Meio ambiente de capanema/Pa. 
Sessão Pública: 26/08/2022 às 09H, horário de Brasília. Edital disponível 
em: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações e-mail: cpl.capa-
nema2017@gmail.com/pregoeiracapanema@gmail.com. Laise Martins 
Leal - Pregoeira.

aViso de ratiFicaÇÃo. iNeX. Nº 028/2022 
objeto: Prestação de serviços de organização, arbitragem, premiação, e 
demais procedimentos referentes ao evento “Jogos de Verão 2022”, em 
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de desporto e la-
zer, do município de capanema/Pa. fundamento legal: art. 25, caput, 
da lei nº 8.666 de 21/06/1993. Vigência: 47 (quarenta e sete) dias até 
31/12/2022. Valor: r$24.901,02 Em: 07/07/2022. Francisco Ferreira 
Freitas - Prefeito.

eXtratos de terMos aditiVos 
termo aditivo Pregão Presencial 004/2021. aditivo de contrato 
nº 0508001/2021-PP 004/2021. objeto: Prorrogação do Prazo de Vi-
gencia do contrato, cujo objeto e aquisição de água Mineral e Gás Engar-
rafado de Uso doméstico (Gás de cozinha), Para atender as demandas da 
administratação Pública de capanema. Empresa: Tereza freitas e Santos 
ltda - Epp cpnj sob o nº 05.344.742/0001-58 Vigência: 12 (doze) Me-
ses. fund. legal: art. 57, § 1º, inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 
28/07/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

termo aditivo Pregão eletrônico 023/2021. aditivo de contrato 
nº 2707006/2021 - Pe 023/2021. objeto: Prorrogação do Prazo de 
Vigencia do contrato, cujo objeto contratação de Pessoa Jurídica Para 
aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Em Geral, Para aten-
der as ações de castração de animais (cães e gatos) a ser realizada Pela 
Secretaria Municipal de Meio ambiente. Empresa: Paramed distribuidora de 
Medicamentos ltda cnpj sob o nº 16.647.278/0001-95 Vigência: 08 (oito) 
Meses. fund. legal: art. 57, § 1º, inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 
22/07/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito.

termo aditivo ao contrato nº 2707005/2021 - Pe 023/2021. objeto: Pror-
rogação do Prazo de Vigencia do contrato, cujo objeto contratação de 
Pessoa Jurídica Para aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares 
em geral, para atender as ações de castração de animais (cães e ga-
tos) a ser realizada pela Secretaria Municipal de Meio ambiente. Empre-
sa: Bragantina distribuidora de Medicamentos ltda - Me cnpj sob o nº 
07.832.455/0001-12. Vigência: 08 (oito) Meses. fund. legal: art. 57, § 
1º, inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 22/07/2022. Francisco Fer-
reira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

termo aditivo ao contrato nº 2707007/2021 - Pe 023/2021. objeto: Pror-
rogação do Prazo de Vigencia do contrato, cujo objeto contratação de 
Pessoa Jurídica Para aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares 
em Geral, Para atender as ações de castração de animais (cães e gatos) a 
ser realizada Pela Secretaria Municipal de Meio ambiente. Empresa: P P f 
comercio e Serviços Eireli. cnpj Sob o Nº07.606.575/0001-00. Vigência: 
08 (oito) Meses. fund. legal: art. 57, § 1º, inciso ii da lei nº 8.666/93. 
assinatura: 22/07/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito 
Municipal.
termo aditivo ao contrato nº 2707008/2021 - Pe 023/2021. objeto: Pror-
rogação do Prazo de Vigencia do contrato, cujo objeto contratação de 
Pessoa Jurídica Para aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares 
em geral, para atender as ações de castração de animais (cães E Gatos) a 
Ser realizada Pela Secretaria Municipal de Meio ambiente. Empresa: Biofar 
Hospitalar ltda cnpj sob o nº 19.056.683/0001-27 Vigência: 08 (oito) 
Meses. fund. legal: art. 57, § 1º, inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatu-
ra: 22/07/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

termo aditivo Pregão Presencial 008/2018. aditivo de contrato 
nº 2303001/2018 - PP 008/2018. objeto: Prorrogação do Prazo de 
Vigencia do contrato, cujo objeto E aquisição de Medicamentos, Material e 
Produtos de dispensação Especial Para atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de Saúde de capanema. Empresa: B l cardoso Eireli cnpj 
sob o nº 21.544.918/0001-71 Vigência: 06 (Seis) Meses. fund. legal: art. 
57, § 1º, inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 01/07/2022. Francisco 
Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

termo aditivo ao contrato inex nº 010/2022. termo aditivo de con-
trato nº 2202002/2022inexigibilidade de Licitação nº 06/2022-010. 
objeto: contratação de Pessoa Jurídica Para Serviços Especializados em 
consultas ortopédicas para atender os usuários do SUS Encaminhados 
Pela Secretaria Municipal de Saúde. contratado: Preti ortopedia e Servi-
ços Medicos ltda cnpj nº 26.797.728/0001-80. Vigência: 06 (Seis) Meses. 
fund. legal: art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 20/07/2022. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

termo aditivo ao contrato inex nº 027/2021. termo aditivo de con-
trato nº 0508001-2021inexigibilidade de Licitação nº 06/2021-027. 
objeto: contratação de Pessoa física Para Serviços Técnicos operacionais 
de Sistemas operacionais de dados Exclusivos de informações de Saúde, 
como Sai (Sistema de informações ambulatoriais, SiH (Sistema de in-
formação Hospitalar) e cnes (cadastro Nacional de Estabelecimentos em 
Saúde). contratado: Manoel irineu ribeiro cnpj nº 883.203.752-15. Vi-
gência: 12 (doze) Meses. fund. legal: art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. 
assinatura: 02/08/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito 
Municipal.

eXtrato de coNtrato. 
toMada de PreÇo Nº 002/2022. 

contrato nº 0808001-2021. tomada de Preço nº 002/2022. contra-
tante: Município de capanema/Prefeitura Municipal. contratado: Marques 
construções Empac Eireli sob o cNPJ nº 25.183.593/0001-08. objeto: re-
forma de Uma Quadra Poliesportiva, do distrito de Mirasselvas, Município 
de capanema. convênio nº 898796/2020. fundamento legal: nos termos 
da lei 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: r$ 250.927,50. 
data de assinatura: 08/08/2022.

Protocolo: 840170
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
disPeNsa de LicitaÇÃo N° 055/2022/PMc. 
cHaMaMeNto PÚBLico Nº 001/2022/PMc. 

objeto: inscrição de profissionais formados em comunicação, publicidade 
ou marketing ou que atuem em uma dessas áreas para compor a subco-
missão técnica para julgamento de propostas técnicas e seus eventuais 
recursos apresentados em licitação para contratação de agência de propa-
ganda para prestação de serviços de publicidade neste Município. data e 
hora da sessão de inscrição: 31/08/2022, às 09:00 horas na Sala de reuni-
ões do Gabinete do Prefeito, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de 
castanhal, sito à av. Barão do rio Branco, n° 2232, Bairro: centro, neste 
Município de castanhal/Pará.  Edital: Poderá ser obtido através do e-mail: 
licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br ou diretamente no prédio da Prefeitura 
Municipal de castanhal - Secretaria Municipal de Suprimento e licitação, 
localizada à av. Barão do rio Branco, n° 2232, Bairro: centro, neste Muni-
cípio. Paulo sérgio rodrigues titan - Prefeito Municipal.

Protocolo: 840172
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

MUNicÍPio de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
Processo adMiNistratiVo Nº 024/2022 

toMada de PreÇo N°. 002/2022. 
objeto: reforma e ampliação do prédio do posto de saúde do centro de 
cumaru do Norte - Pa. 1º Termo aditivo ao contrato nº. 167/2022 - PB cons-
trutora EirEli, cNPJ: 43.914.098/0001-03. objeto do Termo: Prorrogação 
de Vigência de Execução de obra. Vigência de 08/07/2022 até 06/09/2022.

eXtrato de coNtrato
Prefeitura Municipal de cumaru do Norte - Pa. contrato nº. 300/2022 - M. 
c. Machado construtora E Terraplanagem EirEli, cNPJ: 18.503.567/0001-
46. Processo administrativo nº 053/2022, Tomada de Preço nº 008/2022. 
objeto: construção da casa do Guerreiro na aldeia Gorotire, Pa-287, zona 
rural, Município de cumaru do Norte, conforme convênio: 021/2022, Pro-
cesso: 282.472/2022, firmado entre a Secretaria de Estado de Planeja-
mento e administração - SEPlad e Prefeitura Municipal de cumaru do 
Norte. Valor total r$ 722.688,69. Vigência: 12/08/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 840173
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURRALINHO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo
retiFicaÇÃo

Torna público para conhecimento dos interessados, a retiFicaÇÃo rela-
cionada abaixo referente à publicação do aviso chamada . chamada pública 
agricultura familiar nº001/2022, onde se lê:  abertura dia 17/08/202 
Leia -se: abertura dia  18/08/2022, clayton Brasil de oliveira.

Protocolo: 840175

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo
eXtrato resUMido do Processo de  iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº  6/2022-0607
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aSSESSoria, ElaBoraÇÃo 
dE ProJEToS, fiScaliZaÇÃo  dE oBraS E SErViÇoS dE ENGENHaria 
No MUNiciPio dE cUrraliNHo.
coNtrataNte: Prefeitura Municipal de curralinho ,inscrito no cNPJ: 
04.876.710/0001-30
coNtratada: B c M dE oliVEira lTda, cNPJ n°46.685.887/0001-08, re-
presentada por seu sócio: BrENda caroliNE MiraNda dE  oliVEira ,fUNda-
MENTo lEGal: inciso ii do art. 25 c/c com o inciso Vi do art. 13 da lei 8.666/93.
Valor ToTal da coNTraTaÇÃo: r$ r$ 90.000,00 (noventa mil reais)
Vigência : 11/07/2022. a 31/12/2022

terMo de ratiFicaÇÃo
o ordenador de despesas  do Município de curralinho- ,cLeBer ed-
soN dos saNtos rodriGUes prefeito Municipal, no uso de suas atri-
buições que lhe são conferidas pela lei orgânica Municipal, e de acordo 
com o que determina o art. 26 da lei nº 8.666/93, e considerando o que 
consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa B 
c M dE oliVEira lTda, vem raTificar a declaração de inexigibilidade 
de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se 
proceda a publicação do devido extrato.
cLeBer edsoN dos saNtos rodriGUes-Prefeito Municipal.

Protocolo: 840176
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇo
ata de registro de preço nº 20220253 oriunda do PreGÃo eLetro-
Nico: Nº Pe 18/2022-PMGP. objeto: registro de preços para aquisição 
de materiais de construções, materiais elétricos, ferramentas e peças de 
roçadeiras e motosserras, para atender as necessidades das Secretarias e 
fundos Municipais da Prefeitura de Goianésia do Pará - Pa. contratante: 
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará. Empresas vencedoras: a doS 
rEiS Baia EirEli, cNPJ: 33.847.599/0001-52, nos itens: 1, 3, 110, 111, 
115, 116, 120, 121, 140, 148, 151, 174, 176, 187, 191, 210, 214, 241, 
242, 266, 275, 290, 298, 299, 311, 312, 313, 314, 315, 324, 370, 372, 
379, 401, 423, 430, 432, 476, 477, 489, 505, 506, 507, 551, 565, 566, 
571, 592, 593, 598, 599, 601, 635, 637, 639, 642, 643, 646, 647, 648, 
660, 665, 668, 678, 679, 680, 683, 684, 685, 686, 687, 689, 691, 700, 
717, 720, 721, 722, 726, 727, 728, 758, 771, 773, 785, 789, 796, 797, 
798, 799, 801, 802, 803, 805, 806, 807, 808, 811, 818, 819, 820, 837, 
864, 869, 873, 874, 875, 876, 886, 890, 891, 894, 895, 896, 897, 898, 
899, 900, 901, 902, 905, 906, 917, 918, 919, 920, 924, 925, 926, 927, 
950, 951, 957, 958, 959, 976, 978, 979, 984, 985, 986, 988, 999, 1000, 
1001, 1028, 1029, 1030, 1031, 1073, 1076, 1079, 1080, 1081, 1082, 
1083, 1084, 1088, 1102, 1103, 1111, 1137, 1139, 1140, 1153, 1154, 
1155, 1156, 1160, 1169, 1170, 1186, 1201, 1214, 1215, 1216, 1217, 
1280, 1281, 1292, 1293, 1313, 1374, 1378, 1379, 1380, 1381, 1387, 
1391, 1393, 1397, 1398, 1399 e 1400, valor r$ 2.089.168,80; acrEdilar 
MaTEriaiS dE coNSTrUcoES EirEli, cNPJ: 07.774.605/0001-89, nos 
itens: 14, 15, 16, 125, 126, 127, 128, 135, 136, 137, 138, 139, 172, 190, 
231, 232, 238, 373, 374, 391, 392, 393, 394, 487, 488, 498, 518, 520, 
524, 525, 526, 558, 562, 563, 564, 569, 570, 572, 573, 574, 583, 584, 
591, 594, 596, 629, 630, 681, 682, 706, 710, 711, 830, 831, 832, 848, 
849, 965, 966, 967, 981, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 
1158, 1219, 1224 e 1369, valor r$ 490.260,00; aGroMaQUiNaS coM 
VarEJiSTa dE PEcaS EirEli, cNPJ: 24.784.807/0001-20, nos itens: 2, 
47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 310, 319, 320, 383, 402, 403, 417, 
418, 419, 420, 431, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 
449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 
463, 464, 465, 466, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 499, 858, 859, 
860, 861, 862, 863, 1077, 1227, 1228, 1229, 1240, 1241, 1242, 1243, 
1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 
1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 
1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1279, 1283, 1284, 
1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1291, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 
1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 
1310, 1311, 1312, 1315, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 1323, 1324, 
1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 
1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 
1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 
1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1364, 1365, 1366 e 1367, valor r$ 
1.268.963,10; cicEro alYSoN corrEia dE oliVEira SilVa, cNPJ: 
32.953.148/0001-37, nos itens: 130, 131, 132, 133, 134, 325, 326, 327, 
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 384, 404, 405, 406, 407, 408, 
409, 410, 413, 414, 557, 561, 586, 615, 616, 617, 653, 654, 655, 656, 
657, 658, 676, 704, 708, 713, 760, 761, 762, 763, 1035, 1036, 1106, 
1107, 1174, 1175, 1176, 1370, 1376, 1377, 1395 e 1396, valor r$ 
274.472,80; coMErcial roSSY EirEli, cNPJ: 03.416.298/0001-03, nos 
itens: 154,, 163, 178, 181, 182, 183, 184, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 
200, 202, 206, 216, 219, 220, 222, 223, 233, 237, 258, 267, 268, 269, 
270, 271, 272, 273, 281, 282, 285, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 295, 
361, 380, 390, 415, 425, 428, 467, 469, 470, 471, 472, 606, 607, 608, 
641, 649, 650, 693, 718, 719, 731, 741, 742, 743, 812, 813, 815, 816, 
817, 821, 843, 882, 883, 915, 916, 921, 922, 923, 963, 977, 987, 1027, 
1089, 1090, 1092, 1093, 1095, 1104, 1105, 1112, 1113, 1136, 1138, 
1167, 1189, 1190, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 
1210, 1282 e 1394, valor r$ 935.650,26; E. SaraiVa MaTEriaiS dE 
coNSTrUcoES EirEli, cNPJ: 23.879.549/0001-01, nos itens: 12, 84, 
85,, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 114, 124, 141, 142, 143, 144, 
145, 155, 204, 205, 211, 212, 213, 215, 225, 226, 227, 234, 236, 239, 
243, 245, 307, 308, 309, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 364, 365, 
366, 367, 368, 369, 381, 382, 397, 398, 399, 481, 482, 483, 484, 485, 
486, 490, 500, 501, 502, 516, 517, 519, 521, 522, 529, 530, 531, 532, 
533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 
548, 549, 559, 560, 585, 609, 610, 612, 613, 614, 640, 937, 938, 1086, 
1087, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1116, 1117, 1118, 1119, 
1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1179, 1180, 
1181, 1183, 1184, 1185, 1187, 1188, 1191, 1192, 1193, 1197, 1198, 
1199 e 1200, valor r$ 525.919,56; ElETrica lUZ coMErcial dE MaTE-
riaiS ElETricoS lTda, cNPJ: 00.226.324/0001-42, nos itens: 618, 620, 
716 e 1372, r$ 211.370,00; Giro MaQUiNaS coMErcio dE MoTorES E 
PEcaS EirEli, cNPJ: 34.466.552/0001-01, nos itens: 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 175, 362, 
575, 576, 577, 578, 602, 603, 604, 605, 619, 621, 622, 623, 624, 625, 
626, 631, 632, 633, 661, 662, 663, 664, 694, 695, 696, 697, 800, valor 
419.856,80; GloBo coMErcio dE ParafUSoS EirEli, cNPJ: 
05.453.098/0001-56, nos itens: 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
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44, 45, 46, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
229, 230, 297, 377, 378, 436, 437, 474, 475, 1314, 1316 e 1321, valor r$ 
420.602,00; J c P Prado coMErcio EirEli ME, cNPJ: 21.254.778/0001-
05, nos itens: 17, 97,, 119, 122, 129, 146, 147, 149, 177, 179, 180, 185, 
186, 201, 207, 228, 265, 276, 277, 278, 279, 280, 283, 284, 286, 289, 
371, 375, 385, 400, 468, 473, 479, 480, 503, 504, 550, 595, 638, 644, 
645, 733, 739, 740, 745, 752, 770, 772, 777, 804, 809, 810, 847, 907, 
908, 909, 910, 913, 914, 975, 982, 983, 1085, 1142, 1143, 1144, 1145, 
1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152 e 1178, valor r$ 131.933,45; 
lidEr diSTriBUidora dE MaTEriaiS ElETricoS lTda, cNPJ: 
30.021.100/0001-65, nos itens: 4, 5, 196, 235, 296, 316 e 376, valor r$ 
41.854,00; Mca aSSESSoria, iMPorTacao E coMErcio lTda, cNPJ: 
42.519.684/0001-82, nos itens: 514, 515, 523, 666, 667, 669, 692, 769, 
779, 780, 781, 786, 892, 893, 903, 904, 974, 1075, 1115, 1141, 1171, 
1194, 1195, 1196, 1261, 1262, 1263, 1278, 1290 e 1363, valor r$ 
106.670,00; NorTE MadEiraS, PaiNEiS E SErVicoS lTda, cNPJ: 
45.334.925/0001-07, nos itens: 358, 359, 360, 508, 509, 510, 511, 512 e 
513, valor r$ 404.956,00; PoXi coMErcio E rEPrESENTacoES HidraU-
licaS EirEli, cNPJ: 25.191.399/0002-47, nos itens: 13 e 744, valor r$ 
1.720,00; r S MaTErial dE coNSTrUcao lTda, cNPJ: 45.252.668/0001-
64, nos itens: valor 6, 48, 109, 118, 123, 150, 152, 153, 188, 189, 203, 
217, 218, 221, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 
256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 274, 301, 302, 303, 304, 305, 317, 
386, 387, 388, 389, 395, 396, 416, 421, 422, 426, 427, 547, 552, 554, 
555, 556, 567, 568, 597, 600, 611, 627, 628, 651, 652, 659, 698, 699, 
701, 702, 703, 705, 714, 715, 723, 724, 725, 729, 737, 746, 747, 748, 
749, 750, 759, 764, 765, 766, 775, 776, 784, 822, 823, 824, 825, 826, 
827, 828, 829, 833, 834, 835, 836, 838, 839, 840, 841, 842, 844, 845, 
846, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 877, 878, 879, 880, 881, 
884, 885, 888, 889, 911, 912, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 
936, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 952, 953, 
954, 955, 956, 960, 961, 962, 964, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 980, 
989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 1002, 1003, 1004, 
1023, 1024, 1025, 1026, 1033, 1034, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 
1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 
1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 
1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1078, 
1091, 1114, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1157, 1159, 
1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1211, 1212, 1213, 1218, 
1220, 1221, 1222, 1223, 1225, 1226, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 
1236, 1237, 1238, 1239, 1277, 1368, 1375, 1383, 1384, 1385, 1386, 
1388, 1389, 1390, 1392, 1401, 1402 e 1403 r$ 2.000.790,60; SiSof-
TWarE iNforMaTica dESENVolViMENTo EirEli, cNPJ: 11.490.526/0001-
13, nos itens: 671, 672, 673 e 674, valor r$ 31.240,00; SZaTa coMErcio 
VarEJiSTa lTda, cNPJ: 42.883.960/0001-97, nos itens: 783 e 1182, valor 
r$ 10.847,00; W & J iNSTalacoES E MaNUTENcoES ElETrica lTda, 
cNPJ: 44.005.946/0001-16, nos itens: 112, 113, 264, 318, 321, 322, 340, 
411, 412, 579, 580, 581, 582, 587, 588, 590, 670, 675, 677, 707, 709, 
712, 787, 788, 790, 791, 792, 793, 794, 814, 1172, 1173, 1177, 1371 e 
1373, valor r$ 321.999,00; W E da rocHa lTda, cNPJ: 09.618.629/0001-
74, nos itens: 108, 117, 208, 209, 224, 240, 300, 306, 323, 363, 424, 429, 
433, 434, 435, 440, 478, 527, 528, 553, 589, 634, 636, 688, 690, 730, 
732, 734, 735, 736, 738, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 767, 768, 774, 
778, 782, 795, 865, 866, 867, 868, 870, 871, 872, 887, 1032, 1094, 1108, 
1109, 1110, 1230, 1382 e 1404, valor r$ 757.302,00; WaMiX SErVicoS 
ElETricoS E coMErcio EirEli, cNPJ: 30.179.472/0001-14, nos itens: 
95, 96, 99, 101 e 194, valor r$ 53.872,50; data de assinatura: 12/08/2022. 
Francisco david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 840177
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 29/2022-PMGP: 26/08/2022  
Hora: 09h00min aquisição de instrumento e acessórios para banda fan-
farra de escolas municipais pertencentes a Secretaria Municipal de cultura, 
Esporte e lazer (SEMcEl) de Goianésia do Pará - Pa. o Edital e seus ane-
xos encontram-se disponíveis no portal da transparência do Município de 
Goianésia do Pará, Mural de licitações - TcM/Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.
com - cPl e/ou no site www.portaldecompraspublicas.com.br. ailton Fer-
reira craveiro - Pregoeiro.

Protocolo: 840179

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico srP Nº 023/2022
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 aQUiSiÇÃo dE MaTErial TiPo PiÇarra, arEia, SEi-
Xo MiSTo, PEdraS, arGila E oUTroS Para aTENdEr aS dEMaNdaS da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE iGaraPÉ-Miri, SEcrETariaS e fUNdoS MU-
NiciPaiS.
sessão pública: 23/08/2022, às 08:00 horas, horário de Brasília. Plataforma 
de realização www.portaldecompraspublicas.com.br
Editais disponíveis no www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Trans-
parência do Município de igarapé Miri e no mural de licitações do TcM/Pa.

Luziara cota-Pregoeira
Protocolo: 840183

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico srP Nº 024/2022
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 aQUiSiÇÃo dE GENEroS aliMENTicioS Para aTENdEr 
a dEMaNda do ProGraMa NacioNal dE aliMENToS EScolar (PNaE).
Sessão pública: 24/08/2022, às 14:00 horas, horário de Brasília. Platafor-
ma de realização www.portaldecompraspublicas.com.br
Editais disponíveis no www.portaldecompraspublicas.com.br , Portal da Trans-
parência do Município de igarapé Miri e no mural de licitações do TcM/Pa.

Luziara cota-Pregoeira
Protocolo: 840185

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2022-srP 
objeto: registro de Preços Para Eventual contratação de agência de viagens 
para fornecimento, cancelamento e remarcação de bilhetes de Passagens aé-
reas (Nacionais e Internacionais), Rodoviárias (Interestaduais), a fim de aten-
der as demandas da Prefeitura, das Secretarias e dos fundos do Município de 
irituia, Pará. data da sessão: 29/08/2022 horário: 10h00min. local: www.
portaldecompraspublicas.com.br. Flávia araújo - Pregoeira.

Protocolo: 840188

,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Limoeiro do ajuru por intermédio de seu 
pregoeiro o Sr. rafael Theocharopoulos corrêa, resolve remarcar a abertu-
ra da sessão do Pregão Eletrônico SrP nº 011/2022/PMla. objeto: regis-
tro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada 
em fornecimento de água, guloseimas, gêneros alimentícios e hortifruti-
granjeiros diversos, a fim de atender às necessidades da Prefeitura Muni-
cipal de limoeiro do ajuru/Pa, suas secretarias e fundos municipais, para 
o dia 19/08/2022 às 09:00hrs, considerando o feriado do dia 15/08, cuja 
a data foi incluída na contagem do interregno mínimo para cadastramento 
de propostas conforme matéria circulada no dia 05/08/2022. Maiores in-
formações poderão ser obtidas através do e-mail cpllimoeiro2021@gmail.
com. rafael theocharopoulos corrêa - Pregoeiro.

Protocolo: 840191

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
errata de PUBLicaÇÃo de eXtrato

coNtrato Nº 061/2022-ssaM
Na publicação feita no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Pará do dia 11/08/2022, referente ao extrato do contrato nº 061/2022-
SSaM -oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇo Para aQUiSiÇÃo dE ÓlEoS lUBi-
rificaNTES, olÉoS Para MoTor, GraXa E flUÍdoS dE frEioS, dES-
TiNadoS a aTENdEr aS NEcESSidadES do SErViÇo dE SaNEaMENTo 
AMBIENTAL DE MARABÁ-PA-SSAM, retificando a data ao final do contrato. 
corrige-se o que segue: oNde se LÊ: Marabá-Pa, 09 de agosto de 2022. 
Leia-se: Marabá-Pa, 10 de agosto de 2022. Marabá Pa, 11 de agosto de 
2022. Múcio eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 840192

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao coNcorrÊNcia Nº 010/2022-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 11.747/2022-PMM, objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE 
drENaGEM, PaViMENTaÇÃo E UrBaNiZaÇÃo NoS BairroS BElo Ho-
riZoNTE E Bairro da PaZ No NÚclEo cidadE NoVa E Bairro ara-
GUaia No NÚclEo, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus 
anexos; adjudicado e Homologado a empresa G. r. froTa EirEli, cNPJ: 
15.376.197/0001-35, vencedora com o Valor ToTal: r$ 7.539.521,77. 
assinatura: em 11/08/2022, secretária Municipal de obras - FÁBio 
cardoso Moreira- secretário.

Protocolo: 840193
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serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

Processo Nº 14.779/2022-PMM, toMada de PreÇos Nº 037/2022-
ceL/seVoP/PMM, referente à coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGE-
NHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE iNSTlaÇÃo dE SUBESTa-
ÇÃo E ilUMiNaÇÃo do caMPo dE fUTEBol arQUiMiNNo GoMES, loca-
liZado Na Vila MUrUMUrU, ZoNa rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/
Pa. Empresa: airES arQUiTETUra E ENGENHaria ElÉTrica lTda, cNPJ 
N° 03.272.575/0001-51, Valor Global: r$ 420.708,25 (quatrocentos e vin-
te mil setecentos e oito reais e vinte e cinco centavos). Publique-se o re-
sultado do processo em tela que seja elaborado, atendendo ao princípio da 
vinculação ao instrumento convocatória de acordo com a lei de licitações, 
o competente coNTraTo adMiNiSTraTiVo e convoque a vencedora do 
referido certame para celebrá-lo. Marabá-Pa, 12 de agosto de 2022. 
Múcio eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 840194

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) nº 071-2022-cPL/PMM 

Processo LicitatÓrio Nº 17.895/2022-PMM 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE iNSU-
MoS E MaTErial Para cENTral dE MaTErial E ESTEriliZaÇÃo - cME E 
Para aGÊNcia TraNSfUSioNal do HMi. UaSG: 927495 onde sagraram-
se vencedoras a empresas: oBJETiVa ProdUToS E SErVicoS P/ laBo-
raTorioS lTda inscrita no cNPJ sob nº 05.895.525/0001-56, vencedora 
dos itens: 01, 02, 09 perfazendo o valor total de r$ 28.766,00 (Vinte 
e oito mil setecentos e sessenta e seis  reais), aMaZoN MEdical carE 
EirEli inscrita no cNPJ sob nº 29.187.032/0001-20, vencedora do item: 
10 perfazendo o valor total de r$ 12.171,60 (doze mil cento e setenta e um  
reais e sessenta centavos), iS 8 iNTErNaTioNal SUPPliES iMPorTacao 
E coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda inscrita no cNPJ sob nº 
30.597.921/0001-44, vencedora dos itens: 08, 11 perfazendo o valor total de 
r$ 24.755,00 (Vinte e quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais), pelo 
que HoMoloGo o resultado. Marabá 11/08/2022 - Luciano Lopes dias - se-
cretaria Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 307/2022-GP.

Protocolo: 840197

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 058/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 19.611/2022-PMM - Tipo Menor Preço Por lote. data da 
Sessão: 29/08/2022 - 14h (horário local). objeto: rEGiSTro dE PrEÇo 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE SacoS PláSTicoS Para aUXÍlio doS 
SErViÇoS dE liMPEZa UrBaNa No MUNicÍPio dE MaraBá- Pa. integra 
do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. 
Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 8h 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. ass.: Higo 
Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 840196

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 083/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 18.919/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo 
de disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 31/08/2022. Horário: 
09:00 (horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE EPi’S, Para aTENdEr aS NEcES-
SidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E dEMaiS UNidadES 
ViNcUladaS. UaSG: 927495. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.
br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, 
situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bair-
ro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-
1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo 
e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 12/08/2022. MaUri-
cio carVaLHo casteLo BraNco - Pregoeiro cPL/PMM. Portaria 
nº 831/2022-GP.

Protocolo: 840200

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 085/2022-cPL/PMM

Processo Nº 18.351/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo 
de disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 29/08/2022. Horário: 
09:00 (horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE rEfriGEraÇÃo, TiPo cENTraiS 
dE ar E frEEZEr, dESTiNadoS a SUPrir aS dEMaNdaS da SEcrETaria 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SEMEd E daS UNidadES ViNcUladaS. UaSG: 
927862. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, infor-
mações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, 
folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-
060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min 
e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. 
Marabá (Pa), 12/08/2022. LUciMar da coNceiÇÃo costa de aNdra-
de - Pregoeira cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 840202

secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL-seasP
eXtrato ao coNtrato Nº 393/2022-seasP 

Processo administrativo nº 7.397/2022-PMM, autuado na modalidade 
PrEGÃo ElETroNico (SrP) Nº 039/2022-cPl/PMM, ata de registro de 
Preço nº 296/2022-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE MoBiliárioS, E EQUi-
PaMENToS E UTENSÍlioS dE coZiNHa Para SUPrir aS NEcESSida-
dES da SEaSP, BEM coMo ProJEToS ViNcUladoS a ESTa SEcrETa-
ria. Empresa: V G dE SoUSa fErrEira lTda, inscrita no cNPJ sob nº 
23.912.114/0001-03, Valor: r$ 302.090,00 (trezentos e dois mil e no-
venta reais), assinatura 11/08/2022. Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia 
oliveira Lima, secretária Municipal de assistência social.

eXtrato ao coNtrato Nº 394/2022-seasP 
Processo administrativo nº 7.397/2022-PMM, autuado na modalida-
de PrEGÃo ElETroNico (SrP) Nº 039/2022-cPl/PMM, ata de registro 
de Preço nº 297/2022-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE MoBiliárioS, EQioá-
MENToS E UTENSÍlioS dE coZiNHa Para SUPrir aS NEcESSidadES da 
SEaSP, BEM coMo ProJEToS ViNcUladoS a ESTa SEcrETaria. Empre-
sa: MV ElETroNicoS EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 27.895.281/0001-
44, Valor: r$ 35.535,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco re-
ais), assinatura 11/08/2022. Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira 
Lima, secretária Municipal de assistência social.

eXtrato ao coNtrato Nº 395/2022-seasP 
Processo administrativo nº 7.397/2022-PMM, autuado na modalida-
de PrEGÃo ElETroNico (SrP) Nº 039/2022-cPl/PMM, ata de registro de 
Preço nº 298/2022-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE MoBiliárioS, E EQUi-
PaMENToS E UTENSÍlioS dE coZiNHa Para SUPrir aS NEcESSidadES 
da SEaSP, BEM coMo ProJEToS ViNcUladoS a ESTa SEcrETaria. Em-
presa: oMEGa ProdUToS E SErViÇoS EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 
31.354.105/0001-72, Valor: r$ 9.730,00 (nove mil, setecentos e trinta 
reais), assinatura: 11/08/2022. Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oli-
veira Lima, secretária Municipal de assistência social.

eXtrato ao coNtrato Nº 396/2022-seasP 
Processo administrativo nº 7.397/2022-PMM, autuado na modalida-
de PrEGÃo ElETroNico (SrP) Nº 039/2022-cPl/PMM, ata de registro de 
Preço nº 299/2022-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE MoBiliárioS, E EQUiPa-
MENToS E UTENSÍlioS dE coZiNHa Para SUPrir aS NEcESSidadES da 
SEaSP, BEM coMo ProJEToS ViNcUladoS a ESTa SEcrETaria. Empre-
sa: araGorN SUPriMENToS E MaNUTENÇÃo EirEli, inscrita no cNPJ sob 
nº 31.586.441/0001-40, Valor: r$ 43.430,00 (quarenta e três mil, quatro-
centos e trinta reais), assinatura 11/08/2022. Vigência: 31/12/2022. Nad-
jalúcia oliveira Lima, secretária Municipal de assistência social.

eXtrato ao coNtrato Nº 397/2022-seasP 
Processo administrativo nº 7.397/2022-PMM, autuado na modali-
dade PrEGÃo ElETroNico (SrP) Nº 039/2022-cPl/PMM, ata de regis-
tro de Preço nº 300/2022-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE MoBiliárioS, E 
EQUiPaMENToS E UTENSÍlioS dE coZiNHa Para SUPrir aS NEcESSi-
dadES da SEaSP, BEM coMo ProJEToS ViNcUladoS a ESTa SEcrE-
Taria. Empresa: Jr coMErcio E SErViÇoS EirEli, inscrita no cNPJ 
sob nº 31.911.796/0001-68, Valor: r$ 15.449,45 (quinze mil, quatro-
centos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), assinatura 
11/08/2022. Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira Lima, secretá-
ria Municipal de assistência social.

eXtrato ao coNtrato Nº 398/2022-seasP
Processo administrativo nº 7.397/2022-PMM, autuado na modalida-
de PrEGÃo ElETroNico (SrP) Nº 039/2022-cPl/PMM, ata de registro de 
Preço nº 301/2022-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE MoBiliárioS, E EQUi-
PaMENToS E UTENSÍlioS dE coZiNHa Para SUPrir aS NEcESSidadES 
da SEaSP, BEM coMo ProJEToS ViNcUladoS a ESTa SEcrETaria. Em-
presa: PraX - diSTriBUidora & SErViÇoS EirElE, inscrita no cNPJ sob 
nº 36.761.673/0001-01, Valor: r$ 34.491,80 (trinta e quatro mil, quatro-
centos e noventa e um reais e oitenta centavos), assinatura 11/08/2022. 
Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira Lima, secretária Municipal 
de assistência social.

eXtrato ao coNtrato Nº 399/2022-seasP
Processo administrativo nº 7.397/2022-PMM, autuado na modalida-
de PrEGÃo ElETroNico (SrP) Nº 039/2022-cPl/PMM, ata de registro de 
Preço nº 302/2022-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE MoBiliárioS, E EQUi-
PaMENToS E UTENSÍlioS dE coZiNHa Para SUPrir aS NEcESSidadES 
da SEaSP, BEM coMo ProJEToS ViNcUladoS a ESTa SEcrETaria. Em-
presa: BraGa diSTriBUidora coMErcio E SErViÇoS lTda, inscrita 
no cNPJ sob nº 42.122.046/0001-23, Valor: r$ 212.878,20 (duzentos e 
doze mil, oitocentos e setenta e oito mil e vinte centavos), assinatura 
11/08/2022. Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira Lima, secretá-
ria Municipal de assistência social.

eXtrato ao coNtrato Nº 400/2022-seasP 
Processo administrativo nº 7.397/2022-PMM, autuado na modalida-
de PrEGÃo ElETroNico (SrP) Nº 039/2022-cPl/PMM, ata de registro de 
Preço nº 302/2022-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE MoBiliárioS, E EQUi-
PaMENToS E UTENSÍlioS dE coZiNHa Para SUPrir aS NEcESSidadES 
da SEaSP, BEM coMo ProJEToS ViNcUladoS a ESTa SEcrETaria. Em-
presa: arGoS lTda, inscrita no cNPJ sob nº 42.262.411/0001-03, Valor: 
r$ 3.114,55 (três mil, cento e quatorze reais e cinquenta e cinco centa-
vos). assinatura 11/08/2022. Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira 
Lima, secretária Municipal de assistência social.

Protocolo: 840203

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

eXtrato de coNtrato Nº 20220414
oriGeM: arP 034 PreGÃo Nº Pe srP 057/2021

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá
coNTraTada(o).....: Jr coMErcio E SErVicoS EirEli
cNPJ: 31.911.796/0001-68
oBJETo.......: fornecimento de material permanente, eletrodomésticos di-
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versos e mobiliário em geral destinados ao atendimento à demanda da 
Prefeitura Municipal de Pacajá.
Valor ToTal........: r$ 9.964,20 (nove mil, novecentos e sessenta e qua-
tro reais e vinte centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2.088, Classifica-
ção econômica 4.4.90.52.00
ViGÊNcia: 11 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022

cLeide Ferreira cHaVes-PrEGoEira
Protocolo: 840204

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

aViso de HoMoLoGaÇÃo P.e- srP N° 021/2022
o Prefeito municipal de Pacajá, Exmo. Sr. aNdrÉ rioS dE rEZENdE, torna 
público o aViSo dE HoMoloGaÇÃo referente ao processo licitatório PrE-
GÃo ElETrÔNico SrP N° 021/2022.
oBJETo: contratação de empresa para prestação de serviços em coffee 
breaks, coquetéis, lanches prontos e itens para preparação de lanches que 
serão servidos em eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Pacajá, 
Secretarias e fundos.
eMPresa VeNcedora:
01-a araÚJo MorEira EirEli - 30.276.432/0001-90.
Subtotal adjudicado: r$ 598.056,70 (quinhentos e noventa e oito mil, cin-
quenta e seis reais e setenta centavos).

Pacajá/Pa, 11 de agosto de 2022.
aNdrÉ rios de reZeNde-PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 840205

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso PreGÃo PreseNciaL

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-016
contratação de empresa com vistas a aquisição de materiais e confecção 
de serviços gráficos para atender as unidades administrativas, unidades de 
saúde, unidades escolares, deste município. data e abertura dos envelo-
pes: 25/08/2022 horário: 09:00hs

aViso PreGÃo PreseNciaL
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-017

registro de Preço para futura e eventual aquisição de insumos e serviços 
para fomento ás ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao 
programa território sustentável, no município de Piçarra - Pa. data e aber-
tura dos envelopes: 25/08/2022 horário: 14:00hs informações e Editais: 
Prefeitura Municipal de Piçarra, av. araguaia s/n centro ou Site:www.tcm.
pa.gov.br - Site: www.picarra.pa.gov.br
e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com

fone: 94 3422-1341
eder raBeLo-Pregoeiro

Protocolo: 840207

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
resULtados de JULGaMeNto 

coNcorrÊNcia PUBLica nº 001/2022 
a comissão Permanente de licitação do Município de Placas - Pará, Torna 
Público o resultado de Julgamento da documentação de Proposta de Pre-
ço da concorrência Publica 001/2022, nos Termos do art.48, §3º da lei 
8.666/93, objetivando a contratação de Parceria Público-Privada (PPP), 
na Modalidade concessão administrativa, Para a Modernização, expansão, 
operação e Manutenção da infraestrutura da rede de iluminação Pública 
de Placas. após Submetidos as conferencias da comissão de licitação do 
Município, Foi Classificada a Proposta da empresa: energia e Iluminação 
cnpj: 04.301.209/0001-46 declara a empresa Vencedora do certame. os 
autos do Processo licitatório encontram-se com Vista franqueada aos in-
teressados, a Partir da data desta Publicação, nos dias Úteis no Horário de 
expediente. cleidiane da silva Mota - Presidente da comissão Per-
manente de Licitação.

eXtratos de coNtratos 
contrato nº 20220184; origem: Pregão eletronico 015/2022 contratan-
te: prefeitura Municipal de Placas cpnj 01.611.858/0001-55contratada(o): 
Simone cerqueira Santos ltda  cnpj 05.323.212/0001-23. objeto: aqui-
sição de Mat. de construção e Mat. elétrico Para atender as demandas da 
Prefeitura Municipal. Valor Total r$ 272.039,78 (duzentos e setenta e dois 
mil, trinta e nove reais e setenta e oito centavos). Vigência: 21 de julho 
de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 
21 de julho de 2022.
contrato nº 20220185; origem: Pregão eletronico 015/2022 contratan-
te: prefeitura Municipal de Placas cnpj 01.611.858/0001. contratada(o): 
Barros e rocha ltda cnpj 14.677.390/0001-43  objeto: aquisição de Mat. 

de construção e Mat. elétrico Para atender as demandas da Prefeitura Mu-
nicipal. Valor Total r$ 273.303,52 (duzentos e setenta e três mil, trezentos 
e três reais e cinquenta e dois centavos). Vigência: 21 de Julho de 2022 
extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 21 de 
julho de 2022.
contrato nº 20220186; origem: Pregão eletronico 015/2022 contra-
tante: prefeitura Municipal de Placas cnpj 01.611.858/0001-55contrata-
da(o):charles oliveira Gonçalves - Me cnpj 18.062.379/0001-20 objeto: 
aquisição de Mat. de construção e Mat. elétrico Para atender as demandas 
da Prefeitura Municipal. Valor Total r$ 228.467,38 (duzentos e vinte e oito 
mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos). Vigên-
cia: 21 de julho de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022; data 
da assinatura: 21 de julho de 2022.
contrato nº 20220187; origem: Pregão eletronico 015/2022 contratan-
te: Prefeitura Municipal de Placas cnpj 01.611.858/0001-55contratada(o): 
J l P oliveira eireli cnpj 31.785.459/0001-71. objeto: aquisição de Mat. 
de construção e Mat. elétrico Para atender as demandas da Prefeitura Mu-
nicipal. Valor Total r$ 1.670.068,30 (um milhão, seiscentos e setenta mil, 
sessenta e oito reais e trinta centavos). Vigência: 21 de julho de 2022 ex-
tinguindo-se em 31 de dezembro de 2022; assinatura: 21/07/2022. Leila 
raquel Possimoser - Prefeita.

Protocolo: 840208

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de coNtratos 

contrato nº 20220176; origem: Pregão Eletronico 015/2022. con-
tratante: fundo de Manut.E desenv. do Ensino da Educ. Básica cnpj 
28.558.407/0001-58. contratada(o): Simone cerqueira Santos ltda cnpj: 
05.323.212/0001-23. objeto: aquisição de Mat. de construção e Mat. 
Elétrico Para atender as demandas do fundo Mun. de Educação/fundeb. 
Valor Total r$ 275.562,73 (duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e 
sessenta e dois reais e setenta e três centavos). Vigência: 21/07/2022 
Extinguindo-se em 31/12/2022; data da assinatura: 21 de Julho de 2022.
contrato nº 20220177; origem: Pregão Eletronico 015/2022. contratante: 
fundo de Manut.E desenv. do Ensino da Educ. Básica cnpj 28.558.407/0001-
58. contratada(o): Barros e rocha ltda cnpj 14.677.390/0001-43. obje-
to: aquisição de Mat. de construção E Mat. Elétrico Para atender as de-
mandas do fundo Mun. de Educação/fundeb .Valor Total r$ 279.439,12 
(duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e doze 
centavos). Vigência: 21 de julho de 2022 extinguindo-se em 31 de dezem-
bro de 2022; assinatura: 21/07/2022.
contrato nº 20220178; origem: Pregão Eletronico 015/2022 con-
tratante: fundo de Manut.E desenv. do Ensino da Educ. Básica cnpj 
28.558.407/0001-58. contratada(o): charles oliveira Gonçalves-Mec-
npj18.062.379/0001-20. objeto: aquisição de Mat. de construção E Mat. 
Elétrico Para atender as demandas do fundo Mun. de Educação/fundeb. 
Valor Total r$ 230.451,75 (duzentos e trinta mil, quatrocentos e cinquen-
ta e um reais e setenta e cinco centavos). Vigência: 21 de julho de 2022 
extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 21 de 
julho de 2022.
contrato nº 20220179; origem: Pregão Eletronico 015/2022. 
contratante: fundo de Manut.E desenv. do Ensino da Educ. Bási-
ca cnpj 28.558.407/0001-58. contratada (o):J l P oliveira Eireli cnpj 
31.785.459/0001-71. objeto: aquisição de Mat. de construção E Mat. Elé-
trico Para atender as demandas do fundo Mun. de Educação/fundeb. Valor 
Total r$ 1.700.361,37 (um milhão, setecentos mil, trezentos e sessenta e 
um reais e trinta e sete centavos). Vigência: 21 de julho de 2022 extin-
guindo-se em 31/12/2022; assinatura: 21/07/2022.
contrato nº 20220180; origem: Pregão Eletronico 015/2022. contra-
tante: fundo Municipal de Educação cnpj 28.558.407/0001-58 contrata-
da(o): Simone cerqueira Santos ltda  cnpj 05.323.212/0001-23. objeto: 
aquisição de Mat. de construção E Mat. Elétrico Para atender as demandas 
do fundo Mun. de Educação. Valor Total r$ 221.674,94 (duzentos e vinte 
e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centa-
vos). Vigência: 21 de julho de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 
2022; data da assinatura: 21 de julho de 2022.
contrato nº 20220181; origem: Pregão Eletronico 015/2022. contra-
tante: fundo Municipal de Educação cnpj 28.558.407/0001-58 contrata-
da(o): Barros e rocha ltda cnpj 14.677.390/0001-43. objeto: aquisição 
de Mat. de construção e Mat. Elétrico Para atender as demandas do fundo 
Mun. de Educação. Valor Total r$ 269.363,18 (duzentos e sessenta e nove 
mil, trezentos e sessenta e três reais e dezoito centavos). Vigência: 21 de 
julho de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022; data da assi-
natura: 21 de julho de 2022.
contrato nº 20220182; origem: Pregão Eletronico 015/2022. contra-
tante: fundo Municipal de Educação cnpj 28.558.407/0001-58 contrata-
da(o): charles oliveira Gonçalves - Me cnpj18.062.379/0001-20. objeto: 
aquisição de Mat. de construção E Mat. Elétrico Para atender as demandas 
do fundo Mun. de Educação. Valor Total r$ 222.771,92 (duzentos e vinte 
e dois mil, setecentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos), Vi-
gência: 21 de julho de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022; 
data da assinatura: 21 de Julho de 2022.
contrato nº 20220183; origem: Pregão Eletronico 015/2022. contratan-
te: fundo Municipal de Educação cnpj 28.558.407/0001-58 contratada 
(o):J l P oliveira Eireli cnpj 31.785.459/0001-71. objeto: aquisição de 
Mat. de construção e Mat. Elétrico Para atender as demandas do fundo 
Mun. de Educação. Valor Total r$ 1.527.531,83 (um milhão, quinhentos 
e vinte e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e três centa-
vos). Vigência: 21 de julho de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 
2022; data da assinatura: 21 de julho de 2022. ana Patricia Galucio de 
sousa - secretaria de educação.

Protocolo: 840210



110  diário oficial Nº 35.078 Terça-feira, 16 DE AGOSTO DE 2022

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo

ToMada dE PrEÇo Nº 002/2022 - Proc. adMiNiSTraTiVo 00406001/22
Na Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará - Ioepa do dia 02/08/2022, 
Nº 35.064, Página 109. Retificação do Aviso de Licitação da Tomada de 
Preço Nº 002/2022 - Proc. administrativo 00406001/22. onde lê-se: rea-
lizará no dia 12/08/2022. lEia-SE: realizará no dia 05/09/2022. as demais 
disposições continuam inalteradas.

Welton George araújo tavares
Presidente da comissão Especial de licitação

Protocolo: 840212

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ

.

aViso de rePUBLicaÇÃo 
toMada de PreÇos Nº 2001-3-2022-FMs

Processo N° 010-3-2022-FMs, Tomada de Preços Nº 2001-3-2022-
fMS, Tipo Menor Preço Global data da abertura 30-08-2022 09h00min ob-
jeto: reforma do Hospital Municipal ana Nery no Município de Porto de Moz 
de acordo com convênio nº 47/2022, Processo nº 2022/81408, conforme 
especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, informações: Sala de 
licitações, rua Professora Simpliciana farias s-nº Bairro centro, Porto de 
Moz, Pará, das 08h00min às 12h00min, ou pelo e-mail licitapmpm2017@
gmail.com.

Porto de Moz-Pa, 12 de agosto de 2022.
daiane regina Martins Gonçalves Lima

Presidente da cPl
Protocolo: 840213

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 001.120822-seMecd 

origem: dispensa nº 030/2022-semecd. contratante: Secretaria Muni-
cipal de Educação e cultura - Semecd. contratado: Marlize da Silva Borges 
02415055263, com cnpj 33.693.895/0001-46. objeto: contratação de 
Empresa Especializada no fornecimento de recarga de Toner, Toner Novo, 
cartuchos de Tinta Para impressora, destinados Para Manutenção das Es-
colas da rede Municipal de Ensino e demandas da Secretaria Municipal de 
Educação e cultura de rurópolis/Pa. Valor: r$ 49.502,00 (quarenta e nove 
mil e quinhentos e dois reais), Sobre os valores do efetivo recebimento 
dos Pretendidos Pelo contrato. Exercício: 2022 - Secretaria Municipal de 
Educação e cultura - Semecd. 12.361.0005.2.024 - Manutenção das ativi-
dades da Semecd - 33.90.30.00 - Material de consumo - 15001001 - fonte 
- 15990000 - fonte. Vigência: 12 de agosto de 2022 a 12 de dezembro de 
2022. data da assinatura: 12 de agosto de 2022. aluizio r. costa Pires 
- Presidente da comissão de Licitação.

Protocolo: 840215

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022-PMsiP
objeto: contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviço de 
Transporte Escolar Terrestre e fluvial para atender a demanda da Secreta-
ria Municipal de Educação- SEMEd do município de Santa izabel; EMPrESa 
HoMoloGada: cooPEraTiVa dE TraNSPorTE rodoViário dE rodU-
Tor rUral do ESTado do Pará, inscrita no cNPJ Nº 13.030.999/0001-
63; Valor Homologado: r$ 5.957.935,20 (cinco milhões, novecentos e 
cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos); 
data da Homologação: 11/08/2022; ordenador: elen cristina da cruz 
alves-secretária Municipal de educação.

Protocolo: 839932

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de

UrBaNisMo e serViÇos PÚBLicos
Portaria Nº 025/2022/seMUrB

coNstitUi o FiscaL de coNtrato e sUBstitUto Para aQUisi-
ÇÃo de MaNtiMeNtos de PriMeira Necessidade, Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE UrBaNiSMo E SErVi-
ÇoS PÚBlicoS, E da oUTraS ProVidÊNciaS. o SEcrETário MUNiciPal 
dE UrBaNiSMo E SErViÇoS PÚBlicoS, do MUNicÍPio dE SaNTarÉM 
- Pa, No USo dE SUaS aTriBUiÇÕES lEGaiS E EM cUMPriMENTo ao 
diSPoSTo No arT. 67 da lEi 8666/93 E alTEraÇÕES PoSTEriorES. 
coNSidEraNdo: art. 67 da lei 8666/93 que “a execução do contrato 
deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Adminis-
tração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para 
assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição”. § 1º 
o representante da administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. § 2º as 
decisões e providências que ultrapassarem a competência do representan-
te deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção 
das medidas convenientes.
resoLVe
ART. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para contratação de em-
presa para aquisição de mantimentos de primeira necessidade para aten-
der as necessidades da SEMUrB o Sr. Eliomar amâncio da Silva, decreto 
nº 08/2021 GaP/PMS, lotado nesta Secretaria Municipal de Urbanismo e 
Serviços Públicos - SEMUrB.
ART. 2º Na ausência do fiscal, fica designado como fiscal substituto o Sr. 
José ribamar Mota de Sousa Matricula nº 64153, lotado nesta Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMUrB.
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. Publicado na Secretaria Municipal de Urbanismo e 
Serviços Públicos / SEMUrB, ao decimo primeiro dia do mês de agosto de 
dois mil e vinte e dois.

Jean Murilo Machado Marques
Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

decreto nº 013/2021-GaP/PMS
Protocolo: 840216

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

o Município de santo antônio do tauá Torna Publica a HoMoloGaÇÃo do 
rEGiSTro dE PrEÇoS para PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-0906001-PE
-SrP-PMSaT/fMS
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E rEaGEN-
TES dE USo laBoraTorial, Para aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrE-
Taria dE SaÚdE do MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔNio do TaUá., em favor 
das Empresas: PPf coM E SEV EirEli-cNPJ: 07.606.575/0001-00; lcB 
PoNTES EirEli-cNPJ: 17.763.550/0001-65 E diMalaB ElETroNicS do 
BraSil EirEli- cNPJ: 02.472.743/0001-90.
daTa dE HoMoloGaÇÃo: 08/08/2022

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal de Santo antônio do Tauá

Protocolo: 840217

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Para reGistro 

de PreÇos Nº 9/2022-1907001-srP/PMsat
a Prefeitura Municipal de santo antônio do tauá, por intermédio da 
comissão Permanente de licitação, torna público que às 10h00min (dez 
horas) do dia 25 (vinte e cinco) de agosto de 2022 (dois mil e vinte e dois), 
realizará sessão pública no procedimento rEGiSTro dE PrEÇoS para 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-1907001-SrP/PMSaT, visando o rEGiS-
Tro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE acESSo À iNTErNET, 
Via fiBra ÓPTica, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE SaNTo aNTÔNio do TaUá E SEUS rESPEcTiVoS fUNdoS 
MUNICIPAIS, conforme Termo Referência, mediante especificações do edi-



diário oficial Nº 35.078   111Terça-feira, 16 DE AGOSTO DE 2022

tal e seus anexos e de acordo com o que determina a legislação vigente, a 
realizar-se através do sítio http://www.bllcompras.com.
aBertUra: 25/08/2022 Às 10:00H
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Para-
nhos, Nº 17, (altos)- centro - Santo antônio do Tauá no horário das 8:00hs 
ás 12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior aquela 
estipulada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou retirado 
no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br

Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei
Pregoeira

Protocolo: 840220

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 0308001/2022 - cPL/
PMsat. Processo administrativo 0605001/2022-cPl-PMSaT. origem: rE-
GiSTro dE PrEÇoS para PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-1805001-PE
-SrP-PMSaT.
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo dE PNEUS EM GEral, 
Para aTENdEr aS dEMaNdaS do MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔNio do 
TaUá E SEUS rESPEcTiVoS fUNdoS MUNiciPaiS, rESolVE registrar os 
preços da Empresa: J P PNEUS lTda - cNPJ: 01.609.127/0001-75 - ven-
cedora dos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16 E 17. ViGÊNcia: 
12 (doze) meses a partir da data de assinatura.  a íntegra da ata estará 
disponível na Sala da cPl localizada à Praças alcides Paranhos, N° 17 - 
centro -cEP: 68.786-000 - Santo antônio do Tauá - Pa.

eVaNdro corrÊa da siLVa
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 840222

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

o Município de santo antônio do tauá Torna Publica a HoMoloGaÇÃo do 
rEGiSTro dE PrEÇoS para PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-1805001-PE
-SrP-PMSaT.
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo dE PNEUS EM GEral, 
Para aTENdEr aS dEMaNdaS do MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔNio do 
TaUá E SEUS rESPEcTiVoS fUNdoS MUNiciPaiS, em favor da Empresa: 
J P PNEUS lTda- cNPJ: 01.609.127/0001-75.
daTa dE HoMoloGaÇÃo: 01/08/2022

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal de Santo antônio do Tauá

Protocolo: 840219

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

aViso retiFicaÇÃo editaL
a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FeLiX do XiNGU-ParÁ, por in-
termédio da CPL, torna público a retificação do Edital da TOMADA DE PRE-
ÇoS Nº 010/2022, objetivando a coNTraTaÇÃo dE aGÊNcia dE ProPa-
GANDA E PUBLICIDADE, publicado na imprensa oficial no dia 29/07/2022, 
em decorrência de modificação de redação dos itens 17.1 e 17.2 do Edital. 
fica mantida a data de recebimento dos envelopes nºs. 1, 2, 3 e 4  para o 
dia 02/09/2022 às 10h00min, texto integral desta retificação pode ser ob-
tido na Sala da cPl no endereço na avenida 22 de março, nº 915, centro, 
São felix do Xingu-Pará; pelo e-mail: licitacao.pmsfx@gmail.com  e portal 
transparência da Prefeitura Municipal no link: https://www.sfxingu.pa.gov.
br/licitacoes/tp010-2022/ . Em 11 de agosto de 2022. Luiz ozeneia dos 
santos-Presidente da cPL.

Protocolo: 840223

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Modalidade: coNcorrÊNcia  Nº 3/2022-0006 

objeto: contratação de serviços para a execução de pavimentação em 
blokrets de vias urbanas e rurais do município de São Miguel do Guamá. 
Vencedor: MaiS BraSil coNSTrUTora EirEli, com o valor total de r$ 
5.466.926,61(cinco Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil, Novecen-
tos e Vinte e Seis reais e Sessenta e Um centavos). Homologo a licitação 
na forma da lei nº 8.666/93 - eduardo sampaio Gomes Leite - Prefeito 
Municipal-08 de agosto de 2022.

Protocolo: 840224

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU / Pa
toMada de PreÇos Nº 2/2022-0808001 

Tipo menor preço unitário, sob o regime de empreitada por preço global. 
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 
execução das obras de reforma de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde no 
Bairro Tabom, zona urbana do município, e ampliação de 01 (uma) Unida-
de Básica de Saúde na Vila Socorro, zona rural do município de Tomé-açu / 
PA, conforme especificações contidas no Edital e anexos. Data de abertura: 
31/08/2022 às 08:30h. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
na sala de reuniões da cPl, no Mural de licitações/TcM/Pa e no site ht-
tps://transparencia.prefeituratomeacu.pa.gov.br - ariane Lima Batista - 
Presidente da cPL/PMta - tomé-açu / Pa, 16/08/2022.

Protocolo: 840225

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

1º retiFicaÇÃo do editaL  
toMada de PreÇos N. º 009/2022PMt-tP

o Município de trairão do estado do Pará, inscrito no cNPJ sob o n.º 
10.221.760/0001-82, através do Presidente nomeado pela Portaria nº 
100/2021, resolve rETificar o edital do certame licitatório na modali-
dade ToMada dE PrEÇoS, sob o nº 009/2022PMT-TP, cujo objeto é a 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM oBraS E SErViÇoS 
dE ENGENHaria Para fiNS dE aTENdEr a rEforMa E rEViTaliZaÇÃo 
do PrÉdio da PrEfEiTUra MUNiciPal No MUNicÍPio dE TrairÃo, dE 
acordo coM ProJETo BáSico E aS ESPEcificaÇÕES EM rEGiME dE 
EMPrEiTada Por PrEÇo GLOBAL, nos termos abaixo especificados:
1. da retiFicaÇÃo
oNde se LÊ:
17.2.6. certidão Negativa de Protestos expedidas pelos cartórios compe-
tentes, com validade na data de abertura do certame.
Leia-se:
17.2.6. [Excluído].

Trairão-Pa, 12 de agosto de 2022.
Pedro José Honório Lino

Presidente da comissão Permanente de licitação
Protocolo: 840227

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo  

coNcorrÊNcia PÚBLica 001/2022FMs-cP
objeto: contratação de empresa especializada em reforma e ampliação 
do Hospital Municipal de Trairão/Pará, com 3.671,92 m², contemplando 
a seguinte estrutura física: urgência e emergência, internação, centro ci-
rúrgico, maternidade, cME, caf, laboratórios, raio-X e imagens, adminis-
tração e demais estruturas de apoio”, conforme Termo de convênio nº 
33/2022 - SESPa.
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo:
eMPresa HaBiLitada:
1 - i. S. EMPrEiTEira & PaViMENTaÇÃo lTda cNPJ:29.851.423/0001-05
eMPresas iNaBiLitadas:
1 - NacioNal coNSTrUÇÕES & SErViÇoS TÉcNicoS EirEli cNPJ: 
02.934.270/0001-03
2 - ViGa coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli cNPJ: 36.969.897/0001-03
dos atos decorrentes do procedimento licitatório; caberão recursos no pra-
zo de 5 (cinco) dias úteis contados da data desta publicação conforme 
termos do art. 109 da lei federal no 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a comissão Especial de licitação 
atraves do e-mail licitacoestrairao@hotmail.com ou atraves do endereço ave-
nida fernando Guilhon, Nº s/n, Bela Vista - Trairão - Pará - cEP: 68.198-000 
Prédio do centro administrativo. Trairão-Pa, 12 de agosto de 2022.

Josenilton Muniz da silva
Presidente da comissão Especial de licitação

Protocolo: 840233

1º retiFicaÇÃo do editaL  
PreGÃo eLetrÔNico N. º 033/2022PMt-Pe-srP

o Município de trairão do estado do Pará, inscrito no cNPJ sob o 
n.º 10.221.760/0001-82, através do Pregoeiro nomeado pelo decreto nº 
053/2020, resolve rETificar o edital do certame licitatório na modali-
dade PrEGÃo ElETrÔNico, sob o nº 033/2022PMT-PE-SrP, cujo objeto 
é a rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
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Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial ESPorTiVo E EdUcaTiVo dESTiNadaS a 
aTENdEr a PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo E fUNdoS, nos termos 
abaixo especificados:
1. da retiFicaÇÃo
oNde se LÊ:
10.2.3, alínea b) certidão (Nada consta) de distribuição cíveis e criminais 
originária do Estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.
jus.br/sjpa/).
10.2.3, alínea g) apresentar o crc do contador responsável pelo BP, com-
provando o mesmo, estar habilitado no respectivo conselho para assinar o 
Balanço da empresa e outros documentos contábeis por ocasião do registro 
na Junta comercial.
Leia-se:
10.2.3, alínea b) [Excluído].
10.2.3, alínea g) [Excluído].

Trairão-Pa, 12 de agosto de 2022
deivide da silva cruz-Pregoeiro

Protocolo: 840236

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: Pregão eletrônico 9/2022-00025-srP; coNTraTo Nº: 20229366 
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaUdE; Valor ToTal: r$ - 
1.174.962,10 (Um Milhão, cento e Setenta e Quatro Mil, Novecentos e 
Sessenta e dois reais e dez centavos); coNTraTada: d P aGUiar EirEli 
oBJETo: aquisição de material hospitalar, insumos e correlatos para aten-
der a demanda do fundo Municipal de Saúde; ViGÊNcia: 10/08/2022 à 
30/12/2022.
oriGeM: toMada de PreÇo Nº 2/2022-00002; coNTraTo Nº: 20222002 
coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; 
Valor ToTal: r$ - 326.068,48 (Trezentos e Vinte e Seis Mil, Sessenta e 
oito reais e Quarenta e oito centavos); coNTraTada: d&N ENGENHaria 
lTda - EPP; oBJETo: contratação de empresa especializada para a reforma 
da Quadra Poliesportiva, implantada na Escola Municipal Ângelo debiase; 
ViGÊNcia: 11/08/2022 à 11/08/2023.

eXtrato da ordeM de serViÇo
ordeM de serViÇo Nº 22022002-05. objeto: contratação de empre-
sa especializada para a reforma da Quadra Poliesportiva, implantada na 
Escola Municipal Ângelo Debiase; Contrato nº 20222002; firmado entre o 
fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB e a empresa d&N 
ENGENHaria lTda - EPP, cNPJ nº 15.151.287/0001-28 no dia 12/08/2022 
no Valor: 326.068,48 (Trezentos e Vinte e Seis Mil, Sessenta e oito reais 
e Quarenta e oito centavos).

Protocolo: 840240

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

Publica Pregão eletrônico Nº 9/2022-00034 Processo administra-
tivo Nº 92022034. oBJETo: registro de Preços para seleção de proposta 
mais vantajosa para futura e eventual aquisição de combustível para atender 
a demanda da Secretaria Municipal de Viação e obras. data da abertura: 
30/08/2022. Horário 09 horas local: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos 
dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do TcM/Pa.

Protocolo: 840244

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
aViso de LicitaÇÃo Fracassada

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 017/2022 - seMsa
o Munícipio de Vigia de Nazaré, vem através do intermédio de seu pre-
goeiro, por meio dessa publicação informar que o processo público de li-
citação na modalidade Pregão Eletrônico SrP Nº 017/2022 - SEMSa, tipo 
menor preço por item para registro de preço destinado a contratação de 
empresa especializada para a locação de equipamentos, para a realização 
de exames de bioquímica clínica, hematologia, coagulação, testes rápidos, 
com fornecimento de reagentes e com manutenção corretiva e preventiva 
para realização dos procedimentos laboratoriais afim de atender as neces-
sidades da secretaria de saúde, foi dado como fracassada, cuja a abertura 
de sessão ocorreu dia 05/08/2022 as 09:00 horas, a publicação estará dis-
ponível no site: portaldecompraspublicas.com.br e vigia.pa.gov.br e Mural 
de licitações do TcM/Pa. romulo augusto campos Vieira-Pregoeiro.

aViso de rePUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 017/2022 - seMsa

o Munícipio de Vigia de Nazaré, através da Secretaria Municipal de Saú-
de SEMSa, por intermédio da comissão de licitação, torna público a re-
publicação do pregão que acontecerá as 09:00 horas do dia 26 de agos-
to de 2022, fará realizar a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
017/2022  - SEMSa, tipo menor preço por item para registro de preço 
destinado a contratação de empresa especializada para a locação de equi-
pamentos, para a realização de exames de bioquímica clínica, hematologia, 
coagulação, testes rápidos, com fornecimento de reagentes e com manu-
tenção corretiva e preventiva para realização dos procedimentos laborato-
riais afim de atender as necessidades da secretaria de saúde, a republica-
ção se refere ao pregão 017/2022, que foi fracassado no dia 05/08/2022, 
o edital estará disponível no site: portaldecompraspublicas.com.br e vigia.
pa.gov.br e Mural de licitações do TcM/Pa.

Patrícia do socorro soeiro Feitosa
Secretaria de Saúde

Protocolo: 840247

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aVisos de LicitaÇÕes
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2022-049-PMVX 

oBJeto: Prestação de serviços de manutenção e recuperação de estru-
turas metálicas dos prédios municipais de Vitória do Xingua/Pa. aBErTU-
ra: 29/08/2022, às 09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: 
o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.
vitoriadoxingu.pa.gov.br e também poderão ser lidos ou obtidas cópias na 
sede do departamento de Suprimentos e Serviços, situado na avenida Ma-
noel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 
12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 12/08/2022. tales duan dos santos 
sales - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-050-FMs
oBJeto: aquisição de material de apoio nas atividades físicas, terapêu-
ticas r fisioterapia. ABERTURA: 29/08/2022, às 09:00 horas. LOCAL P/ 
rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, 
no endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e/ou www.licitanet.
com.br e também poderão ser lidos ou obtidas cópias na sede do depar-
tamento de Suprimentos e Serviços, situado na avenida Manoel félix de 
farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. 
Vitória do Xingu/Pa, 12/08/2022. cleonice da silva soares - Pregoeira.

PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2022-051-PMVX - 
oBJeto: aquisição de peças de reposição e manutenção de caminhões 
e máquinas pesadas. aBErTUra: 30/08/2022, às 09:00 horas. local P/ 
rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no 
endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e também poderão ser 
lidos ou obtidas cópias na sede do departamento de Suprimentos e Servi-
ços, situado na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória 
do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 12/08/2022. 
tales duan dos santos sales - Pregoeiro.

PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2022-052-PMVX - 
oBJeto: aquisição de peças e serviços de manutenção e reparação em 
sistemas de ar condicionado de veículos diversos, caminhões e máquinas 
pesadas. aBErTUra: 30/08/2022, às 09:00 horas. local P/ rETirada E 
iNforMaÇÕES: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço 
eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e também poderão ser lidos ou 
obtidas cópias na sede do departamento de Suprimentos e Serviços, situ-
ado na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/
Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 12/08/2022. 
Joaquim dos santos Mendes - Pregoeiro.

Protocolo: 840249

.

.

ParticULares
.

serViÇo sociaL do traNsPorte – sest
serViÇo NacioNaL de aPreNdiZaGeM do traNsPorte - seNat

UNidade B Nº37
aViso de sUsPeNsÃo

ato coNcorrÊNcia Nº 005/2022 – Processo Nº 027/2022
o sest – serviço social do transporte e o seNat – serviço Nacional de 
aprendizagem do transporte torna público aos interessados a SUSPEN-
SÃo da licitação em epígrafe publicada no d.o.E. no dia 29 de julho de 
2022, nº 833602, página 113, com a finalidade de responder questiona-
mentos. objeto: coNTraTaÇÃo dE 01 (UMa) aGÊNcia dE PUBlicidadE 
E ProPaGaNda, SoB dEMaNda, Para aTENdEr aS UNidadES oPEra-
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cioNaiS B Nº37 BElÉM/Pa, B Nº77 MaraBá/Pa, B Nº76 SaNTarÉM/Pa, c 
Nº110 ParaGoMiNaS/Pa E B Nº66 MacaPá/aP do SEST SENaT ViNcUla-
daS ao coNSElHo rEGioNal NorTE ii – crNii. a nova data de abertu-
ra das propostas será publicada oportunamente. demais informações por 
meio do e-mail: licitacao.b037@sestsenat.org.br.

Gabriela Bastos Machado
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 839791

serraria LUcas Ltda. - ePP 
cNPJ/MF No 03.532.877/0001-11 

localizada na Estrada cauaxi-Bradesco, Km 140, S/N, Zona rural, Municí-
pio de Paragominas, recebeu da SEMaS sua licença de operação - l.o. No 
13578/2022, para Produção de carvão Vegetal.

Protocolo: 840256

dieGo roBsoN da siLVa 
Portador do cPF: 856.443.232-34 

Proprietário da FaZeNda Pai JoÃo iii 
localizado na rodoVia Br 163 KM 1055,5 ME adT 02 KM ViciNal THo-
MaS MUNiciPio dE NoVo ProGrESSo-Pa, torna público que aSSiNoU 
junto à SEMaS - Pa (SEcrETaria ESTadUal dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE do ESTado do Pará o TErMo dE coMProMiSSo aM-
BiENTal Nº1116  aprovado em  25/11/2021 e assinado e registrado em 
29/11/2021  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: 840253

a eMPresa deNoMiNada de 
e. Prates siLVa coMercio de GÁs Ltda 

Torna público que requereu a secretaria municipal de meio ambiente de 
Paragominas, a sua licença prévia.

Protocolo: 840254

.

.

eMPresariaL
.

coMPaNHia aGroPecUÁria do JaHU
cNPJ/MF nº 05.426.846/0001-01
editaL de coNVocaÇÃo e aViso

Pelo presente edital, ficam convocados os Senhores acionistas da em-
presa coMPaNHia aGroPEcUária do JaHU, para reunirem-se em as-
sembléia Geral Extraordinária, na av. José carrion, 1050, sala 03 - Setor 
alto Paraná, redenção-Pa, cEP 685550-315, dia 19 de agosto de 2022, às 
10:00 hs, a fim de apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: a) 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: 840261

MUNiciPio de saNtareM 
secretaria MUNiciPaL 

de iNFraestratUra -seMiNFra 
cNPJ nº. 05.182.233/0007-61 

Torna público que requereu junto à SEMMa/STM, a licença de operação, 
sob processo nº. 2022.lo.0000725, para a desenvolver a atividade de co-
leta, transporte, estação elevatória, tratamento e destinação final de esgo-
tos sanitários, em Santarém/Pa.

Protocolo: 840258

a tiM s/a 
(cNPJ 02.421.421/0001-11) 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio ambiente de Mel-
gaço/Pa a licença ambiental de operação Nº095/2022 para Estação rádio 
Base/ErB Site id. 4G-MElGJ1_PaMlG001, com validade até 31/12/2022, si-
tuado à rua São Miguel, nº507, Bairro Tabocal - Melgaço/Pa.

Protocolo: 840259

aViso de LiceNÇa
G. L. GoMes coMercio de Gas eireLi 

cNPJ nº 32.435.373/0001-81
rua 7 de Setembro, 63, centro, Jacundá-Pa, recebeu da SEMaTUr licença 
de operação para a atividade de comércio Varejista de Gás liquefeito de 
Petróleo (GlP) lo N° 015/2022.

Protocolo: 840272

cÂMara de aUGUsto corrÊa
eXtrato de coNtrato. 
coNtrato Nº 20220702 

oriGeM: coNVite Nº 003/2022 
favorecido: P. r. do Nascimento, cNPJ nº 45.029.705/0001-70. objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais 
de cadastramento e acompanhamento do Portal da Transparência Pública, 
Mural de licitações e o Sistema integrado de atos de Pessoal (SiaP) da 
câmara Municipal de augusto corrêa/Pa. Valor Global: r$ 60.000,00. Vi-
gência: 07/03 a 31/12/2022. lei nº 8.666/93 e suas alterações. antonio 
ernandes Brito do rosário - Presidente.

Protocolo: 840275

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 026/2022
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de mesas e cadeiras plásticas para proporcionar infra-
estrutura para as atividades desenvolvidas pelas Unidades operacionais, 
em atendimento as necessidades do SESi-dr/Pa conforme edital e anexo i.
aBertUra: 02 de setembro de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comer-
cial e ainda Solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/.

Belém (Pa), 16 de agosto de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 840269

tiM s.a. 
cNPJ: 02.421.421/0011-93 

Torna público que protocolou na SEMaS/Pa (Secretaria do Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade), a licença ambiental de operação para ativi-
dade de telecomunicações, conforme protocolo 2022/0000002961, na data 
de 26/01/2022, localizada na Travessa constituição - esquina com rua 
Maria de Nazaré, SN° - centro - São João da Ponta/Pa.

Protocolo: 840270

VersatiL serViÇos e traNsPortes Ltda
cNPJ/MF 15.206.067/0001-54 

Torna público que recebeu da SEMa/Pa l.o. n° 13433/2022, com validade 
06/12/2025 cito a av. São João, S/N, Qd 06 lt 03, Bairro flor de lis i, cEP- 
68.537-000, Município de canaã dos carajás, Estado do Pará.

Protocolo: 840267

cÂMara MUNiciPaL de BeNeVides
eXtrato de terMo aditiVo

extrato do 1º termo aditivo ao contrato administrativo n.º 021/2021-
cMB, referente à Tomada de Preços n.º 001/2021-cMB. Partes: a cÂMara 
MUNiciPal dE BENEVidES - cNPJ N.º 04.203.394/0001-36 e a doraTa 
EirEli - cNPJ N.º 33.650.437/0001-20. objeto do contrato: contrata-
ção de Empresa Especializada para a construção do novo prédio da cMB, 
conforme Projeto Básico. objeto do Termo aditivo: prorrogar a vigência 
do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias. data de assinatura: 
16/06/2022. ordenador de despesa: djalma José amaral Ferreira - 
Presidente da câmara Municipal de Benevides.

Protocolo: 840262

a empresa LeoNardo de o LoPes eireLi 
cNPJ: 20.454.409/0001-95

localizada na rua Beira rio, 68, bairro Bela Vista, Breu Branco-Pa, tor-
na público que requereu e recebeu da SEMMa Breu Branco/Pa a licença 
ambiental de operação, para atividade de Serviços de diagnóstico por re-
gistro gráfico/ métodos ópticos - ECG, EEG, endoscopia e outros exames 
análogos.

Protocolo: 840264

iPiraNGa ProdUtos de PetrÓLeo s.a. 
avenida antônio Simões, 293 Prainha, Santarém/Pa torna público reque-
reu da SEMaS/Pa renovação da li. 3221/2021 Emitida em 10/12/2021 
Validade 10/12/22.

Protocolo: 840265
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