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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 18 de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do 
Pará, e
considerando o disposto no art. 88, §1°, inciso iii, alínea “n”, da lei Esta-
dual n° 5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo n° 
2022/829178;
d E c r E T a:
art. 1° agregar o cEl QoPM rG 18338 MoiSES coSTa da coNcEiÇÃo, 
em razão de ter se candidatado ao cargo eletivo de deputado federal.
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 8 de agosto de 2022.
Palácio do GoVErNo, 18 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 18 de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado, e
considerando o disposto no art. 88, §1°, inciso iii, alínea “n” da lei Esta-
dual n° 5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo n° 
2022/982804;
d E c r E T a:
art. 1° agregar a cEl QoPM rG 24950 adriaNa PErEira Nacif, em razão 
de ter se candidatado ao cargo de deputada federal.
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 1º de agosto de 2022.
Palácio do GoVErNo, 18 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 18 de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará, e
considerando o disposto no art. 88, §1°, inciso iii, alínea “n”, da lei Esta-
dual n° 5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo n° 2022/988700;
d E c r E T a:
art. 1° agregar a TEN cEl QoPM rG 30358 SiMoNE fraNcESKa PiNHEi-
ro daS cHaGaS, em razão de ter se candidatado ao cargo eletivo de 
deputada federal.
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 3 de agosto de 2022.
Palácio do GoVErNo, 18 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 18 de aGosto de 2022
o Governador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 135, incisos iii e X da constituição Estadual; e
considerando o disposto no artigo 82 da lei complementar Estadual n° 
142, de 16 de dezembro de 2021, o qual regulamenta a dispensa de con-
vocação de Policiais Militares da reserva remunerada;
considerando as informações constantes no Processo n° 2022/994762;
d E c r E T a:
art. 1° fica dispensada, a pedido, a cEl PM rr rG 17931 EliZETH do So-
corro da SilVa BraGa, convocada pelo período de 2 (dois) anos, conforme 
publicação no Diário Oficial do Estado n° 35.040, de 11 de julho de 2022.
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 28 de julho de 2022.
Palácio do GoVErNo, 18 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 18 de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará, e
considerando as informações e os documentos constantes no Processo n° 
2022/769799;
d E c r E T a:
art. 1° Tornar sem efeito o decreto de 8 de julho de 2022, publicado no 
Diário Oficial do Estado n° 35.040, de 11 de julho de 2022 que agregou o 
caP QoaBM rr oSiMá caMPoS dE oliVEira, Mf 338558/2.
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 18 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 18 de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais e Praças da Policia Militar do Estado, aprovado pelo 
decreto Estadual nº. 2.400/1982; 
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 
2022/769799,
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição do instituto de Gestão Previdenciária e Prote-
ção Social do Estado do Pará – iGEPPS o caP QoaBM rr oSiMá caMPoS 
dE oliVEira, Mf 338558/2. 
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 18 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 18 de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais e Praças da PMPA, aprovado pelo Decreto Estadual 
n° 2.400/1982;
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/700659,
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição do departamento de Trânsito do Estado do 
Pará – dETraN/Pa, o bombeiro militar cB QBM PEdro aNTÔNio PiNHEi-
ro BoNaTTi. Mf: 57217709/1. 
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 3 de agosto de 2022.
Palácio do GoVErNo, 18 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 18 de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado, e
considerando o disposto no art. 88 §1º, inciso i, da lei Estadual nº 5.251, 
de 31 de julho de 1985; 
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/960543,
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública e de-
fesa Social - SEGUP, o cEl QoPM rG 18329 BENEdiTo ToBiaS SaBBá corrÊa.
art. 2º fica agregado o cEl QoPM rG 18329 BENEdiTo ToBiaS SaBBá 
corrÊa, em razão de ter passado à disposição Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social - SEGUP.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 1º de agosto de 2022.
Palácio do GoVErNo, 18 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 18 de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movimentação 
de Oficiais e Praças da PMPA, aprovado pelo Decreto Estadual nº 2.400/1982; 
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/989934,
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição da casa Militar da Governadoria do Estado, a 
cB PM rG 39141 PaloMa dE SoUZa rodriGUES BaTiSTa.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 8 de agosto de 2022.
Palácio do GoVErNo, 18 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
tornar sem efeito o decreto de 17 de agosto de 2022, publicado no diário 
Oficial do Estado nº 35.080, de 18 de agosto de 2022, que exonerou LINDA 
coUTo MENdEZ Y Pardo do cargo em comissão de assessor Especial i.
Palácio do GoVErNo, 18 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 18 de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, inciso X, da constituição Estadual c/c art. 98, 
parágrafo único, da lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985,
d E c r E T a:
art. 1º demitir, a pedido, o 2º TEN QoPM rG 36281 THiaGo coSTa So-
drÉ, nos termos dos arts. 52, iV, “q”; 98, iii; 114, i; e 115, ii, todos da 
lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985. 
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 27 de julho de 2022. 
Palácio do GoVErNo, 18 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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errata
Decreto de 26 de julho de 2022, publicado no Diário Oficial do Esta-
do nº 35.058, de 27 de julho de 2022, página 4, coluna2:
Onde se lê:
SUB TEN PM rr rG 28577 EdilSoN doS SaNToS BarroSo
Leia-se:
2° TEN QoaPM rr rG 28577 EdilSoN doS SaNToS BarroSo

errata
Decreto de 21 de julho de 2022, publicado no Diário Oficial do Esta-
do nº 35.054, de 22 de julho de 2022, página 9, coluna 1:
Onde se lê:
3° SGT PM rr rG 14c37 Mário SoUZa da coSTa
Leia-se:
3° SGT PM rr rG 14637 Mário SoUZa da coSTa

errata
Decreto de 18 de julho de 2022, publicado no Diário Oficial do Es-
tado nº 35.051, de 19 de julho de 2022, página 4, colunas 1 e 2:
Onde se lê:
2º SGT PM rr rG 10751 ValdEMir oliVEira
leia-se:
2º SGT PM rr rG 10751 ValdEMir dE oliVEira

Protocolo: 842041

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato – 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 24/2020-ccG/Pa.
TErMo adiTiVo: 2º Tac.
coNTraTo: 24/2020 – ccG/Pa.
oBJETo: Prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato nº 24/2020-ccG/Pa.
fUNdaMENTo: o artigo 57, ii da lei n° 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 17/08/2022.
ViGÊNcia: 24/08/2022 a 23/08/2023.
Valor: r$ 315.672,00 (Trezentos e quinze mil seiscentos e setenta e dois reais).
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa:1297; Projeto/ati-
vidade: 8338; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339039; ação: 213476.
coNTraTada: alaMar coMÉrcio E SErViÇoS lTda, inscrita no cNPJ nº 
04.243.534/0001-08.
ENdErEÇo: Travessa Quatorze de abril, nº 611, Bairro de fátima, Belém/
Pa, cEP 66.060-755.
ordENador
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria

Protocolo: 841537

diÁria
.

Portaria Nº 1272/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1046872 de 17 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de MaraBá/Pa, no período de 18 a 20/08/2022.

servidor objetivo

lUciENNE BaNdEira PiNTo, cPf 207.295.102-04, matrícula 
funcional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no Gabinete 

do Governador.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 841865
Portaria Nº 1.271/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1046816, de 17 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.

rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de ParaGoMiNaS/Pa, no período de 19 a 21/08/2022.

colaborador objetivo

faUSo MENdES dE PaUla, cPf 638.321.942-15, matrícula 
funcional nº 54189550/4, assessor de cerimonial, lotado na 

diretoria do cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 841765

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA N°. 1.270/2022-CRG, de 18 de Agosto de 2022.
 a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
rESolVE:
EXclUir, da Portaria nº. 811/2016-ccG, publicada no doE nº. 33140, de 
03/06/2016, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base, concedido ao servidor EliaS  SoUZa 
liMa, id. funcional nº. 2015331/1, ocupante do cargo de Servente, lotado 
na casa civil da Governadoria do Estado, a contar de 01/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 841921

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

Portaria
.

Portaria Nº 061/2022 – cMG, de 18 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais, considerando o disposto no inciso iV, do art. 
3º, da lei federal nº 10.520/2012 c/c decreto federal nº 10.024/2019 e 
decreto Estadual nº 534/2020, que instituem no âmbito da União, Estados, 
distrito federal e Municípios a modalidade de licitação, denominada Pre-
gão Eletrônico e, considerando a necessidade da contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de fornecimento de alimentação de 
acordo com as especificações qualitativas e quantitativas constante no Ter-
mo de referência do Edital, para um período de 12 (doze) meses.
rESolVE:
i – designar os servidores HEidEr da SilVa MarTiNS, matrícula nº 
57199676/4, ocupante do cargo de chefe do Núcleo de licitações e Maria 
dE NaZarÉ BarBoSa do NaSciMENTo, matrícula nº 5967165/1, ocupan-
te do cargo de agente de contratação, para atuarem como equipe de apoio 
do Pregão Eletrônico nº 013/2022 – Nl/cMG, que terá como Pregoeiro o 
servidor BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, matrícula nº 4219470/3, ocupante 
do cargo de agente de contratação;
ii – fixar o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a vigência desta Por-
taria, a contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual 
e sucessivo período, desde que justificado;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE aGoSTo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 841595

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2022- NL/cMG
a casa Militar da Governadoria do Estado do Pará – cMG/Pa, através de 
seu Pregoeiro BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, matrícula nº 4219470/3, co-
munica que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de fornecimento de alimentação, conforme especificações, estimativas de 
quantidades e valores contidos do anexo i (Termo de referência).
data da abertura: 31/08/2022;
Hora da abertura: 10h00m (horário oficial de Brasília-DF);
Endereços eletrônicos: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br;
Maiores informações: nl@cmg.pa.gov.br
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM
cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria

Protocolo: 841605
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eXtrato da Portaria Nº 026/2022 – 
fc/cMG, de 17 de aGosto de 2022 

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 008/2022 - cMG.
contratado: NP TEcNoloGia E GESTÃo dE dadoS lTda.
fiscal: TEN cEl PM JorGE faBrÍcio doS SaNToS, Mf nº 5788285/4.
Suplente: Sd PM alESSaNdra dE PaUla MoUra BraGa, Mf nº 6039221/2.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
Portaria nº 014/2022 – fc/cMG, de 28/04/2022, publicada no doE nº 
34.949, de 28/04/2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

eXtrato da Portaria Nº 027/2022 – fc/cmg, 
de 18 de aGosto de 2022 

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 005/2018 - cMG.
contratado: iNTEGral diSTriBUidora dE ProdUToS aliMENTÍcioS – EirEli.
fiscal: cB PM r/r iolENE lEaNdro TaVarES, Mf nº 53971460/4.
Suplente: 2º SGT PM r/r MarliSE dE liMa SilVa, Mf nº 5107598/3.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
Portaria nº 046/2021 – fc/cMG, de 19/10/2021, publicada no doE nº 
34.739, de 19/10/2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

eXtrato da Portaria Nº 028/2022 – fc/cmg, 
de 18 de aGosto de 2022 

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 004/2018 - cMG.
contratado: iNTEGral diSTriBUidora dE ProdUToS aliMENTÍcioS – EirEli.
fiscal: SUB TEN PM r/r Maria JoSÉ doS SaNToS fErNaNdES, Mf nº 5630070/2.
Suplente: 2º SGT PM r/r MarliSE dE liMa SilVa, Mf nº 5107598/3.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
Portaria nº 018/2022 – fc/cMG de 09/05/2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

eXtrato da Portaria Nº 029/2022 – fc/cmg, 
de 18 de aGosto de 2022 

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 005/2019 - cMG.
contratado: TElEfÔNica BraSil.
fiscal: Servidora EliNE Maria BoTElHo coUTiNHo, Mf nº 5910649/3. 
Suplente: Sd PM alESSaNdra dE PaUla MoUra BraGa, Mf nº 6039221/2.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
Portaria nº 037/2021 – fc/cMG, de 11/08/2021, publicada no doE nº 
34.668, de 12/08/2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

eXtrato da Portaria Nº 030/2022 – fc/cmg, 
de 18 de aGosto de 2022 

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 007/2022 - cMG.
contratado: TicKET SolUÇÕES.
fiscal: cB PM lUiZ ricardo da SilVa MarTiNS, Mf nº 4220329/1.
Suplente: Sd PM JoNaS VilHENa cardoSo, Mf nº 6401646/2.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
Portaria nº 006/2022 – fc/cMG, de 07 de abril de 2022, publicada no doE 
nº 34.927 de 08/04/2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

eXtrato da Portaria Nº 031/2022 – fc/cmg, 
de 18 de aGosto de 2022 

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 001/2019 - cMG.
contratado: pessoa física WalTEr WilToN arBaGE.
fiscal: 2º SGT PM r/r JEaNE fEiToSa da crUZ liMa, Mf nº 56753830-1.
Suplente: cB PM r/r iolENE lEaNdro TaVarES, Mf nº 53971460-1.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
Portaria nº 016/2022 – fc/cMG, de 09/05/2022, publicada no doE nº 
34.965, de 10/05/2022
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

eXtrato da Portaria Nº 032/2022 – fc/cmg, 
de 18 de aGosto de 2022 

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 013/2021 - cMG.
contratado: riBal locadora dE VEÍcUloS lTda EPP.
fiscal: cB PM alÉcio faBio cUNHa SilVa, Mf nº 4218819/2.
Suplente: TEN cEl PM JorGE faBrÍcio doS SaNToS, Mf nº 5788285/4.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
Portaria nº 044/2021 – fc/cMG, de 28/09/2021, publicada no doE nº 
34.34.713 de 28/09/2021 e Portaria nº 046/fc/cMG de 19/10/2021 publi-
cada no doE nº 34.739 de 19/10/2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

eXtrato da Portaria Nº 033/2022 – fc/cmg, 
de 18 de aGosto de 2022 

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 010/2021 - cMG.
contratado: iNTEGral diSTriBUidora dE ProdUToS aliMENTÍcioS - EirEli.
fiscal: cB PM r/r iolENE lEaNdro TaVarES, Mf nº 53971460-1.
Suplente: 2º SGT PM r/r JEaNE fEiToSa da crUZ liMa, Mf nº 56753830-1.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
Portaria nº 035/2021 – fc/cMG, de 28/07/2021, publicada no doE nº 
34.653, de 29/07/2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

eXtrato da Portaria Nº 034/2022 – fc/cmg, 
de 18 de aGosto de 2022 

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 003/2018 - cMG.
contratado: iNTEGral diSTriBUidora dE ProdUToS aliMENTÍcioS - EirEli.
fiscal: SUB TEN PM r/r Maria JoSÉ doS SaNToS fErNaNdES, Mf nº 
5630070/2.
Suplente: 2º SGT PM r/r MarliSE dE liMa SilVa, Mf nº 5107598/3.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
a Portaria nº 024/2021 – fc/cMG de 06/04/2021, publicada no doE nº 
34.544 de 07/04/2021
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

eXtrato da Portaria Nº 035/2022 – fc/cmg, 
de 18 de aGosto de 2022 

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 003/2022 – cMG.
contratado: E M doS S BaSToS ME.
fiscal: 2º SGT PM JEaNE fEiroSa da crUZ liMa, Mf nº 56753830/1.
Suplente: SUB TEN PM r/r Maria JoSÉ doS SaNToS fErNaNdES, Mf nº 5630070/2.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
a Portaria nº 020/2022 – fc/cMG de 01/06/2022, publicada no doE nº 
34.992 de 02/06/2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

eXtrato da Portaria Nº 036/2022 – fc/cmg, 
de 18 de aGosto de 2022 

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 001/2022 – cMG.
contratado: claro S/a.
fiscal: servidora EliNE Maria BoTElHo coUTiNHo, Mf nº 5910649/3.
Suplente: Sd PM JoNaS VilHENa cardoSo, Mf nº 6401646/2.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
a Portaria nº 001/2022 – fc/cMG de 02/01/2022, publicada no doE nº 
34.828 de 03/01/2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

eXtrato da Portaria Nº 037/2022 – fc/cmg, 
de 18 de aGosto de 2022 

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 024/2022 – cMG.
contratado: UNidaS Veículos Especiais S/a.
fiscal: MaJ PM TaiNÃ rocHa BoTElHo, Mf nº 57199733/3.
Suplente: cB PM lUiZ ricardo da SilVa MarTiNS, Mf nº 4220329/1.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 842043

eXtrato de Portaria Nº 911/2022 – di/cMG, 
de 18 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: SaliNÓPoliS/Pa; Pe-
ríodo: 21 a 24/07/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 
(pousada); Servidor/Mf: 3° SGT BM Jesiel dias Silva, 54184993/3; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 912/2022 – di/cMG, 
de 18 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: SaliNÓPoliS/Pa; Pe-
ríodo: 28 a 31/07/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 
(pousada); Servidor/Mf: 3° SGT BM Jesiel dias Silva, 54184993/3; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 913/2022 – di/cMG, 
de 18 de aGosto de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: aBaETETUBa/Pa; Período: 15/08/2022; Quantidade de 
diárias: 1,0 (alimentação); Servidor/Mf: 3° SGT PM r/r claudionor Maria 
lobato, 5126070/3; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;
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eXtrato de Portaria Nº 914/2022 – di/cMG, 
de 18 de aGosto de 2022

objetivo: em complementação à Port. 899/2022 – di/cMG, a serviço do 
Governo do Estado; destino: TUcUMÃ/Pa; Período: 12 a 13/08/2022; 
Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); Servidora/Mf: 
2° SGT PM r/r Kátia do Socorro Morais de lima, 5388937/2; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 915/2022 – di/cMG, 
de 18 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aBaETETUBa/Pa; Perí-
odo: 15/08/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidor/Mf: 
3° SGT PM antonio donato cereja de Brito Junior, 54194230/4; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 916/2022 – di/cMG, 
de 18 de aGosto de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; destino: aUrora do Pará/Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pousada); Servidores/Mf: 
alcirene Santiago Vilhena, 5949376/3; célia lúcia de oliveira Marques, 
5962529/2; Geliane Matias damasceno, 5951050/2; Márcio alexandre Bri-
to Pinto, 5950987/3; ivanete Bento ferreira da Silva, 51855455/6; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 917/2022 – di/cMG, 
de 18 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: SÃo PaUlo/SP; Perío-
do: 15 a 18/08/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 2,0 (pou-
sada); Servidores/Mf: TEN cEl QoPM cassio Tabaranã Silva, 5807867/3; 
MaJ QoPM Paulo Henrique Bechara e Silva, 57199724/3; 1° TEM QoPM 
Márcio da cunha cardoso, 4220585/2; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 918/2022 – di/cMG, 
de 18 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aUrora do Pará/Pa; 
Período: 17/08/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidor/
Mf: 3° SGT PM antônio carlos Pereira cereja, 57198760/2; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 919/2022 – di/cMG, 
de 18 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aUrora do Pará/
Pa; Período: 12 a 14/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 
e 2,0 (pousada); Servidores/Mf: 3° SGT PM daniel dos Santos carva-
lho, 54194238/4; cB PM Henrique de araújo dos Santos deus Júnior, 
57222328/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 920/2022 – di/cMG, 
de 18 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: SaNTarÉM/Pa; Perío-
do: 17 a 18/08/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pou-
sada); Servidores/Mf: caP QoPM ismael da Silva Barros, 54184962/3; 3° 
SGT PM Joelson Souza Santos, 57199482/2; cB PM douglas Vieira Souto, 
4219227/2; cB PM Wanderson alexandrino Viana; 57222073/2; cB PM 
carlos reinanderson Portal furtado, 4219591/3; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 921/2022 – di/cMG, 
de 18 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: ParaUaPEBaS/Pa, 
caNaÃ doS caraJáS/Pa, oUrilÂNdia/Pa e cUrioNÓPoliS/Pa; Período: 
12/08/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidor/Mf: MaJ 
QoPM Heitor lobato Marques, 57198332/3; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 922/2022 – di/cMG, 
de 18 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aBaETETUBa/Pa; Pe-
ríodo: 15/08/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidor/
Mf: MaJ QoPM Khistian Batista castro, 57198337/2; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 923/2022 – di/cMG, 
de 18 de aGosto de 2022

objetivo: em complementação à Port. 898/2022 – di/cMG, a serviço do 
Governo do Estado; destino: XiNGUara/Pa; Período: 12 a 13/08/2022; 
Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); Servidora/Mf: 
Sd PM ithatiele Viana Macieira, 6401682/3; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 924/2022 – di/cMG, 
de 18 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: BrEVES/Pa; Perí-
odo: 17 a 19/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 
(pousada); Servidores/Mf: 1° TEN QoPM Victor lincoln da cunha Barros, 
4220541/3; 3° SGT PM Marcos Paulo Silva do Nascimento, 54193024/2; 
3° SGT PM osmar da conceição Moraes de Sousa Júnior, 57200026/4; 
cB PM danylo christian Gonçalves da conceição, 4218905/2; Sd BM luiz 
felipe oliveira Brescovit, 5932551/2; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 925/2022 – di/cMG, 
de 18 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: XiNGUara/Pa; Perío-
do: 11/08/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidor/Mf: 
MaJ QoPM rubens alan da costa Barros, 57198361/2; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 842046

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 410/2022-PGE.G., de 18 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
rESolVE:
coNcEdEr, 13 (treze) dias de residual de férias à Procuradora do Estado, 
Mahira Guedes Paiva Barros, id. funcional nº 54196751/1, no período de 
08.09 a 20.09.2022, referente ao período aquisitivo 2021/2022, devendo 
responder pelo cargo de Procurador-chefe da Procuradoria cível, Traba-
lhista e administrativa, a Procuradora do Estado, Marcelene dias da Paz 
Veloso, identidade funcional nº 5815746/4.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 841601
PORTARIA Nº 409/2022-PGE.G. Belém, 18 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/974138;
rESolVE:
EXclUir, os Procuradores do Estado Erotides Martins reis Neto, matrícula 
nº 5930949/1, Viviane Ruffeil Teixeira Pereira, matrícula nº 54188337/1, 
rafael felgueiras rolo, matrícula nº 57224172/1, Wendel Nobre Piton 
Barreto, matrícula nº 5930966/1 da PorTaria Nº 384/2022-PGE.G., do 
dia 03.08.2022, publicada no doE nº 35.069 do dia 05.08.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 841554

errata
.

a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
Publicar errata da Portaria Nº 400/2022-PGe.G., de 08.08.2022, 
publicada no doe nº 35074 de 10.08.2022.
Onde se lê:
local de origem: Belém/Pa
Leia-se:
local de origem: Marabá/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 841578
errata da Portaria Nº 407/2022-PGe.G., de 17.08.2022, publica-
da no doe nº 35.080, de 18.08.2022.
Onde se lê:

christianne Sherring ribeiro 5819156/1 Nº 213/2022-PGE.G., de 04.05.2022 17.08 a 26.08.2022

Leia-se:

christianne Sherring ribeiro 5819156/1 Nº 213/2022-PGE.G., de 04.05.2022 17.08 a 05.09.2022

Protocolo: 841701

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo Nº 006/2022 – PGe/Pa
oBJETo: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais van-
tajosa para a aquisição de computadores completos, Monitores, Webcams 
e Microfones com fones, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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daTa dE aBErTUra: 31/08/2022.
Horário: 08:00 horas (horário de Brasília).
local: www.gov.br/compras/pt-br
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática:
funcional Programática: 25101.03.092.1508.8893, Elemento de despesa: 
449052, fonte: 0140 e 0340.
ordENador rESPoNSáVEl: ricardo Nasser Sefer
disponibilidade do edital: www.gov.br/compras/pt-br; www.compraspara.
pa.gov.br; www.pge.pa.gov.br e, na rua dos Tamoios, n° 1671, Bairro Ba-
tista campos, Belém/Pa, cep: 66.025-540.
responsável do certame: roberta ferreira da Silva.

Protocolo: 841646

diÁria
.

PORTARIA Nº 411/2022-PGE.G. Belém, 18 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1047096;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 03 ½ diárias ao 
Procurador do Estado, Wendel Nobre Piton Barreto, identidade funcional nº 
5930966/1, para participar do XlViii congresso Nacional dos Procuradores 
dos Estados e do distrito federal, no período de 29.08 a 01.09.2022.
local de origem: Santarém/Pa
local de destino: Gramado/rS
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 841975

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

Portaria 233/2022-GaB/seac
Belém PA, 18 de agosto de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o Memo 094/2022 – Nac/SEac e o Processo nº 2022/1019137
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor Benedito domingos Mariano, Matricula 200373, cPf 
004.421.758-76, Secretário de Segurança cidadã da Prefeitura de diade-
ma/SP, 1,5 (uma e meia) diárias, no período de 18/08/2022 a 19/08/2022, 
cidade de Belém/Pa, com objetivo “Palestrar aos servidores da SEac, sobre 
pauta de políticas de prevenção, cuja denominação da política é “Tolerância 
Zero”, e foi implementada no diadema/SP”
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 18 de agosto de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário Estado - SEac

Protocolo: 841772
Portaria 232/2022-GaB/seac
Belém PA 18 de agosto de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o MEMo nº 100/2022 E PaE 2022/1038571
rESolVE:
coNcEdEr 2,5 (duas e meia) aos servidores abaixo no período de 
19/08/2022 a 21/08/2022, ao município de Santa Barbara, no Estado do 
Pará, cujo objetivo será a “realização de evento do aÇÕES iTiNEraNTES”, 
em parceria com a SESPa e a Policia ciVil.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPf
5946691-1 BrUNo NoNaTo diaS MEdEiroS 440.849.432-15
5888105-5 dEBora doS SaNToS liMa 747.790.872-87
5900437-4 Jairo SoUZa da SilVa 608.743.502-63

 SalUSTiaNo BoSco rEiS 204.131.812-00
 Maria claUdia VENTUra dE Sá PENSador 448.406.912-15

5963939-1 raQUEl MElo NaSciMENTo 061.951.452-38
5962936-1 rENaTo BEZErra loBaTo 399.739.052-53
5936488-2 ValdiNETE do Socorro MaToS da SilVa 329.472.912-04
5939900-2 JoSE claUdio MEdEiroS dE SoUZa 769.437.122-68

 BEaTriZ PErEira alVES 823.286.762-00

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 18 de agosto de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 842014

Portaria 234/2022-GaB/seac
Belém PA 18 de agosto de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o MEMo nº 101/2022 E PaE 2022/1050023
rESolVE:
coNcEdEr 2,5 (duas e meia) aos servidores abaixo no período de 
19/08/2022 a 21/08/2022, ao município de Santa Barbara, no Estado do 
Pará, cujo objetivo será a “realização de evento do aÇÕES iTiNEraNTES”, 
em parceria com a SESPa e a Policia ciVil.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPf

 arioValdo foNSEca Maia 218.499.602-59

 Mario aUGUSTo BarroSo doS SaNToS 398.824.972-68

5962934-1 faBio rodriGUES JUNior 586.362.422-15

 MarcoS JoNES MEScoUTo da SilVa 399.816.142-20

 EValdo NUNES NEGrÃo 260.489.142-53

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 18 de agosto de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 842019

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº. 239/2022-GaBs/sePLad, 
de 16 de aGosto de 2022

o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso de suas atribuições legais; e
coNSidEraNdo o que dispõe a constituição do Estado do Pará no art. 
138 - ▪ Caput com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 
37/07 no inciso iV e, V.
coNSidEraNdo o ofício n. 0494/2021 - dGP-GS/SEPlad da Excelentís-
sima Senhora Secretária de Planejamento e administração – SEPlad ao 
Secretário Especial da receita federal do Brasil.
r E S o l V E:
coNSTiTUir a comissão para atuar na BaiXa dE GraVaME do NaVio 
BarcarENa, oriundo da extinta EMPrESa dE NaVEGaÇÃo da aMaZÕNia 
S.a - ENaSa, incorporado ao Patrimônio do Estado do Pará, Segundo o 
art. 4o. da lei Estadual nº. 7.199 de 10 de setembro de 2008, que será 
composta pelos servidores, láZaro MarTiNS BarBoSa, id. funcional nº 
3254410/1, ocupante do cargo de assistente administrativo – Presiden-
te; JoSiENE TaVarES dE liMa, id. funcional nº 5719150/8, ocupante do 
cargo de assistente administrativo – Secretário;  Márcio doS SaNToS 
ParEdES, id. funcional nº 55589961/1, ocupante do cargo de contador – 
1º. Membro; HEldEr aood da SilVa, id. funcional 5419387/7, ocupante 
do cargo de agente de Portaria – 2º. Membro; ambos lotados neste órgão.
Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos 
da referida comissão, sem prejuízo da prorrogação prevista no § 4º do art. 
111 da lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro de 2020.
art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, 16 de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 841926

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N° 00240-Gs/sePLad, de 17 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. 2022/922197;
rESolVE:
Exonerar a pedido, a servidora aNa PaUla SoarES liMa fEio, matrícula 
nº. 54190069/1 do cargo de Monitor, lotada na fundação de atendimento 
Socioeducativo do Pará – faSEPa, a contar de 20/07/2.022 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, 17 de 
agosto de 2.022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.
Republicada por ter saído com incorreções no DOE. 35.080 de 18/08/2.022.

Protocolo: 841499
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LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 789/2022-daf/sePLad, de 17 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° 2022/1040342,
rESolVE:
coNcEdEr a servidora dilcE dEBora dE oliVEira, id. funcional nº 
3225224/2, ocupante do cargo de assistente de Gestão B, lo tada na di-
retoria de Planejamento e Seleção de Pessoas - SEPlad, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, período de 12 de setembro a 11 de outubro de 2022, 
referente ao triênio 11.05.2001 a 10.05.2004 (1ª etapa)
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 17 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 841875
Portaria Nº 782/2022-daf/sePLad, de 16 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° 2022/1028109;
rESolVE:
coNcEdEr à servidora Maria SUElY MarGalHo do ValE, id. funcional 
nº. 1821/1, ocupante do cargo de assistente de Gestão B, lotada no Nú-
cleo de Planejamento, 90 (noventa) dias de licença Prêmio, no período 
de 31 de agosto a 28 de novembro de 2022, referente aos triênios de 
04/01/2015 a 03/01/2018 (60 dias) e 04/01/2018 a 10/08/2022 (30 dias).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 16 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
*Republicado por conter incorreções no DOE nº.35079 de 17/08/2022

Protocolo: 841582

.

.

fÉrias
.

Portaria Nº 790/2022-daf/sePLad, de 18 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts.74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/1043215 de 17/08/2022.
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.657/2022-daf/SEPlad de 07/07/2022, publicada 
no doE nº.35.038 de 08/07/2022, referente à concessão de férias do ser-
vidor WalTEr lUcio oliVEira dE caSTro id. funcional nº 5958627/1, 
ocupante do cargo de Gerente.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 791/2022-daf/sePLad, de 18 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, 
de 25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/1043215 de 17/08/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor WalTEr 
lUcio oliVEira dE caSTro id. funcional nº 5958627/1, ocupante do 
cargo de Gerente, lo tado na Coordenadoria de Reabilitação Profissional 
– corP/dSo/SEPlad, no período de 12 de setembro de 2022 a 26 de se-
tembro de 2022, referente ao período aquisitivo de 28 de janeiro de 2021 
a 27 de janeiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 792/2022-daf/sePLad, de 18 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 

e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/1046217 de 17/08/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora Maria 
GorETH fEiToSa dE alMEida id. funcional nº 5945868/1, ocupante do 
cargo de coordenador, lo tada na coordenadoria de orçamento e finanças 
– cofi/daf/SEPlad, no período de 18 de agosto de 2022 a 01 de setem-
bro de 2022, referente ao período aquisitivo de 08 de janeiro de 2020 a 07 
de janeiro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 841915

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

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

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

editaL de coNVocaÇÃo Para reaLiZaÇÃo 4ª etaPa – 
ProVa de aPtidÃo fÍsica - sUB JUdice

editaL Nº 134/seaP/sePLad, de 18 de aGosto de 2022
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
(SEaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipula-
das neste Edital, e em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos 
do Processo n° 0803280-13.2022.8.14.0000, e em observância ao Edital 
n.º 60\SEaP\SEPlad, de 02 de maio de 2022 que adiou a 4ª Etapa: Prova 
de aptidão física (Paf) para a candidata gestante, tornam pública a con-
vocação para realização (sub judice) da 4ª Etapa – Prova de aptidão física 
da candidata abaixo, conforme a seguir especificado:
1. da caNdidata Na coNdiÇÃo sUB JUdice coNVocada Para a 
4ª etaPa: ProVa de aPtidÃo fÍsica (Paf)
1.1 fica convocada para a realização da 4ª Etapa: Prova de aptidão física 
(Paf) a candidata, na condição sub judice, abaixo relacionada na seguinte 
ordem: local, cidade, endereço, número de inscrição, nome, data, horário.

ciaBa (BeLÉM/Pa)
rodoVia artHUr BerNardes Nº 245. Bairro PratiNHa. ceP: 66.816-900

Inscrição Nome data HorÁrio
61272 HorlEaNE PaUliNa crUZ MaToS 04/09/2022 07h00

1.2 a candidata deve seguir todas as orientações informadas no Edital n.º 
01 SEaP/SEPlad de 29 de junho de 2021 (Edital de abertura) e no Edital 
n.º 32 SEaP/SEPlad, de 09 de março de 2021 (convocação para a 4ª Eta-
pa: Prova de aptidão física – Paf).
1.2.1 Para os candidatos na condição sub judice que realizarão a 4ª Etapa: 
Prova de aptidão física (Paf) no ciaBa, em Belém, estes deverão comparecer 
ao local usando calça comprida, tênis e camisa de manga curta. Estes trajes 
são obrigatórios na entrada e saída do local. Na execução do teste, os trajes 
apropriados para a prática do exercício físico poderão ser utilizados.
2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 18 de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
cEl QoPM Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

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

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

editaL de reiNteGraÇÃo e coNVocaÇÃo Para reaLiZaÇÃo 
4ª etaPa – ProVa de aPtidÃo fÍsica - sUB JUdice

editaL Nº 135/seaP/sePLad, de 18 de aGosto de 2022
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
(SEaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipula-
das neste Edital, e em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos 
do Processo n° 0800333-17.2022.8.14.0022, tornam pública a reintegra-
ção e convocação para realização (sub judice) da 4ª Etapa – Prova de apti-
dão Física do candidato abaixo, conforme a seguir especificado:
1. da reiNteGraÇÃo de caNdidato sUB JUdice
1.1 Em cumprimento à decisão proferida nos autos descritos acima, fica 
reintegrado de forma sub judice o candidato abaixo especificado:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - tocaNtiNs

Inscrição Nome

83076 diEGo araÚJo QUarESMa
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2. do caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice coNVocado Para a 
4ª etaPa: ProVa de aPtidÃo fÍsica (Paf)
2.1 fica convocado para a realização da 4ª Etapa: Prova de aptidão física 
(Paf) o candidato, na condição sub judice, abaixo relacionado na seguinte 
ordem: local, cidade, endereço, número de inscrição, nome, data, horário.

ciaBa (BeLÉM/Pa)
rodoVia artHUr BerNardes Nº 245. Bairro PratiNHa. ceP: 66.816-900

Inscrição Nome data HorÁrio
83076 diEGo araÚJo QUarESMa 04/09/2022 07h00

2.2 os candidatos devem seguir todas as orientações informadas no Edital 
n.º 01 SEaP/SEPlad de 29 de junho de 2021 (Edital de abertura) e no 
Edital n.º 32 SEaP/SEPlad, de 09 de março de 2021 (convocação para a 
4ª Etapa: Prova de aptidão física – Paf).
2.2.1 Para os candidatos na condição sub judice que realizarão a 4ª Etapa: 
Prova de aptidão física (Paf) no ciaBa, em Belém, estes deverão comparecer 
ao local usando calça comprida, tênis e camisa de manga curta. Estes trajes 
são obrigatórios na entrada e saída do local. Na execução do teste, os trajes 
apropriados para a prática do exercício físico poderão ser utilizados.
3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 18 de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
cEl QoPM Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 842044

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

desiGNar fiscaL de coNtrato
.

PORTARIA N.º 156, de 18 de agosto de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela lei Estadual n.º 4.438, de 12 de dezembro 
de 1972 e pelo decreto Estadual n.º 1.636, de 08 de junho de 2005; consi-
derando o que dispõe o art. 67, da lei federal n.º 8.666/1993 e o decreto 
Estadual Nº 870, de 04/10/2013;
RESOLVE: Designar as servidoras para acompanhamento e fiscalização do 
contrato conforme abaixo pormenorizado:

coNtratado coNtrato oBJeto VaLor ProcediMeNto fiscaL

BrENo rafaEl 
daS cHaGaS 

BarBoSa (cNPJ nº 
35.088.443/0001-60)

cTr 027/2022/
ioE
 

coNTraTaÇÃo dE 
PESSoa JUrÍdica 
ESPEcialiZada 
Na PrESTaÇÃo 

dE aQUiSiÇÃo dE 
aParElHoS E UTEN-
SÍlioS doMÉSTicoS 

Para iMPrENSa 
oficial do ESTado 

do Pará-ioEPa,
 

Valor: r$ 
2.234,40 

(dois mil e 
duzentos e 

trinta e quatro 
reais quarenta 

centavos)

Processo N° 
2022/75692

Titular: carla 
adriaNa di-

NElli dE aQUi-
No (MaTrÍcUla 
N° 5946149/2)

Suplente:
Maira SilVa 
NoGUEira 

(MaTrÍcUla N° 
87190081/3)

 

revogam-se anteriores, registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
PrESidENTE da ioE

Protocolo: 841913

coNtrato
.

Cotação Eletrônica nº 08/2022/IOE
contrato: 027/2022/ioE.
PaE: 2022/75692
Exercício: 2022.
objeto: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica ESPEcialiZada Na PrES-
TaÇÃo dE aQUiSiÇÃo dE aParElHoS E UTENSÍlioS doMÉSTicoS Para 
iMPrENSa oficial do ESTado do Pará-ioEPa.
fundamentação legal: lei 8.666/93 e decreto Estadual n.º 856/2020;
Valor: r$ 1.499,94 (um mil, quatrocentos e noventa nove reais e noventa 
e quatro centavos)
data de assinatura: 18/08/2022
data da Vigência: 18/08/2022 a 17/08/2023.
fonte de recurso: 0261.00.0000
Natureza da despesa: 449052
Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338
Plano interno: 412.000.8338E
contratado: EMPrESa BrENo rafaEl daS cHaGaS BarBoSa 
(cNPJ n.º 35.088.443/0001-60).
Endereço: Travessa Mauriti, 178 – Sala 2 – Telegrafo sem fio – 
cEP: 66.083-000
E-mail: bremaicomercioeservico@gmail.com
Telefone: (91) 3085.5711/98134.8243
ordenador: aroldo carNEiro.

Protocolo: 841924

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº. 2022/523431
Termo aditivo: 4º
data da assinatura: 12/08/2022
Vigência: 12/08/2022 a 12/08/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 052
Exercício:2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: cHaVES E cHaVES SErViÇo MEdicoS lTda-HoSPiTal dE 
olHoS dE TUcUrUi,
cNPJ Nº 17.213.948/0001-28
Endereço: Trav. aV. 31 de Março térreo, n°294, Bairro: Santa izabel, Muni-
cípio TUcUrUi/Pa, cEP:68.456-110
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº. 2022/523431
Termo aditivo: 4º
data da assinatura; 14/08/2022
Vigência:14/08/2022 a 14/08/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 036
Exercício:2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: HoSPiTal SaNTo aGoSTiNHo lTda
cNPJ Nº. 05.421.870/0001-58
Endereço: alaMEda PoliValENTE, S.N cEP: 68.370-000
Bairro: JardiM UiraPUrU MUNicÍPio: alTaMira -Pa
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº. 2022/523431
Termo aditivo:4º
data da assinatura;14/08/2022
Vigência:14/08/2022 a 14 /08/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:038
Exercício:2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339030
contratada: dElTa coMErcio aTacadiSTa E VarEJiSTa dE
arTiGoS MEdicoS E orToPEdicoS lTda
cNPJ Nº. 09.456.927/0001-05
Endereço: TraVESSa do cHaco, Nº.1467 cEP: 66085-451
Bairro: Marco- Município: Belém /Pa
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº. 2022/523431
Termo aditivo: 3º
data da assinatura: 19/08/2022
Vigência: 19/08/2022 a 19/08/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 046
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: laBoraTorio aMaral GUErra lTda- laBoraTorio aMa-
ral coSTa,
cNPJ Nº 09.372.933/0006-99
Endereço: av. João Paulo ii - Nº.513, Bairro areia Branca caPaNEMa/Pa, 
cEP: 68.702-293
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº. 2022/523431
Termo aditivo: 3º
data da assinatura: 19/08/2022
Vigência: 19/08/2022 a 19/08/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 055
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: HYBrida ProdUToS HoSPiTalarES lTda,
cNPJ Nº 12.544.921/0001-02
Endereço: a TraV.BarÃo do TriUNfo N° 3540, Ed. iNfiNiTY corPora-
TE, sls 401.402 e 409, Bairro Marco, cEP:66.095-055 - BElÉM/Pa
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 816693
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INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 635 de 18 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 que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de adminis-
tração e Serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contrato, 
nos autos dos Processos administrativos Eletrônicos nº 2021/863109, de  
09/08/2022 e n° 2021/955530, de 30/08/2021;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora cristiane Gaia ranieri, matrícula funcional nº 
5963003 /1, ocupante da função de Técnico em Gestão de informática, lo-
tada na coordenadoria de Tecnologia da informação, para atuar como fis-
cal do Contrato Administrativo nº 021/2022, firmado com a empresa BEL-
Pará coMErcial – lTda, cNPJ nº 05.903.157/0001-40, que tem como 
objeto a aquisição de suprimentos de informática, sob demanda, para o 
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV, conforme 
quantidade e configurações mínimas, detalhadas no Termo de Referência;
ii – dESiGNar o servidor charles Xenágoras Nascimento do Nascimento, 
matrícula funcional nº 5948279/2, ocupante da função de Técnico em Ges-
tão de informática, lotado na coordenadoria de Tecnologia da informação, 
como Suplente;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 18 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 841790

.

.

errata
.

errata
ERRATA do extrato do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato Ad-
ministrativo nº 021/2022 – BELPARA COMERCIAL LTDA, publicado 
no DOE Nº 35.066 de 03 de agosto de 2022.
Onde se lê: objeto: o presente instrumento tem o objetivo de apostilar 
a cláusula décima Terceira, da distribuição do valor e natureza da despe-
sa do contrato administrativo nº 044/2021, com fundamento na lei nº 
8.666/1993.
Leia-se: objeto: o presente instrumento tem o objetivo de apostilar a cláu-
sula décima Terceira, da distribuição do valor e natureza da despesa do con-
trato administrativo nº 021/2022, com fundamento na lei nº 8.666/1993.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 841986
errata de Portaria
N° da Portaria: 614/2022, de 09/08/2022.
Onde se lê:

serVidores MatrÍcULa carGo/fUNÇÃo LotaÇÃo
antônio carvalho lobo 

Júnior 5947617/5 Técnico Previdenciário a Núcleo de controle interno

Gleidson dos Santos 
rodrigues 5946181/3 coordenador Núcleo de controle interno

Michell coelho Pompeu 57190376/4 Técnico Previdenciário a Núcleo de controle interno
Sandro carepa dias 5935782/2 Técnico Previdenciário a Núcleo de controle interno

Leia-se:

serVidores MatrÍcULa carGo/fUNÇÃo LotaÇÃo

antônio carvalho lobo 
Júnior 5947617/5 Técnico Previdenciário a Núcleo de controle interno

Gleidson dos Santos 
rodrigues 5946181/3 coordenador Núcleo de controle interno

leliane leite Pompeu 5898278/2 Técnico de administração e 
finanças Núcleo de controle interno

Sandro carepa dias 5935782/2 Técnico Previdenciário a Núcleo de controle interno

(Publicada com incorreção no DOE nº 35.074, de 10/08/2022).
Protocolo: 841989

diÁria
.

Portaria Nº 632 de 18 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 o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1040077 
(PaE), de 16/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Newton fernando lopes da Silva, matrícula nº 
57221203/2, ocupante do cargo em comissão de assessor, a viajar ao mu-
nicípio de Abaetetuba/PA, no dia 23/08/2022, a fim de realizar visita técni-
ca no polo do iGEPrEV no referido município.
 ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diárias 
ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 18 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 633 de 18 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 o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1039834 
(PaE), de 16/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Newton fernando lopes da Silva, matrícula nº 
57221203/2, ocupante do cargo em comissão de assessor, a viajar ao mu-
nicípio de Capanema/PA, no dia 24/08/2022, 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 
ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 18 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 634 de 18 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 o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1040026 
(PaE), de 16/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Newton fernando lopes da Silva, matrícula nº 
57221203/2, ocupante do cargo em comissão de assessor, a viajar ao mu-
nicípio de Castanhal/PA, no dia 22/08/2022, 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 
ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 18 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 841708

.

.

fÉrias
.

Portaria Nº 637 de 18 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico (PaE) n° 
2022/1044159, de 17/08/2022, que dispõe sobre férias de servidor.
rESolVE:
i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022, ao servidor ivaldo Baía rodrigues da Silva Jú-
nior, matrícula nº 5945932/2, ocupante do cargo em comissão de coor-
denador, lotado na coordenadoria de orçamento e finanças, referente ao 
período aquisitivo de 01/07/2021 a 30/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 18 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 638 de 18 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico n° 
2022/973296, de 02/08/2022, que dispõe sobre interrupção de gozo de 
período de férias de servidor.
rESolVE:
i – forMaliZar a iNTErrUPÇÃo, a contar do dia 04/08/2022, o período 
de gozo de férias da servidora Maria GorETH SilVa dUarTE, matrícula nº 
54193915/1, ocupante do cargo de Técnica de administração e finanças, 
lotada na coordenadoria de concessão de Benefícios, concedida através 
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da PorTaria N° 521/2022, de 07 de julho de 2022, publicada no doE n° 
35.038, de 08/07/2022.
ii - coNcEdEr 15 (quinze) dias de gozo de férias, no período de 
17/10/2022 a 31/10/2022, à servidora Maria GorETH SilVa dUarTE, 
matrícula nº 54193915/1, ocupante do cargo de Técnica de administração 
e finanças, lotada na coordenadoria de concessão de Benefícios.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 18 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 841983

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 639 de 18 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1041620 (PaE), de 17/08/2022, que dispõe sobre designação de servidor.
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor Breno lamartine Nogueira Garcia, matrícula nº 
5 5911575/3, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotado na 
coordenadoria de cadastro e Habilitação, para responder pela Gerência 
(daS.3), no período de 17/08/2022 a 31/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 18 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 636 de 18 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 
2022/1040020 (PaE), de 16/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora ana raquel Pereira carvalho, matrícula nº 
5956729/1, ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao 
município de Pacajá/PA, no período de 23/08/2022 a 26/08/2022, a fim 
de acompanhar o início do atendimento aos beneficiários do Instituto, que 
acontecerá no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três 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, 18 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 841976
editaL de NotificaÇÃo

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 
372, de 16/12/2019, notifica, pelo presente Edital, CARLA REGINA BUARQUE 
do ESPÍriTo SaNTo, cPf nº 303.694.792-20, na qualidade de representante 
legal de STEfaNi claUdia BUarQUE do ESPÍriTo SaNTo, por encontrar-se 
em local incerto e não sabido, para comparecer à sede do iGEPrEV, na central 
de atendimento, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da data da 
publicação deste Edital, no horário das 08h as 15h, para tratar assuntos de 
seu interesse, nos termos do Processo administrativo nº 2021/441903.
o iGEPrEV está localizado na av. alcindo cacela, nº 1962, cEP 60.40-
020 entre a av.Magalhães Barata e av. Gentil Bittencourt - Bairro: Nazaré, 
Belém-Pa, podendo ser contatado nos telefones: (91) 3182 3500 - 3182 
3501 - 3182 3502 - 3182 3503.
Belém, 19 de agosto de 2022.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 841547
Portaria Nº 631 de 18 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 que o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará – iGEPrEV, criado pela lei complementar nº 044, de 23 de janeiro de 
2003, e estruturado pela lei nº 6.564, de 1º de agosto de 2003, é uma au-
tarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro 
em Belém, capital do Estado do Pará, vinculado à Secretaria Especial de 
Estado de Gestão, com patrimônio e receitas próprias, gestão administra-
tiva, técnica, patrimonial e financeira descentralizada, tendo por finalidade 
a gestão dos benefícios previdenciários do regime Estadual de Previdência 
e do fundo financeiro de Previdência do Estado do Pará;
coNSidEraNdo as atribuições legais do Presidente desta autarquia como o 
principal supervisor e coordenador das atividades do instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Pará – iGEPrEV, conforme o decreto nº 1.751/ 2005;
coNSidEraNdo o conhecimento da autoridade Máxima desta autarquia 
Previdenciária, no dia 28/04/2022, em decorrência de auditoria interna 

para análise de conformidade de benefícios, acerca da inércia de tramita-
ção processual, resultando em prejudicialidade quanto à materialidade do 
direito albergado nos autos e na atuação devida por parte deste iGEPrEV;
coNSidEraNdo a abertura do Processo administrativo n° 2022/647849, 
no dia 25/05/2022, o qual instituiu o início dos trabalhos investigativos 
promovidos pela comissão de Sindicância investigativa, constituída pela 
PorTaria N° 382/2022, de 25 de maio de 2022, publicada no doE n° 
34.983, de 26/05/2022 e prorrogada através da PorTaria N° 479/2022, 
de 24 de junho de 2022, publicada no doE n° 35.022, de 27/06/2022;
coNSidEraNdo o inteiro teor do Processo administrativo nº 2022/647849, o 
relatório final de apuração de Sindicância e o Julgamento realizado, no qual 
se opinou e determinou pela abertura de Processo administrativo disciplinar, 
para apuração de responsabilidade civil e administrativa de servidores;
coNSidEraNdo, ainda sim, o poder-dever da administração Pública em 
apurar/investigar irregularidades, tal como expressamente disciplinado no 
bojo do art. 143 da Lei 8.112/90 e especificamente, o art. 199 da Lei nº 
5.810/94, os quais lecionam que: “a autoridade que tiver ciência de irregu-
laridade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imedia-
ta, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada 
ao acusado ampla defesa”;
CONSIDERANDO, por fim, que nos moldes legais o processo disciplinar é o 
instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração 
praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as 
atribuições do cargo em que se encontre investido;
rESolVE:
art. 1º. dETErMiNar a instauração de Processo administrativo disci-
plinar – Pad, nos moldes legais das leis n° 8.112/90, n° 5.810/1994; 
n° 9.784/1999 e 8.972/2020, com fito de apurar responsabilidade civil 
e administrativa de servidores e ex-servidora, quanto à atuação irregu-
lar/inércia na condução/tramitação dos Processos administrativos n° 
2009/365263, n° 2010/153495 e n° 2011/10061, ambos referente ao in-
teressado M.f.c.S;
art. 2º. NoMEar a comissão responsável pelo Processo administrativo 
disciplinar – Pad:
1. Henrique Pereira Mascarenhas, matrícula n° 5948304/1, ocupante do cargo 
de analista de investimentos/coordenador, como Presidente da comissão;
2. Bruno Silva da rocha, matrícula nº 5948828/1, ocupante do cargo de 
Técnico de administração e finanças, como membro da comissão;
3. lucas figueiredo lima, matrícula nº 5948933/1, ocupante do cargo de 
Técnico Previdenciário a, como membro da comissão;
art. 3º. a comissão responsável pelo Processo administrativo disciplinar 
terá prazo de 60 (sessenta) dias para apuração dos fatos e conclusão dos 
trabalhos investigativos.
art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 18 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 841796
Instituto de Gestão Previdenciária 

e de Proteção Social do Estado do Pará
Portaria Nº 4116 de 16 de aGostode 2022
dispõe sobre a NUlidadE da PorTaria de rESErVa rEMUNErada a PE-
dido– ProcESSonº 2022/1019898.
considerando a decisão administrativa proferida nos autos do processo 
eletrônico nº 2017/270553 e anexos;
considerando o decreto do Governador do Estado do Pará de 17 de julho 
de 2013, que instituiu o Conselho de Justificação a fim de apurar a per-
manência, nas fileiras da Corporação, do Tenente Coronel BM RR ALMIR 
aNToNio GoUVEia MarTiNS, matrícula nº 5064325/1;
considerando o Parecer nº 343/2017-PGE, que, em cumprimento à decisão 
proferida nos acórdãos nº 147.842 e 154.033, em sede de conselho de 
Justificação, concluiu pela viabilidade da edição do decreto demissório, nos 
termos do art. 45, §7º, da constituição do Estado do Pará de 1989;
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº142 de 16/12/2021, que alterou a lei comple-
mentar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – declarar a nulidade da Portaria rr nº 1.150 de 04/04/2014, que trans-
feriu, para a reserva remunerada, a pedido, o Tenente coronel BM rr al-
Mir aNToNio GoUVEia MarTiNS, matrícula nº 5064325/1, pertencente ao 
quadro de inativos do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, com fun-
damento no art. 102, §2º, da lei nº 5.251/1985 c/c Súmula 473, do Supremo 
Tribunal federal c/c decreto do Governador do Estado do Pará, de 06 de 
setembro de 2017, que decretou a demissão ex-offício do Quadro de Oficiais 
do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, com a perda do posto e da 
patente, de acordo com os artigos 118 e 119, inciso iii, da lei nº 5.251/1985.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 841798
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ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de fUNdo
.

Extrato de PORTARIA Nº 178 de 18 de agosto de 2022.
Processo: 2022/985107
Nome: HEllEM caSSEB flEXa, matrícula nº 57174724/1, assistente ad-
ministrativo, cPf: 654.726.162-04 / lotação: cSoP.
Valor do suprimento: r$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)
Elemento: 339039 – Pessoa Jurídica.
objetivo: atender demandas excepcionais a serviços de natureza eventual 
para pronto atendimento.
Prazo: 30 (trinta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas.

Protocolo: 841723

.

.

diÁria
.

Extrato da PORTARIA Nº 177 de 16 de Agosto de 2022.
Processo: 2022/903732,
fundamentação legal: lei nº 5.810/94/rJU, art. 145.
objetivo: Participar do congresso de Excelência em licitações e contra-
tações. Servidor: PaTricia do Socorro GoMES BaTiSTa doS SaNToS 
Matricula n° 5617332/1, cPf: 483395202-53, coordenador de Núcleo /Nci
diárias: 4 e ½ (quatro e meia) diárias.
Período: 23/08 a 27/08/2022
origem: Belém
destino: Goiânia/Go.

Protocolo: 841719

PORTARIA Nº 179/2022 de 18 de Agosto de 2022.
o dirETor GEral da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado do 
Pará/EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei 6.569 
de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações; 
rESolVE:
Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 
1994, JUliaNE SaMara doS SaNToS BaÍa, para exercer o cargo em comissão 
de Secretário de diretoria, código GEP-daS-011.1, desta Escola de Governança 
Pública do Estado do Pará – EGPa, a contar de 23 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral 

PORTARIA Nº 180/2022 de 18 de Agosto de 2022.
o dirETor GEral da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado do 
Pará/EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei 6.569 
de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações; 
rESolVE:
Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, aNToNio PaUlo BarBoSa do NaSciMENTo dE BriTo, 
para exercer o cargo em comissão de Secretário de diretoria, código GEP-
daS-011.1, desta Escola de Governança Pública do Estado do Pará – EGPa, 
a contar de 23 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral 

PORTARIA Nº 181/2022 de 18 de Agosto de 2022.
o dirETor GEral da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado do 
Pará/EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei 6.569 
de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações; 
rESolVE:
i. Exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, aNa caroliNa fUrTado cUTriM SoUZa do car-
go em comissão de Secretario de diretoria, código GEP-daS-011.1, desta 
Escola de Governança Pública do Estado do Pará – EGPa, a contar de 11 
de agosto de 2022.
ii. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, iVaN raHYlSoN MoraiS doS SaNToS para exercer o 
cargo em comissão de de Secretario de diretoria, código GEP-daS-011.1, 
desta Escola de Governança Pública do Estado do Pará – EGPa, a contar de 
11 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral 

Protocolo: 842050

secretaria de estado
da faZeNda

.

Portaria
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 1660 de 08 de aGosto de 2022
EXclUir dos efeitos da PorTaria Nº 1622 de 04/08/2022, publicada no 
doE nº 35.069 de 05/08/2022, que concedeu férias aos servidores desta 
Secretaria para o mês de setembro/2022, o nome da servidora BrENda 
MoNTEiro BaTalHa, id func nº 51855666/2, Técnico em Gestão de obras 
Públicas, lotada na célula de Gestão de recursos Materiais.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1661 de 08 de aGosto de 2022
coNcEdEr, 20 (vinte) dias de férias, referentes ao 1° período, à servidora 
BrENda MoNTEiro BaTalHa, id func nº 51855666/2, Técnico em Gestão 
de obras Públicas, lotada na célula de Gestão de recursos Materiais, para 
serem usufruídas no período de 10/10/2022 a 29/10/2022, referentes ao 
exercício de 27/12/2020 a 26/12/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1662 de 08 de aGosto de 2022
coNcEdEr, 10 (dez) dias de férias, referentes ao 2° período, à servidor 
BrENda MoNTEiro BaTalHa, id func nº 51855666/2, Técnico em Gestão 
de obras Públicas, lotada na célula de Gestão de recursos Materiais, para 
serem usufruídas no período de 14/12/2022 a 23/12/2022, referentes ao 
exercício de 27/12/2020 a 26/12/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1704 de 11 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 14 (quatorze) dias, a contar de 27/07/2022, do gozo 
das férias do servidor EMaNUEl MESSiaS dE SoUSa, fiscal de receitas 
Estaduais/diretor fazendário, id func nº 6027154/1, lotado na célula 
de análise e controle das obrigações Principais/daif, concedidas pela 
PorTaria Nº 828 de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.957 de 
04/05/2022, referente ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1705 de 11 de aGosto de 2022
aUToriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias ao servidor ElTEr 
PaUlo fErrEira, id func nº 5914964/1, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, lotado na Julgadoria de Primeira instância, para serem usufruídas 
no período de 01/08/2022 a 29/08/2022, em virtude da interrupção das 
férias referente ao exercício de 29/07/2019 a 28/07/2020, pela PorTaria 
Nº 3110 de 04/11/2021, publicada no doE n° 34.766 de 16/11/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1707 de 11 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 27 (vinte e sete) dias, a contar de 01/08/2022, do gozo 
das férias do servidor HENriQUE MEdEiroS SilVa, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5914773/1, lotado na cEEaT de Grandes 
contribuintes, concedidas pela PorTaria Nº 1054 de 01/06/2022, 
publicada no doE nº 34.992 de 02/06/2022, referente ao exercício de 
29/07/2021 a 28/07/2022, as quais ficam autorizadas para serem 
usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1708 de 11 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/08/2022, do gozo 
das férias do servidor rafaEl GUErSoNi BraSil, fiscal de receitas Estaduais/
coordenador fazendário, id func nº 5915248/1, lotado na cEcoMT de Gurupí, 
concedidas pela PorTaria Nº 1348 de 06/07/2022, publicada no doE nº 35.040 
de 11/07/2022, referente ao exercício de 29/07/2021 a 28/07/2022, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1729 de 11 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/08/2022, do gozo das 
férias do servidor JUarEZ do coUTo PaSTaNa, assistente administrativo, id 
func nº 26115/1, lotado na cEcoMT de carajás, concedidas pela PorTaria Nº 
1348 de 06/07/2022, publicada no doE nº 35.040 de 11/07/2022, referente 
ao exercício de 09/07/2021 a 08/07/2022, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas no período de 16/06/2023 a 14/07/2023.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1730 de 11 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/08/2022, do gozo 
das férias da servidora clEMENcia araUJo NETa, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 45063/1, lotada na cEcoMT de carajás, concedidas 
pela PorTaria Nº 1348 de 06/07/2022, publicada no doE nº 35.040 de 
11/07/2022, referente ao exercício de 30/07/2021 a 29/07/2022, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
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Portaria Nº 1731 de 11 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/08/2022, do gozo das 
férias da servidor Nilda Maria araUJo PErEira, assistente administrativo, 
id func nº 5151945/1, lotada na cEcoMT de Portos e aeroportos, concedidas 
pela PorTaria Nº 1348 de 06/07/2022, publicada no doE nº 35.040 de 
11/07/2022, referente ao exercício de 01/08/2021 a 31/07/2022, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1732 de 11 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 15 (quinze) dias, a contar de 02/08/2022, do gozo das 
férias do servidor carloS JoSE dE SoUZa MoNTEiro, Servente ref. i, id 
func nº 3217884/1, lotado na célula de Gestão de apoio logístico/dad, 
concedidas pela PorTaria Nº 1054 de 01/06/2022, publicada no doE nº 
34.992 de 02/06/2022, referente ao exercício de 20/01/2021 a 19/01/2022, 
as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1737 de 12 de aGosto de 2022
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias, ao servidor PaUlo SErGio dE 
MElo GoMES, id func nº 5096944/1, fiscal de receitas Estaduais, lotado 
na cEEaT de iPVa e iTcd, para serem usufruídas no período de 15/09/2022 
a 29/09/2022, referentes ao exercício de 01/09/2021 a 31/08/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

errata
Portaria Nº 1641 de 04/08/2021, publicada no doe nº 35.079 
de 17/08/2022.
Servidor ViTor HUGo GalVao ViEira
Onde se lê: período de 18/08/2022 a 15/08/2022
Leia-se: período de 18/07/2022 a 15/08/2022.

Protocolo: 841979
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 496 de 18 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
é conferida por lei;
rESolVE:
aGradEcEr o (a) servidor (a) JoSE roBErTo NoVaiS SilVEira, o com-
prometimento, empenho e profissionalismo com que desempenhou suas 
atividades no exercício de suas atribuições, e por todos os anos de serviços 
dedicados a esta Secretaria de Estado da fazenda.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 497 de 18 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
é conferida por lei;
rESolVE:
aGradEcEr o (a) servidor (a) aNToNio carloS aMiN dE MoUra, o com-
prometimento, empenho e profissionalismo com que desempenhou suas 
atividades no exercício de suas atribuições, e por todos os anos de serviços 
dedicados a esta Secretaria de Estado da fazenda.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 498 de 18 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
é conferida por lei;
rESolVE:
aGradEcEr o (a) servidor (a) WaldEMir doNZa dE MiraNda, o com-
prometimento, empenho e profissionalismo com que desempenhou suas 
atividades no exercício de suas atribuições, e por todos os anos de serviços 
dedicados a esta Secretaria de Estado da fazenda.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 499 de 18 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
é conferida por lei;
rESolVE:
aGradEcEr o (a) servidor (a) raiMUNdo rEGiNaldo SErGio raTiS, 
o comprometimento, empenho e profissionalismo com que desempenhou 
suas atividades no exercício de suas atribuições, e por todos os anos de 
serviços dedicados a esta Secretaria de Estado da fazenda.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 500 de 18 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
é conferida por lei;
rESolVE:
aGradEcEr o (a) servidor (a) aNGEla dalila da SilVa NaSciMENTo, 
o comprometimento, empenho e profissionalismo com que desempenhou 
suas atividades no exercício de suas atribuições, e por todos os anos de 
serviços dedicados a esta Secretaria de Estado da fazenda.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Portaria Nº 501 de 18 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
é conferida por lei;
rESolVE:
aGradEcEr o (a) servidor (a) fraNciSco JoSE riBEiro lEal, o com-
prometimento, empenho e profissionalismo com que desempenhou suas 
atividades no exercício de suas atribuições, e por todos os anos de serviços 
dedicados a esta Secretaria de Estado da fazenda.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 502 de 18 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
é conferida por lei;
rESolVE:
aGradEcEr o (a) servidor (a) Joao dE JESUS Marcal Madorra filHo, 
o comprometimento, empenho e profissionalismo com que desempenhou 
suas atividades no exercício de suas atribuições, e por todos os anos de 
serviços dedicados a esta Secretaria de Estado da fazenda.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 503 de 18 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
é conferida por lei;
rESolVE:
aGradEcEr o (a) servidor (a) Maria SUElY SaNToS da coSTa, o com-
prometimento, empenho e profissionalismo com que desempenhou suas 
atividades no exercício de suas atribuições, e por todos os anos de serviços 
dedicados a esta Secretaria de Estado da fazenda.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 504 de 18 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
é conferida por lei;
rESolVE:
aGradEcEr o (a) servidor (a) rUTilENE dE faTiMa Garcia cUNHa, o 
comprometimento, empenho e profissionalismo com que desempenhou 
suas atividades no exercício de suas atribuições, e por todos os anos de 
serviços dedicados a esta Secretaria de Estado da fazenda.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 841931
Portaria Nº 1.752 de 17 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, HENriQUE TEiXEira da SilVa JUNior, 
Identificação Funcional n° 5965154/1, Coordenador Fazendário, e ALTINO 
NASCIMENTO SAMPAIO, Identificação Funcional n°  5096936/1, Fiscal de 
receitas Estaduais, para atuarem, respectivamente, como fiscal Titular e 
Fiscal Substituto, do 6º Termo Aditivo Contrato nº. 047/2017/SEFA, firma-
do entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda/SEfa e SErViÇo fEdE-
ral dE ProcESSaMENTo dE dadoS – SErPro.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 841689
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 468 de 11 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor SErGio oTaVio coNTENTE fErNaNdES, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5570301/1, lotado na cEraT de 
Belém, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 02/08/2022 
a 30/09/2022, correspondentes ao triênio de 26/11/1999 a 25/11/2000.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 469 de 11 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidor NicE lEUda JardiM dE alMEida, fiscal de re-
ceitas Estaduais, id func nº 5097053/1, lotada na cEEaT de Substituição 
Tributária, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01/08/2022 
a 30/08/2022, correspondentes ao triênio de 11/09/2016 a 31/08/2019.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 493 de 17 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor UBiraNdir dE SoUZa MarTiNS, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 3330133/3, lotado na cEraT de Belém, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 17/10/2022 a 15/11/2022, 
correspondentes ao triênio de 01/09/2013 a 31/08/2016.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 490 de 17 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor JoSE MarTiNS dE SoUSa, assistente administra-
tivo, id func nº 3246868/1, lotado na cEraT de Belém, 60 (sessenta) dias 
de licença Prêmio, no período de 01/09/2022 a 30/10/2022, correspon-
dentes ao triênio de 02/05/2017 a 01/05/2020.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda



diário oficial Nº 35.082   15Sexta-feira, 19 DE AGOSTO DE 2022

Portaria Nº 492 de 17 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor Haroldo VilHENa fErrEira, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5588278/1, lotado na cEEaT de Grandes 
contribuintes, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 18/07/2022 
a 16/08/2022, correspondentes ao triênio de 03/12/2002 a 02/12/2005.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 484 de 17 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidor MarliZE NaZarE MorEira PalHETa dE aBrEU, 
auditor fiscal de receitas Estaduais, id func nº 2017555/3, lotada na cEE-
aT de Substituição Tributária, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 01/09/2022 a 30/09/2022, correspondentes ao triênio de 23/06/2016 
a 22/06/2019.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 489 de 17 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidora EUliNa aSSENÇao NaSciMENTo oliVEira, assis-
tente fazendário, id func nº 82562/1, lotada na cEcoMT, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, no período de 16/08/2022 a 14/09/2022, correspon-
dentes ao triênio de 06/06/2015 a 05/06/2018.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 487 de 17 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor ricardo MENEZES SiQUEira, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 4003039/2, lotado na cEraT de Belém, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 29/08/2022 a 27/09/2022, corres-
pondentes ao triênio de 06/11/2001 a 05/11/2004.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 486 de 17 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor iSaiaS froTa EVaNGEliSTa, auditor fiscal de re-
ceitas Estaduais, id func nº 5279941/1, lotado na cEraT de Belém, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, 
correspondentes ao triênio de 22/04/2001 a 21/04/2004.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 491 de 17 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidora aNa Maria NEPoMUcENo dE liMa, Técnico, id 
func nº 3249476/1, lotada na Escola fazendária, 60 (sessenta) dias de 
licença Prêmio, no período de 01/09/2022 a 30/10/2022, correspondentes 
ao triênio de 12/07/1997 a 11/07/2000.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 485 de 17 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor PaUlo roBErTo dE NaZarENo BarBoSa So-
Tao, auditor fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5607949/1, lotado 
na diretoria de arrecadação e informações fazendárias, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 05/09/2022 a 04/10/2022, correspondentes 
ao triênio de 09/02/2006 a 08/02/2009.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 488 de 17 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidora Maria do PErPETUo Socorro carValHo Na-
ZarETH, Técnico em Gestão Pública, id func nº 3164705/2, lotada na 
Unidade de controle interno, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 25/07/2022 a 23/08/2022, correspondentes ao triênio de 13/09/2002 
a 12/09/2005.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 495 de 17 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidora Gloria Maria rodriGUES diaS, auditor fiscal 
de receitas Estaduais, id func nº 5412463/2, lotada na corregedoria fa-
zendária, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 04/07/2022 
a 02/08/2022, correspondentes ao triênio de 13/01/2005 a 12/01/2008.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 494 de 17 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidora Maria lEida rodriGUES PiMENTEl, assistente 
fazendário, id func nº 86320/1, lotada na cEcoMT de Gurupí, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 29/08/2022 a 27/09/2022, corres-
pondentes ao triênio de 03/05/2011 a 02/05/2014.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 842009

sUPriMeNto de fUNdo
.

Portaria Nº1784, 18 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 061 de 
29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 01/02/2021 e,
considerando o processo nº 2022/1043213-rESolVE:
coNcEdEr a servidora SaNdra Maria BiTENcoUrT BEcKMaN aBrEU, cargo 
assistente fazendário, Matricula nº22829/1, portadora do cPf nº 26150271234, 
Suprimento de fundos no valor total de r$2.560,00 (dois mil, quinhentos e ses-
senta reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338 - oPEracioNaliZaÇÃo daS aÇÕES adMiNiSTraTiVa
33.90.39 – o.S.T.P JUrÍdica: 2.560,00 (dois mil, quinhentos e sessenta reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS

os recursos acima mencionados destinam-se a despesa da dad-cGPE-BE-
NEfÍcioS (ValoriZaÇÃo E aSSiSTÊNcia), não subordinada ao processo 
normal de aplicação, referente ao mês de aGoSTo do exercício corrente, 
e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) dias a contar da data do rece-
bimento a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após 
o período de aplicação
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 841682

.

.

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 1741 de 16 de agosto de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias 
ao servidor JoSE da SilVa NaVa JUNior, nº 0801458205, ocupante do 
cargo de coNSUlTor JUridico do ESTado, coNSUlToria JUrÍdica, 
objetivo de participar do congresso de excelência em licitações e contrata-
ções públicas - coNEX 2022, no período de 23.08.2022 à 27.08.2022, no 
trecho Belém/ Goiânia / Belém.
PORTARIA Nº 1756 de 17 de agosto de 2022 autorizar 15 e 1/2  diárias 
ao servidor carloS roBErTo doS SaNToS MEdEiroS, nº 0324842901, 
MoToriSTa, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE 
CARAJÁS, objetivo de conduzir viatura oficial na CECOMT GURUPI, no pe-
ríodo de 16.08.2022 à 31.08.2022, no trecho Marabá - Gurupi - Marabá.
PORTARIA Nº 1757 de 17 de agosto de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor Eli SoSiNHo riBEiro, nº 0519324902, SUBSEcrETario da 
adMiNiSTraÇÃo, SEcrETario adJUNTo dE rEcEiTaS dE ESTado da 
faZENda, objetivo de participar da edição do conselho nacional de Politica 
fazendária - coNfaZ, no período de 21.09.2022 à  24.09.2022, no trecho 
Belém - Maceio - Belém.
PORTARIA Nº 1758 de 17 de agosto de 2022 autorizar 15 e 1/2  di-
árias ao servidor fErNaNdo MaToS NUNES, nº 0004897601, fiScal-c, 
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂN-
SITO, objetivo de participar de operação de fiscalização, no período de 
17.08.2022 à 01.09.2022, no trecho Belém - itinga - dom Elizeu - rondon 
do Pará - Belém.
PORTARIA Nº 1759 de 17 de agosto de 2022 autorizar 15 e 1/2  diá-
rias ao servidor raiMUNdo afoNSo MoUra liMa, nº 0512836601, fiS-
cal-c, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TRÂNSITO, objetivo de participar de operação de fiscalização, no período 
de 17.08.2022 à 01.09.2022, no trecho Belém - itinga - dom Elizeu - ron-
don do Pará - Belém.
PORTARIA Nº 1760 de 17 de agosto de 2022 autorizar 15 e 1/2  diá-
rias ao servidor GilBErTo oSaMU YaMaMoTo, nº 0513247901, fiScal-c, 
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂN-
SITO, objetivo de participar de operação de fiscalização, no período de 
17.08.2022 à 01.09.2022, no trecho Belém - itinga - dom Elizeu - rondon 
do Pará - Belém.
PORTARIA Nº 1761 de 17 de agosto de 2022 autorizar 15 e 1/2  diá-
rias ao servidor aMadEU fadUl TEiXEira, nº 0527998401, aUdiTor-c, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aE-
ROPORTOS,objetivo de participar de operação de fiscalização, no período 
de 17.08.2022 à 01.09.2022, no trecho Belém - itinga - dom Elizeu - ron-
don do Pará - Belém.
PORTARIA Nº1762 de 17 de agosto de 2022 autorizar 13 e 1/2  di-
árias ao servidor SEBaSTiao frEiTaS dE liMa, nº 0543698201, MoTo-
riSTa, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TRÂNSITO, objetivo de conduzir veículo oficial na CECOMT ARAGUAIA , no 
período de 19.08.2022 à 01.09.2022, no trecho São francisco - conceição 
do araguaia - São francisco.

Protocolo: 841692

editaL de NotificaÇÃo
.

o coordenador da cerat Marabá, desta Secretaria de Estado da fazen-
da. faZ SaBEr ao sujeito passivo NaZarENo BarBETHE araUJo rocHa, 
cPf nº 072.791.672-68, que foram Julgados improcedentes os aiNfs nºs: 
032005510002080-9 e 032007510007808-9, nos termos do artigo 30, in-
ciso i, da lei Estadual n. 6.182/98, e com fundamento nos artigos 13, 24 
e 27dessa mesma Lei, ficando ciente da decisão após 15 (quinze) dias da 
data de publicação deste Edital.
SaNdro GaUdErETo BorSaTTo
coordenador da cEraT Marabá

Protocolo: 841630
o ilmo. sr. coordenador da cerat Marabá, desta Secretaria de Estado 
da fazenda.
faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foram lavrados autos de infração 
e Notificação Fiscal de Trânsito, decorrentes de Termos de Apreensão e 
depósito, contra os sujeitos passivos abaixo relacionados:

aiNf tad i.e/cNPJ/cPf raZÃo sociaL

812019510003968-2 812019390002191 15.575.190-5 JoSE rodriGUES

492021510000404-4 492021390000322 021.045.912-36 alVaro fErrEira dE liMa

812021510003074-8 812021390002265 000.969.342-47 THaYSE BarBoSa rodriGUES da SilVa
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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 
deste edital, de acordo com o que estabelece a lei n.º 6.182, de 30 de de-
zembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 2007, 
o que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação, localizada na 
rodovia Transamazônica, Km 05, Quadra Especial, folha 30, Bairro Nova 
Marabá, município de Marabá (PA), findo o qual sujeitar-se-á à cobrança 
executiva do crédito tributário.
SaNdro GaUdErETo BorSaTTo
coordenador da cEraT Marabá

Protocolo: 841640

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000943 de 18/08/2022 - 
Proc n.º 002022730003215/sefa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Jurandi de Sousa Paula – cPf: 368.273.552-68
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000945 de 18/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005644/sefa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: ademar Pereira Pantoja – cPf: 081.148.202-25
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204004617, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005614/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Bengledison do carmo Pinto – cPf: 583.486.202-06
Marca/Tipo/chassi
ford/Ka SE PlUS 1.0 HaB/Pas/automovel/9BfZH55l2J8103865
Portaria n.º202204004619, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005613/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Helcio Braga rabelo – cPf: 696.140.592-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG271673
Portaria n.º202204004621, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005608/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jocemir de Jesus Pereira – cPf: 060.073.502-82
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa PlS15cNT/Pas/automovel/9BrBc9f34N8157568
Portaria n.º202204004623, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005632/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Vanderlei alves de oliveira – cPf: 302.378.662-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd374121f5068010
Portaria n.º202204004625, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005586/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Valdineia frança Vieira – cPf: 448.826.612-68
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0EB156463
Portaria n.º202204004627, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730004848/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: ana claudia albuquerque farias – cPf: 570.773.472-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/doBlo ESSENcE 7l E/Pas/automovel/9Bd1196GdK1148792
Portaria n.º202204004629, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005589/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
Interessado: Ewton Luiz da Cunha Bomfim – CPF: 835.095.262-87
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ4MP008162
Portaria n.º202204004631, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 42022730003832/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Elinelson de Sousa fernandes – cPf: 403.931.782-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3405350
Portaria n.º202204004633, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005544/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jorge antonio lemos Nascimento – cPf: 381.605.872-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019d2222192

Portaria n.º202204004635, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005588/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcos Pessoa do rosario – cPf: 396.982.112-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3403944
Portaria n.º202204004637, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005620/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose ribamar Pires da Silva – cPf: 105.115.802-82
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ccroSS Xr 20/Mis/Utilitari/9BrK3aaG3N0017621
Portaria n.º202204004639, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005618/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Milton cezar da Silva – cPf: 301.785.172-91
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS acTiVE cVT/Pas/automovel/94dfcaP15NB120044
Portaria n.º202204004641, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005629/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: luiz afonso lima Tavares – cPf: 268.480.232-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa PlS15cNT/Pas/automovel/9BrBc9f38N8156925
Portaria n.º202204004643, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005615/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos Miguel damous Sobrinho – cPf: 094.248.493-20
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS cl ad/Pas/automovel/9BWdH5BZ5lP058206
Portaria n.º202204004645, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 42022730003790/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Genardo Brasil dos Santos – cPf: 080.884.202-10
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/dUSTEr 16 d 4X2/Mis/camioneta/93YHSr6P5EJ910698
Portaria n.º202204004647, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 42022730003779/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Joao alves delgado – cPf: 066.037.182-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69r0fG406823
Portaria n.º202204004649, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005635/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel ferreira da Paixão Neto – cPf: 037.817.552-15
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U9MT061775
Portaria n.º202204004651, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 22022730002139/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Mario celso cruz do carmo – cPf: 835.517.942-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG202214
Portaria n.º202204004653, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005621/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: alexandre ramoni abreu da Silva – cPf: 468.196.572-34
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl McV/Pas/automovel/9BWdG45U4JT027126
Portaria n.º202204004655, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005598/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcio luiz da Motta Moreira – cPf: 264.546.102-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr T a lT/Pas/automovel/9BGEB76H0PB155829
Portaria n.º202204004657, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005496/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Sebastiao dos Santos Silva – cPf: 299.381.392-72
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ7KP540888
Portaria n.º202204004659, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005599/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: irineu Sampaio de Sousa – cPf: 107.582.752-34
Marca/Tipo/chassi
i/NiSSaN VErSa adVNc cVT/Pas/automovel/3N1cN8aE5Nl811412
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Portaria n.º202204004661, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005521/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jocirley aguiar da Silva – cPf: 983.417.072-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3404984
Portaria n.º202204004663, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005561/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francimary Krebes Silva lavareda Souza – cPf: 377.595.312-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713MH3313363
Portaria n.º202204004665, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005658/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: luiz fernando Nazare de Souza – cPf: 151.963.132-49
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol MPi/Pas/automovel/9BWaG45U0PT041813
Portaria n.º202204004667, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005523/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose reginaldo rocha Mota – cPf: 206.062.812-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd19716TG3274122
Portaria n.º202204004669, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005551/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos Madeira de Souza – cPf: 109.071.902-78
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT lT1/Pas/automovel/9BGEB69H0lG250199
Portaria n.º202204004671, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005558/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: ferdinando Ubiratan da Silva Pereira – cPf: 440.074.002-10
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEfoX Tl MBV/Pas/automovel/8aWPB45Z5Ka501351
Portaria n.º202204004673, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005522/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: João Paulo Silva de Sousa – cPf: 323.811.402-63
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dlU075294
Portaria n.º202204004675, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005451/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Silas correa de oliveira – cPf: 724.596.202-25
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol cl MB/Pas/automovel/9BWaa45U2fP535759
Portaria n.º202204004677, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005556/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio ferreira da Silva – cPf: 254.831.102-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/MoBi driVE/Pas/automovel/9Bd341a8cJY488239
Portaria n.º202204004679, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005603/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Maria de Miranda Souza – cPf: 352.271.922-00
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dNU158174
Portaria n.º202204004681, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005604/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jorge laurindo de oliveira – cPf: 168.488.612-00
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWdG45UXlT057797
Portaria n.º202204004683, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005594/sefa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Maria da conceicao filho – cPf: 133.876.422-53
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS SENSE cVT/Pas/automovel/94dfcaP15NB119461

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204004615, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 0020217300067514/sefa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mudança de categoria em veículo beneficiado pela isenção 
de ipva, placa nsz8b94

interessado: Jose fernandes ferreira lima – cPf: 370.722.002-82
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WK aTTrac 1.4/Pas/automovel/9Bd17307Mc4355850
Portaria n.º202204004616, de 18/08/2022 - 
Proc n.º 0020227300055289/sefa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2022 
a 31/12/2022
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mudança de cayegoria em veículo beneficiada pela isenção 
de ipva, placa qvc3i71
interessado: Severino aranha da Silva – cPf: 479.552.362-20
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE GSr/Pas/automovel/8aP359a1YlU069378

Protocolo: 841743
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

faZeNdÁrios- tarf
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 29/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18905, aiNf nº 
182020510000547-5, contribuinte iMPorTadora oPliMa lTda, insc. Es-
tadual nº. 15314449-1, advogado: MicHEl HaBEr NETo, oaB/Pa-20313.
Em 29/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18904, aiNf nº 
182020510000551-3, contribuinte iMPorTadora oPliMa lTda, insc. Es-
tadual nº. 15418024-6, advogado: MicHEl HaBEr NETo, oaB/Pa-20313.
Em 29/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18903, aiNf nº 
182020510000550-5, contribuinte iMPorTadora oPliMa lTda, insc. Es-
tadual nº. 15418024-6, advogado: MicHEl HaBEr NETo, oaB/Pa-20313.
Em 29/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18902, aiNf nº 
182020510000546-7, contribuinte iMPorTadora oPliMa lTda, insc. Es-
tadual nº. 15314449-1, advogado: MicHEl HaBEr NETo, oaB/Pa-20313.
Em 29/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18901, aiNf nº 
182020510000434-7, contribuinte iMPorTadora oPliMa lTda, insc. Es-
tadual nº. 15001752-9, advogado: MicHEl HaBEr NETo, oaB/Pa-20313.
Em 29/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18900, aiNf nº 
182020510000433-9, contribuinte iMPorTadora oPliMa lTda, insc. Es-
tadual nº. 15001752-9, advogado: MicHEl HaBEr NETo, oaB/Pa-20313.
Em 31/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18850, aiNf nº 
182020510000469-0, contribuinte dicaSa coMErcio dE MaTEriaiS dE 
coNSTrUcao lTda, insc. Estadual nº. 15510346-6, advogado: lEoNar-
do alcaNTariNo MENEScal, oaB/Pa-11247.
Em 31/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18849, aiNf nº 
182020510000468-1, contribuinte dicaSa coMErcio dE MaTEriaiS dE 
coNSTrUcao lTda, insc. Estadual nº. 15240902-5, advogado: lEoNar-
do alcaNTariNo MENEScal, oaB/Pa-11247.
Em 31/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18848, aiNf nº 
182020510000423-1, contribuinte dicaSa coMErcio dE MaTEriaiS dE 
coNSTrUcao lTda, insc. Estadual nº. 15240903-3, advogado: lEoNar-
do alcaNTariNo MENEScal, oaB/Pa-11247.
Em 31/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18847, aiNf nº 
182020510000422-3 , contribuinte dicaSa coMErcio dE MaTEriaiS dE 
coNSTrUcao lTda, insc. Estadual nº. 15240903-3, advogado: lEoNar-
do alcaNTariNo MENEScal, oaB/Pa-11247.
Em 31/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19597, aiNf nº 
032019510000468-0, contribuinte SUZaNo S.a., insc. Estadual nº. 
15529734-1, advogado: fEliPE affoNSo BEHNiNG MaNZi, oaB/SP-357190.
Em 31/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19601, aiNf nº 
032019510000472-8, contribuinte SUZaNo S.a., insc. Estadual nº. 
15520946-9, advogado: fEliPE affoNSo BEHNiNG MaNZi, oaB/SP-357190.
Em 31/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19599, aiNf nº 
032019510000471-0, contribuinte SUZaNo S.a., insc. Estadual nº. 
15431855-8, advogado: fEliPE affoNSo BEHNiNG MaNZi, oaB/SP-357190.
acÓrdÃos
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N. 8522 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19653 - dE ofÍcio 
(ProcESSo/aiNf N. 032015510000215-7).
acÓrdÃo N. 8521 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19651 - dE ofÍcio 
(ProcESSo/aiNf N. 032015510000213-0).
acÓrdÃo N. 8520 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19649 - dE ofÍcio 
(ProcESSo/aiNf N. 032015510000210-6).
acÓrdÃo N. 8519 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19647 - dE ofÍcio 
(ProcESSo/aiNf N. 032015510000209-2).
coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. 
aUSÊNcia dE rEcolHiMENTo. UTiliZaÇÃo dE crÉdiTo dE aNTEciPa-
ÇÃo dE SaÍda. iMProcEdÊNcia do aiNf. 1. correta a decisão singular 
que, apoiada na prova dos autos, no resultado de diligência fiscal e em dis-
posições expressas do regulamento do icMS, reconhece a inexistência da 
infração e conclui pela improcedência do aiNf. 2. recurso conhecido e im-
provido. dEciSao: UNÂNiME. JUlGado Na SESSao do dia: 10/08/2022. 
daTa do acÓrdÃo: 10/08/2022.
acÓrdÃo N. 8518 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18942 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 042017510000173-6). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo dE 
PaUla loBo. EMENTa: icMS. VENda EM carTÃo dE crÉdiTo/dÉBiTo. 
oMiSSÃo dE SaÍda. iMProcEdÊNcia. faTo GErador NÃo caracTE-
riZado/coNfiGUrado. rEViSÃo dE ofÍcio. 1. deve ser decretada a 
improcedência do auto de infração, quando constatado que a ausência da 
devida dilação probatória atenta contra a própria materialidade da infra-
ção e repercute na existência do aiNf. 2. deve ser revisada de ofício a 
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decisão singular que mantém parte do crédito tributário, considerando a 
improcedência do aiNf quando da sua lavratura não se reconhece a ma-
terialidade da infração, não havendo a devida comprovação da ocorrência 
do fato imputado. 3. recurso conhecido para decretar a improcedência do 
lançamento tributário, em razão da revisão de ofício (art. 28, §3º, da lei 
Estadual n. 6.182/1998). dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 03/08/2022. daTa do acÓrdÃo: 08/08/2022.
acÓrdÃo N. 8517 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19379 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 322019510000910-4). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMÕES NaSSEr. EMENTa: icMS. TraNSfErÊNcia ENTrE ESTa-
BElEciMENToS do MESMo TiTUlar. 1. improcede a autuação relativa 
à transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, 
consoante decisão definitiva de mérito proferida pelo Plenário do Supremo 
Tribunal federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercus-
são geral reconhecida, ou por Seção ou corte Especial do Superior Tribunal 
de Justiça, conforme o caso, em julgamento de recursos extraordinários 
e especiais repetitivos. 2. Não incide icMS no deslocamento de bens de 
um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, visto não haver a 
transferência da titularidade ou a realização de ato mercantil. 3. recurso 
conhecido e provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
08/08/2022. daTa do acÓrdÃo: 08/08/2022.
acÓrdÃo N. 8516 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19111 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 172017510000043-1). coNSElHEiro rElaTor: GUilHErME 
foNSEca dE oliVEira MEllo. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUo-
Ta. 1. a simples remessa de mercadoria, quando comprovado nos autos 
que a operação inicial se deu por conta e ordem de terceiro (saída ficta) 
localizado em outro Estado, não configura fato gerador do imposto para o 
Estado do Pará. 2. correta a decisão singular que entende pela improce-
dência da autuação quando as operações levadas a lançamento não ca-
racterizam hipóteses de incidência do icMS diferencial de alíquotas. 3. 
recurso conhecido e improvido. dEciSao UNÂNiME. JUlGado Na SESSao 
do dia: 08/08/2022. daTa do acÓrdÃo: 08/08/2022.

Protocolo: 841783

.
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BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

inexigibilidade Nº 053/2022
data da inexigibilidade: 12.08.2022
contrato Nº: 107/2022
Prazo: 04 (quatro) meses
objeto: o objeto do presente contrato é a transferência de recursos, por 
parte do patrocinador, a título de patrocínio, destinados a veiculação da 
marca do Banpará, sob título de Marketing institucional, para a realização 
do “5º fESTiVal SoNido – Música instrumental e Experimental”, a ser 
realizado  no período de 26 a 28 de agosto de 2022, em Belém/Pa e nos 
dias 02 e 03 de setembro de 2022, em Parauapebas/Pa, considerando o 
interesse em divulgar, fortalecer, agregar, incrementar, gerar reconheci-
mento e/ou ampliar benefícios ligados à marca, bem como, aos produtos e 
serviços, em atitude negocial, visando ao aumento do volume de negócios 
posto o reconhecimento do Banco como socialmente responsável na valo-
rização da cultura regional.
Valor Total: r$-400.000,00 (quatrocentos mil reais)
data de assinatura do contrato: 17.08.2022
Vigência: 17.08.2022 a 16.12.2022
fundamento legal: art. 30, caput da lei nº 13.303/2016 c/c art. 9º, item 3, 
§1º, “a” e “c” do rlc/Banpará, bem como a lei federal nº 8.313/91, art. 18.
contratada: aSSociaÇÃo cUlTUral aMaZÔNia iNdEPENdENTE
Endereço: av. Gentil Bitencourt, nº 449, altos Bairro: Nazaré
cEP: 66.035-340 Belém/Pa
ordenador responsável:  ruth Pimentel Méllo – diretora Presidente.

Protocolo: 841925

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo Nº:  005
contrato Nº:  045/2013
objeto do contrato: locação de 01 (um) bem imóvel urbano, localizado 
na Av. Pedro Miranda, nº 1733, bairro Pedreira, para fins de instalação e 
funcionamento de uma agência Bancária do BaNPará.
Modalidade da contratação: dispensa de licitação nº 024/2013
data de assinatura do aditivo: 29.04.2022
Vigência do aditivo: 02.05.2022 a 01.05.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência
fundamento legal do aditivo:  artigo 62 §3º, i, da lei nº 8.666/93 c/c art. 
3º da lei nº 8.245/91.
Valor Mensal do aluguel: r$ 38.834,37 (trinta e oito mil, oitocentos e trinta 
e quatro reais e trinta e sete centavos)
contratado: lucas Empreendimentos e administradora ltda./aurora Em-
preendimentos, Participações e administradora ltda.
Endereço:  av. Pedro Miranda Nº 11670 – Bairro: Pedreira
cEP:  66080-000  Belém/Pa
diretor responsável: Paulo roberto arévalo Barros filho – diretor administrativo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente
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coNtrato Nº: 111/2021
terMo aditiVo Nº: 01
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de ser-
viços continuados de manutenção predial e realização de mudanças de 
layout, na área de engenharia elétrica (mão de obra e material), por de-
manda, nas unidades do Banpará localizadas na capital (icoaraci e Mos-
queiro), ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara, em regime de 
empreitada por preço unitário.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 002/2021
data de assinatura do aditivo: 09.08.2022
Vigência do aditivo: 13.08.2022 a 12.08.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência e inclusão de cláusula de res-
cisão antecipada
fundamento legal do aditivo: art. 71 da lei nº 13.303/2015
Valor mensal estimado de até: r$-144.221,28 (cento e quarenta e quatro mil, 
duzentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), realizados sob demanda.
contratada: Polo ENGENHaria coM lTda
Endereço: Travessa Humaitá, nº 91 Bairro: Pedreira
cEP:  66.083-340  Belém/Pa 
diretor responsável: Paulo roberto arévalo Barros filho – diretor administrativo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente
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coNtrato Nº: 152/2021
terMo aditiVo Nº: 01
Objeto do Contrato: Contratação de Entidade sem fins lucrativos para re-
crutamento, seleção, contratação, capacitação, acompanhamento e dis-
ponibilização de jovens aprendizes ao Banpará, em atendimento à lei do 
aprendiz nº 10.097/2000 e em conformidade com as condições estabele-
cidas no decreto nº 9.579/2018, nas Portarias do Ministério do Trabalho e 
Emprego nº 723/2012, 11.005/2013, 634/2018 e nas legislações subsidi-
árias, conforme especificações, quantidades, exigências e condições esta-
belecidas no Termo de referência e seus anexos.
Modalidade da contratação: art. 29, inciso VX da lei nº 13.303/16.
data de assinatura do aditivo: 12.08.2022
Vigência do aditivo: 12.08.2022 a 24.02.2024
objeto do aditivo: acréscimo contratual
fundamento legal do aditivo: art. 81, ii da lei nº 13.303/2015 e art. 94, 
item 2, “a” do regulamento de licitações e contratos do Banpará
Valor Mensal estimado de até: r$-89.730,08 (oitenta e nove mil, setecentos e trinta 
reais e oito centavos), realizados mediante provimento gradativo das vagas.
contratada: rEdE NacioNal dE aPrENdiZaGEM, ProMoÇÃo Social E 
iNTEGraÇÃo - rENaPSi
Endereço: Q ScS, Quadra 6, Bloco a, lote 157, S 601 - asa Sul
cEP: 70302-912  Brasília/df
diretor responsável: Paulo roberto arévalo Barros filho – diretor administrativo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 841654

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 01081 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 2022/919723.
rESolVE:
rEMoVEr, o servidor ilSoN JoÃo Maia da coSTa, cargo MoToriSTa, 
matrícula n° 57173285/1, do 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE - BElÉM 
para a UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada aidS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 12.08.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa
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Portaria Nº. 06/2022 - deaUds/sesPa
a diretora do departamento de auditoria em Saúde, da Secretaria de Esta-
do de Saúde Pública - dEaUdS/SESPa, no uso de suas atribuições legais e,
considerando a PorTaria Nº 0295 – GaBiNETE do SEcrETário/SESPa 
de 13 de aBril de 2021, publicado no doE nº 34.551 de 14/04/2021.
rESolVE:
designar os auditores em Saúde do Sistema Nacional de auditoria – SNa, 
componente Estadual, Glenda fonseca cunha, matrícula 5962544/3, Ed-
son abreu cardoso, matrícula 5144752/1, Ercília Santos Pereira, matrícula 
720143/1 e ricardo José condurú conceição, matrícula 5808219/2, sob a 
coordenação do primeiro, para procederem auditoria em Saúde na atenção 
Básica, com o objetivo de avaliar a atuação da Gestão Municipal, referente 
às normativas regulamentadas pela Política Nacional de atenção Básica 
– PNaB/MS, com foco no Pacto pela redução da Mortalidade Materna, do 
exercício de 2021, a realizar-se no Município de Goianésia do Pará, no pe-
ríodo de 22 a 26 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 18 de agosto de 2022.
Sabrina Torres lopes
diretora do dEaUdS/SESPa

Protocolo: 841733
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adMissÃo de serVidor
.

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº419/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: daNiEllY do ValE PErEira
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/16º PSS/SESPa
ato: contrato nº0198/2022(autorizo/PaE nº 1482090/2022)
Nome do Servidor: rEGiaNE crUZ dE PoNTES
cargo do Servidor: foNoaUdioloGo
Vigência: 26.05.2022/25.05.2023.

Protocolo: 841515

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 998 de 18 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico 
devidamente inscrito no crM sob o nº 5525;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora NilMa do carMo crUZ, id. funcional nº 
57205432/2, ocupante do cargo de Nutricionista, lo tada no Hospital re-
gional - cametá, 180 (cento e oitenta) dias de licença à maternidade, no 
período de 07 de julho de 2022 a 02 de janeiro de 2023.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 07 de julho de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 18/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1012 de 18 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico 
devidamente inscrito no crM sob o nº 4536;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora claUdilaNE aParEcida fErrEira, id. funcional nº 
54186133/2, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, lo tada no Hospi-
tal regional - conceição do araguaia, 180 (cento e oitenta) dias de licença à 
maternidade, no período de 11 de maio de 2022 a 06 de novembro de 2022.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 11 de maio de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 18/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
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LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 1002 
de 18 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde, aos servidores abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

57224674/1 aNcrEaN fraNciSca doS SaNToS TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

07/02/2022 a 
14/02/2022

91909 – 
02/08/2022

57224592/1 fraNciSca daS cHaGaS liMa alHo aGENTE dE arTES 
PraTicaS

11/05/2022 a 
09/06/2022

92833 – 
08/08/2022

54193608/1 fraNciSco ElSoN araUJo aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

19/05/2022 a 
16/08/2022

92598 – 
01/08/2022

57231592/1 MarcElo MaraNHa aGENTE dE arTES 
PraTicaS

12/07/2022 a 
16/07/2022

92834 – 
08/08/2022

54192771/3 cEliNa MoNTEiro aZEVEdo SilVa PSicÓloGo 24/01/2022 a 
28/01/2022

91861 – 
27/06/2022

720070/1 dUlciNEa da SilVa SoarES ENfErMEiro 15/06/2022 a 
29/07/2022

92509 – 
27/07/2022

106119/1 Maria dE BElEM doS SaNToS 
coElHo ENfErMEiro 08/06/2022 a 

07/07/2022
92500 – 

27/07/2022

57195842/1 Maria SiMoNE BraGa dE SoUZa aGENTE dE PorTaria 06/06/2022 a 
15/07/2022

92504 – 
27/07/2022

54192762/1 WilliaM fErrEira riBEiro aGENTE dE PorTaria 14/05/2022 a 
12/07/2022

92513 – 
27/07/2022

55588397/4 iVoNE BarroS caValcaNTE PSicÓloGo 18/02/2022 a 
22/02/2022

92977 – 
15/08/2022

5882249/2 aNToNia MaciElVaNE frEirE aGENTE dE arTES 
PraTicaS

17/02/2022 a 
23/02/2022

92976 – 
15/08/2022

54189724/1 rUTH SEfora lEMoS E SilVa NUTricioNiSTa 02/02/2022 a 
03/03/2022

1815/2022 – 
17/03/2022

57200297/1 cliVia rEJaNE coSTa da SilVa PSicÓloGo 28/06/2022 a 
27/07/2022

92622 – 
02/08/2022

84190/1 criSTiNa cUNHa daMaScENo ENfErMEiro 23/05/2022 a 
05/06/2022

92679 – 
03/08/2022

82139/1 fraNciSco da SilVa BriTo aGENTE dE PorTaria 19/02/2022 a 
15/11/2022

92587 – 
01/08/2022

5161312/1 HEliaNa NaSciMENTo coSTa aGENTE dE PorTaria 27/06/2022 a 
23/12/2022

92578 – 
01/08/2022

54189980/1 liZaNdra alVES BraGa TEraPEUTa ocUPa-
cioNal

16/06/2022 a 
13/09/2022

92579 – 
01/08/2022

55586284/1 MarcoS ViNNiciUS cordoVil 
fElGUEiraS aGENTE dE PorTaria 31/05/2022 a 

14/07/2022
92365 – 

29/07/2022

3261220/1 Maria dE BElEM MarQUES aGENTE adMiNiSTra-
TiVo i

06/06/2022 a 
04/08/2022

92559 – 
29/07/2022

57194316/1 rEiNaldo GoMES do SacraMENTo aGENTE dE PorTaria 01/05/2022 a 
28/08/2022

92588 – 
01/08/2022

54184589/2 SaNdra Maria rodriGUES dE 
araUJo aSSiSTENTE Social 19/07/2022 a 

17/08/2022
92638 – 

02/08/2022

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 18/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria coLetiVa Nº 1003 
de 18 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde - Prorrogação, aos servido-
res abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

54186143/2 iSa Maria da SilVa coSTa TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

03/07/2022 a 
30/09/2022

3184139 – 
05/07/2022

5897529/1 JoSE diViNo doS SaNToS aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

26/06/2022 a 
12/12/2022

3184140 – 
05/07/2022

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 18/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria coLetiVa Nº 1004 
de 18 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de;
rESolVE:
coNcEdEr, licença assistência, aos servidores abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

5485533/2 Maria dE faTiMa cHaVES oliVEira ENfErMEiro 28/12/2021 ate 
27/03/2022

87088 – 
09/03/2022

57191247/1 aliNE Maria dE MENdoNca daNTaS aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

20/06/2022 ate 
29/07/2022

92627 – 
02/08/2022

55587427/5 daNiEla carValHo MariNHo PSicÓloGo 05/07/2022 ate 
03/08/2022

92528 – 
28/07/2022

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 18/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1005 de 18 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda o laudo Médico nº 92582 de 01/08/2022;
rESolVE:
coNcEdEr o afastamento por iNcaPacidadE dEfiNiTiVa Para o TraBalHo 
o servidor carloS MadEira dE SoUZa, id. funcional nº 5689546/1, ocupante 
do cargo de Motorista, lotado na Seção de Transportes, a contar de 08/04/2022.
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 18/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 841471
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coNtrato
.

COMODATO 01/22 - Processo 2022/825465
Partes: sesPa e r.V. ÍMoLa traNsPorte e LoGistica Ltda
do oBJETo: constitui objeto do presente instrumento o empréstimo, a 
título gratuito, do direito de uso do imóvel pertencente à rV iMola, locali-
zado à rodovia Mario covas, 1.213, Km 01, Sala r.V, Bairro coqueiro, ana-
nindeua/Pa, cEP 67113-330, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 05.366.444/0002-
40, com a finalidade de armazenar bens móveis do COMODATÁRIO.
ViGÊNcia: 17/08/22 a 25/09/23.
data de assinatura: 17 de agosto de 2022.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 841785

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 052/sesPa/2022.
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, comu-
nica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SrP do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de 
consumo especializado – cateter hidrofílico pronto para uso e adjuvantes 
- para utilização de usuários do SUS portadores de doenças neurogênicas 
acometidos de incontinência urinária crônica no que tange a necessidade 
da UrE demétrio Medrado, de abrangência do 1º crS/SESPa pelo período 
de 12 (doze) meses com entrega mensal, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 31/08/2022.
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br – UaSG: 925856.
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 17 de agosto 2022.
VicTÓria KarolYNNE fidEliS oliVEira
PrEGoEira da cPl/SESPa

Protocolo: 841645

fÉrias
.

 Portaria N° 1.000 de 17 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares a servidora desta SESPa, abaixo relacionado:

Matrícula servidor Período Aquisitivo Período de Gozo
55586674/2 lUcia dE MaToS diaS dE GodoY 01.09.2017 a 31.08.2018 16.12.2022 a 14.01.2023

oBS: coNforME ProcESSo Nº 2022/202684
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 17.08.2022. 
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 841466
Portaria N° 1001 de 18 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa 
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publicada no doE nº.  
28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76, da lei 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o processo 2022/94335;
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 15 (quinze) dias de férias regulamentares, ao servidor 
MaUrÍcio da crUZ rocHa, matricula nº 5465982/4, lotado no Gabinete 
do Secretário, no período de 16.08.2022 a 30.08.2022, referente ao período 
aquisitivo de 08 de janeiro de 2021 a 07 de janeiro de 2022, interrompidas através 
da PorTaria Nº 142/25.01.2022, publicada no doE nº 34.844/26.01.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 18.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 841461

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 999 de 18 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/1043527.
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor cHarlES carValHo coElHo, ocupante 
do cargo de agente de Eletricidade, id. funcional nº 57192222/2, lo tado na 
Unidade de referência Especializada - Santarém, a contar de 04/08/2022, 
por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu genitor.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 18/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 1007 de 18 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/1043583.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora aNa Maria caMPoS dE SoUSa, 
ocupante do cargo de assistente de Hospital regional, id. funcional nº 
5942606/2, lo tada no Hospital regional - Tucuruí, a contar de 06/08/2022, 
por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de sua genitora.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 18/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1006 de 18 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publica-
da no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o casamento da 
servidora roSa aParEcida lUcaS dE alMEida, que se deu na data de 05 
de agosto de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei 
nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i – autorizar o afastamento por motivo de casamento, da servidora roSa aPa-
rEcida lUcaS dE alMEida, id. funcional nº 57225166/1, ocupante do cargo 
de Técnico de Enfermagem, lo tada no 10º centro regional de Saúde - altamira, 
no período de 05 de agosto de 2022 a 12 de agosto de 2022, conforme certidão 
de casamento Matrícula n° 068569 01 55 2022 2 00090 186 0012383 50.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 05 de agosto de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 18/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1010 de 18 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/1010371.
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor carloS alESSaNdro loPES E SilVa, 
ocupante do cargo de agente administrativo, id. funcional nº 57194935/1, 
lo tado no centro de Saúde - Pedreira, a contar de 22/07/2022, por um 
período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu genitor.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 18/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1011 de 18 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto do art. 72, inciso ii, da lei 
nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2022/1031094.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora JUliVaNia PaNToJa da SilVa, ocu-
pante do cargo de Técnico Patologia clinica, id. funcional nº 57194223/1, 
lo tada na Unidade de referência Especializada aidS, a contar de 
30/07/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento 
de seu genitor.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 18/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1008 de 18 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publi-
cada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o casamento 
do servidor HEraldiNo faBiaNo do NaSciMENTo araUJo, que se deu 
na data de 06 de agosto de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, 
inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i – autorizar o afastamento por motivo de casamento, do servidor HEraldi-
No faBiaNo do NaSciMENTo araUJo, id. funcional nº 105490/1, ocupante 
do cargo de odontólogo, lo tado no centro de Saúde - Pedreira, no período de 
06 de agosto de 2022 a 13 de agosto de 2022, conforme certidão de casa-
mento Matrícula n° 139303 01 55 2022 2 00011 260 0003260 99.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 06 de agosto de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 18/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 841459
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eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 091/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 040/SESPa/2022, Processo nº 2021/828581, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.075 de 11/08/2022.
oBJETo: registro de Preços para eventual e futura aquisição de Medica-
mentos para atender aos pacientes do 1ºcrS da Secretaria de Estado de 
Saúde Pública do Pará (SESPa), no período de 12 (doze) meses.
Valor ToTal: r$ 200.505,00 (duzentos mil, quinhentos e cinco reais).
ViGÊNcia: 19/08/2022 a 18/08/2023.
EMPrESa: a J coMÉrcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E ProdUToS 
HoSPiTalar lTda., inscrita no cNPJ/Mf sob nº 32.137.731/0001-70, com 
sede av. rômulo Maiorana, 1792-a, cEP: 66.093-005, Marco - Belém/Pa.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 841761
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 090/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 040/SESPa/2022, Processo nº 2021/828581, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.075 de 11/08/2022.
oBJETo: registro de Preços para eventual e futura aquisição de Medica-
mentos para atender aos pacientes do 1ºcrS da Secretaria de Estado de 
Saúde Pública do Pará (SESPa), no período de 12 (doze) meses.
Valor ToTal: r$ 236.083,20 (duzentos e trinta e seis mil, oitenta e três 
reais e vinte centavos).
ViGÊNcia: 19/08/2022 a 18/08/2023.
EMPrESa: f cardoSo E cia lTda., inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
04.949.905/0001-63, com sede rua João Nunes de Souza, nº 125, Br 
316, KM 8, Bairro águas Brancas, cEP: 67.033-030, ananindeua-Pa.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 841754

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

coNtrato
.

GoVerNo do estado do ParÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

Escola Técnica do SUS do Pará – “Dr. Manuel Ayres”
contrato n°: 049/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de formação no acolhi-
mento da População lGBTQia+ com foco nas Pessoas Travestis e Transexu-
ais em Espaços de Saúde do SUS, Módulo i, ii, iii, iV e V, município de Be-
lém, Turma i e ii, período de 15 a 19/08/2022, totalizando 40 horas-aula.
Valor Total: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
data da assinatura: 08/08/2022
Vigência: 08/08 a 06/09/2022
orçamento: NE nº 00205
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000 -  33903600  -  0349002041  -  federal
contratado: rafael osorio Ventimiglia dos Santos - cPf. Nº 778.843.612-72
Endereço: ramal do Japonês n° 207, Estrada do Bengui – 
Bairro: Parque Verde – Belém/Pa
cEP: 66630-280
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 842005
GoVerNo do estado do ParÁ

Secretaria de Estado de Saúde Pública
Escola Técnica do SUS do Pará – “Dr. Manuel Ayres”

contrato n°: 050/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de formação no acolhi-
mento da População lGBTQia+ com foco nas Pessoas Travestis e Transexu-
ais em Espaços de Saúde do SUS, Módulo i, ii, iii, iV e V, município de Be-
lém, Turma i e ii, período de 15 a 19/08/2022, totalizando 40 horas-aula.
Valor Total: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
data da assinatura: 08/08/2022
Vigência: 08/08 a 06/09/2022
orçamento: NE nº 00209
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000  -  33903600  -  0349002041  -  federal
contratado: davi Haydee almeida lopes - cPf. Nº 007.507.982-89
Endereço: Tv. Barão do Triunfo n° 1408 – Bairro: Pedreira – Belém/Pa
cEP: 66080-680
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 842012

GoVerNo do estado do ParÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

Escola Técnica do SUS do Pará – “Dr. Manuel Ayres”
contrato n°: 062/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso Técnico de Enferma-
gem, Unidade Temática 07- determinantes e indicadores E Processo Saúde 
Doença (10h) e 09 – Bioética Exercício Profissional (20h), município de 
Belém, Turma i, no período de 16 a 20/08/2022, totalizando 30 horas-aula.
Valor Total: r$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais)
data da assinatura: 11/08/2022
Vigência: 11/08 a /09/2022
credenciamento: 005/2019
orçamento: NE nº 00218
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000 -  33903600  -  0349002772  -  federal
contratado: Vanja lúcia ataíde Souza - cPf. Nº 396.919.932-87
Endereço: Passagem São Miguel n° 351 B – Bairro: centro–Marituba/Pa
cEP: 67201-010
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 842021
GoVerNo do estado do ParÁ

Secretaria de Estado de Saúde Pública
Escola Técnica do SUS do Pará – “Dr. Manuel Ayres”

contrato n°: 061/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de atualização de cui-
dador de idoso, Módulo i, ii e iii, município de Belém, Turma i, no período 
de 15 a 19/08/2022, totalizando 40 horas-aula.
Valor Total: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
data da assinatura: 10/08/2022
Vigência: 10/08 a 08/09/2022
credenciamento: 005/2019
orçamento: NE nº 00214
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000 -  33903600  -  0349002041  -  federal
contratado: carla Jaqueline de Gouvêa lobato - cPf. Nº 680.241.932-72
Endereço: conjunto Guajará i WE 64 n°1942 – 
Bairro: coqueiro–ananindeua/Pa
cEP: 67143-400.
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 842027
GoVerNo do estado do ParÁ

Secretaria de Estado de Saúde Pública
Escola Técnica do SUS do Pará – “Dr. Manuel Ayres”

contrato n°: 056/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de atualização de cui-
dador de idoso, Módulo i, ii e iii, município de Belém, Turma i, no período 
de 15 a 19/08/2022, totalizando 40 horas-aula.
Valor Total: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
data da assinatura: 10/08/2022
Vigência: 10/08 a 08/09/2022
credenciamento: 005/2019
orçamento: NE nº 00216
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000 -  33903600  -  0349002041  -  federal
contratado: Maria Selma alves da Silva - cPf. Nº 159.490.282-87
Endereço: rua Municipalidade, n° 1757 – Ed. Júpiter apto 1403, Bairro: 
Umarizal –Belém/ Pa
cEP: 66050-350.
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 842029

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 177 de 18 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidora ElcY GUErra fialHo, matrícula nº 5606225-2, 
ocupante do cargo de TÉcNico EM PaToloGia clÍNica, lotada no la-
boratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período de 17 
de outubro de 2022 a 15 de novembro de 2022, referente ao triênio de 
12/12/2017 a 11/12/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 841928
Portaria Nº 173 de 17 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidora rEGiaNE MicHEllE PiNTo frEiTaS, matrícula nº 
57197794-1, ocupante do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotada no 
laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período de 03 
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de outubro de 2022 a 01 de novembro de 2022, referente ao triênio de 
02/06/2011 a 01/06/2014.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 841608
Portaria Nº 174 de 17 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidora lUciaNE SoarES MEdEiroS roSário, matrícula 
nº 57215511-1, ocupante do cargo de TÉcNico dE laBoraTÓrio, lotada 
no laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
03 de outubro de 2022 a 01 de novembro de 2022, referente ao triênio de 
01/04/2012 a 31/03/2015.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 841612
Portaria Nº 175 de 17 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor fraNciSco da PaZ da SilVa PErEira, matrícula 
nº 5141834-2, ocupante do cargo de TÉcNico EM PaToloGia clÍNica, 
lotado no laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no pe-
ríodo de 03 de outubro de 2022 a 01 de novembro de 2022, referente ao 
triênio de 12/12/2017 a 11/12/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 841616
Portaria Nº 176 de 17 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor raiMUNdo aNTÔNio XaViEr da SilVa, matrícula 
nº 115240-1, ocupante do cargo de TÉcNico dE laBoraTÓrio, lotado 
no laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
03 de outubro de 2022 a 01 de novembro de 2022, referente ao triênio de 
17/09/2011 a 16/09/2014.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 841620

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

Portaria Nº. 614 de 18 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) faBricio BaSToS MarQUES, 
cargo TEcNico EM EdUcaÇÃo fiSica, Matrícula 57202518-1, lotação no 
(a) caPS Grao Para, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 22.08.2017 a 21.08.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.09.2022 a 30.09.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 841910
Portaria Nº. 615 de 18 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) MarlUci fraNÇa do ESPiriTo 
SaNTo, cargo TEcNico dE ENfErMaGEM, Matrícula 5166462-1, lotação 
no (a) caPS Grao Para, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 03.03.2018 a 02.03.2021.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 11.09.2022 a 10.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 841942
Portaria Nº. 616 de 18 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) NaTHErcia GEorGiNa cErdEira 
BarroS, cargo aSSiSTENTE Social, Matrícula 729760-1, lotação no (a) 
caPS rENaScEr, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao tri-
ênio 09.06.1999 a 08.06.2002.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 15.09.2022 a 14.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 842003

errata
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
errata da Licença Prêmio PORTARIA Nº. 588 DE 10 DE AGOSTO 
de 2022, publicada no diÁrio oficiaL N° 35.075 de 11 de 
aGosto de 2022, QUE, coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com 
o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) SElMa 
EliZa GoNÇalVES fErrEira, cargo TEcNico EM radioloGia, Matrícula 
55589965-1, lotação no (a) UrE rEdUTo, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 16.07.2007 a 15.07.2010. aUToriZar que o 
servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no período de 18.10.2022 a 
17.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
Onde se lê ao período de 18.10.2022 a 17.11.2022,
Leia-se ao período de 18.10.2022 a 16.11.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 18.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 842031
Portaria Nº. 618 de 18 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) EriValdo dE JESUS PiNHEiro, 
cargo MoToriSTa, Matrícula 57208011-1, lotação no (a) U.E aBriGo 
Joao PaUlo ii, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
17.11.2011 a 16.11.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.10.2022 a 01.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 842040
Portaria Nº. 617 de 18 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) MariNa aNdrEZa alBUQUEr-
QUE rodriGUES BESSa, cargo aGENTE dE arTES PraTicaS, Matrícula 
57206398-1, lotação no (a) UrE diPE, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 21.10.2011 a 20.10.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 15.09.2022 a 14.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 842020

errata
.

errata
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
Errata da Licença Prêmio PORTARIA Nº. 510 DE 20 DE JULHO DE 
2022, publicada no diÁrio oficiaL N° 35.053 de 21 de JULHo 
de 2022, QUE, coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 
98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria da SaUdE 
doS SaNToS caBral, cargo de aUXiliar dE iNforMaTica, Matrícula 
100080-1, lotação no (a) cS JUrUNaS, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 01.01.1986 a 30.01.1989. aUToriZar que o 
servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no período de 01.08.2022 a 
30.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
Onde se lê ao triênio de 01.01.1986 a 30.01.1989,
Leia-se ao triênio de 01.01.1986 a 31.12.1988.
Onde se lê coNcEdEr,
leia-se dETErMiNar.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 18.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 841809
errata

o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
Errata da Licença Prêmio PORTARIA Nº. 593 DE 10 DE AGOSTO DE 
2022, publicada no diÁrio oficiaL N° 35.075 de 11 de aGosto 
de 2022, QUE, dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 
da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) EdNa SUEli Garcia dE 
liMa, cargo ENfErMEiro, Matrícula 5134439-1, lotação no (a) caPS rENaS-
cEr, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 19.05.2011 a 
18.05.2014. aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, 
no período de 03.10.2022 a 01.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
Onde se lê matricula 5134439-1,
Leia-se ao matricula 5134439-2
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 18.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 842038
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coNtrato
.

contrato n°: 52
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/292015
Classificação do Objeto: Outros
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa para aquisição de Material Técnico 
Hospitalar para atender as necessidades dos setores da Patologia cervical 
e Mastologia da unidade de referência Materno infantil e adolescente – 
UrEMia/1º crS/ SESPa Para UM PErÍodo dE 12 (doZE).
Valor Total: r$ r$ 1.100,00 (hum mil e cem reais).
data da assinatura: 18/08/2022
Vigência: 18/08/2022 à /18/08/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 13/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 98288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0349008847
origem do recurso: federal
contratado: JBl Serviços e distribuidora de Materiais Médico Hospitalar ltda
cNPJ: 31.636.399/0001-25
Endereço: Estrada da arrozeira 510, Sala 01 – centro Eldorado do Sul – rS 
– cep: 92.990-000 – cNPJ: 31.636.399/0001-25
fone/fax: 51-2160-4966 - Whatsapp 51-99344-2148
E-mail: licitacao@jblservicos.com
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 842002
contrato n°: 50
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/292015
Classificação do Objeto: Outros
objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento parcelado e 
entrega de água mineral natural, não gasosa e potável, nas unidades perten-
centes ao 1º centro regional de Saúde , Para UM PErÍodo dE 12 (doZE).
Valor Total: r$ r$ 165.916,80(cento e sessenta e cinco mil novecentos e 
dezesseis reais e oitenta centavos)
data da assinatura: 17/08/2022
Vigência: 17/08/2022 à /17/08/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 11/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 98288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0132
origem do recurso: federal
contratado: N r PErEira coMÉrcio dE áGUa EirEli
cNPJ/Mf nº 37.170.992/0001-05
Endereço: rua do Posto n° 27, Jamilândia, Bonito-Pa
fone: (91) 99393-8905
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 841591
coNtrato
contrato n°: 53
Exercício: 2022
Processo n°: 2021/94916
Classificação do Objeto: Outros
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para rEaliZaÇÃo do serviço de reparo no imóvel onde funciona o caPS 
iii Grão Pará.
Valor ToTal r$ 111.540,47 (cento e onze mil quinhentos e quarenta 
reais e quarenta e sete centavos)
data da assinatura: 17/08/2022
Vigência:17/08/2022 à 17/11/2022
convite n°: 01
orçamento
dotação orçamentária: 908288
Natureza da despesa: 3390-39
fonte do recurso: 0132
origem do recurso: federal
contratado: coNSSErV coNSTrUÇÃo E SErViÇoS EirElli
cNPJ Nº : 37.844.010/0001-13
Endereço: rua dos Mundurucus 3736 sala c, Belém/Pa
TElEfoNE: (91) 98119-9491 / (91) 98893-4336
Email: consservconstruindo@gmail.com
ordenador: Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 841500
contrato n°: 51
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/292015
Classificação do Objeto: Outros
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa para aquisição de Material Técnico 
Hospitalar para atender as necessidades dos setores da Patologia cervical 
e Mastologia da unidade de referência Materno infantil e adolescente – 
UrEMia/1º crS/ SESPa Para UM PErÍodo dE 12 (doZE).
Valor Total: r$ 24.350,40 (ViNTE E QUaTro Mil TrEZENToS E ciNQUEN-
Ta rEaiS E QUarENTa cENTaVoS).
data da assinatura: 11/08/2022

Vigência11/08/2022 à /11/08/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 13/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 98288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0349008847
origem do recurso: federal
contratado: BraSil SHoPPiNG EirElli
cNPJ/Mf nº 34.577.439/0001-01
Endereço: aV. dUQUE dE caXiaS, 1203 Marco- BElÉM cEP: 66.093-029
fone: (91) 3272-4136
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 841574

.

.

sUPriMeNto de fUNdo
.

Portaria de coNcessÃo  n° 563/2022 – 18/08/2022
sUPriMeNto de fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
lUciaNa alMEida BarBoSa; ag. administrativo; 54189407-2
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 2.000,00
0103000000 339039 r$ 2.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade do drH/1°crS/
SESPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para atender 
despesas com material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando

Protocolo: 841732

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 956 de diÁrias de 18/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : Participar da oficiNa dE forMaÇÃo dE aValiadorES da iNi-
ciaTiVa HoSPiTal aMiGo da criaNÇa - iHac em Belém-Pa, no período 
22 a 26 de agosto de 2022.
origem: castanhal –Pará
objetivo : destino: Belém -Pa | Período: 22 a 26/08/2022
Servidor: : crystiane lopes castro cargo: Enfermeira cPf- 735.095.823.49 
mat.55587738
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 841583
Portaria Nº 957 de diÁria de 18/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: acompanhar programação de campanha do dia Nacional de Mul-
tivacinação do dia d” no municipío  quanto ao envio das informações de 
doses aplicadas vias sistemas de informação via rota, os Municipios de 
curuçá e Marapanim
origem: castanhal-Pará
destino: Marapanim e curuçá - Pa–Para  Período: 20 /08/2022.
Servidoras: Marilda costa figueiredo cargo: Técnica em Enfermagem 
cPf- 334.307.722.49 mat. 57206411
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
PorTariaS dE Nº 958 dE diária dE 18/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão acompanhar programação de cam-
panha do dia Nacional de Multivacinação do dia d” no municipío  quanto ao 
envio das informações de doses aplicadas vias sistemas de informação via 
rota, os Municipios de curuçá e Marapanim
origem: castanhal – Pa.
destino: Marapanim e curuçá -Pará  Período: 20/08/2022.
Servidor: cícero alves ferreira cargo; motorista cPf- 108.102.502.68 
mat. 0478954
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 841632
Portaria Nº 959 de diÁria de 18/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: acompanhar programação de campanha do dia Nacional de Mul-
tivacinação do dia d” no municipio  quanto ao envio das informações de 
doses aplicadas vias sistemas de informação via rota, os Municipios de São 
francisco e inhangapí
origem: castanhal-Pará
destino: São francisco do Pará e inhangapí - Pa–Para  Período: 20 /08/2022.
Servidoras: Michelle aparecida cordeiro da conceição cargo: Motorista 
cPf- 606.650.172.00 mat.54194498/1
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ordenador: Mário Moraes chermont filho.
PorTariaS dE Nº 960 dE diária dE 18/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão acompanhar programação de cam-
panha do dia Nacional de Multivacinação do dia d” no municipío  quanto ao 
envio das informações de dos -Pará
origem: São francisco do Pará e inhangapí Periodo:  20/08/2022
Servidor: José raimundo Holanda de Melo costa cargo: Motorista 
cPf-134.588.842.20 mat. 721220/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 841650

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

diÁria
Portaria Nº 326 30 JUNHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
aplicar monitoramento, acompanhar a vacinação e resgate de cobertura 
contra Influenza e Sarampo.
origem: capanema/Pa – destino: augusto correa, e Bonito / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
ávila Junior de Sousa amaral 57207813/1 Motorista

No período de 18 à 21/07/2022. Quantidade 2,0 (duas) diária
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva.

Protocolo: 841599
diÁria
Portaria Nº 312 30 JUNHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: com o objetivo de fazer levantamento de motocicletas e veículos 
pertencentes a fUNaSa e que foram cedidos a título de empréstimo.
origem: capanema/Pa – destino: Primavera, Quatipuru, Santarém Novo, 
Nova Timboteua, Peixe Boi e Tracuateua / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Harley raimundo Silva diniz 5965612-1 comissionado

Sebastiao célio Pereira da Silva 57206719-1 ag. artes Práticas

No período de 18 a 21/07/2022. Quantidade: 2 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva.

Protocolo: 841603
diÁria
Portaria Nº 313 30 JUNHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
realizar visitas com o objetivo de fazer levantamento de motocicletas e veí-
culos pertencentes a fUNaSa e que foram cedidos a título de empréstimo.
origem: capanema/Pa – destino: Primavera, Quatipuru, Santarém Novo, 
Nova Timboteua, Peixe Boi e Tracuateua / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

No período de 18 a 21/07/2022. Quantidade: 2 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva.

Protocolo: 841604
diÁria
Portaria Nº 341 05 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: com objetivo de realizar Qualificação dos Profissionais de Saúde 
sobre os agravos da Politica de Saúde do Trabalhador.
origem: capanema/Pa – destino: SÃo JoÃo dE PiraBaS / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Maria José costa ribeiro 57206147-1 ag. de controle de Endemias

No período de 19 e 20/07/2022. Quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 841621
diÁria
Portaria Nº 342 06 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: com o objetivo de realizar a capacitação de agentes de Endemias 
visando implementar as ações de controle de doenças causadas por aedes 
aegypti.
origem: capanema/Pa – destino: Santa luzia do Pará / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Josué Marcos Vieira do Nascimento 0505162 ag.  de Saúde Pública 

antônio Maria Matos de Souza 1086569 ag.  de Saúde Pública 

No período de 18 a 22/07/2022. Quantidade: 4,5 (quatro e meia) diárias
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 841615

diÁria
Portaria Nº 349 08 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: com objetivo de realizar visita técnica, para construção do re-
latório para subsidiar o pedido de mudança de modalidade de Equipes 
de Saúde da família para Equipe de Saúde da família ribeirinha – ESfr, 
das seguintes equipes de saúde: Vila fátima, Santa Maria e Mimim, assim 
como o monitoramento da Planificação no município.
origem: capanema/Pa – destino: Tracuateua / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Márcia cecília Santana de Jesus 57198097-1 assistente Social

iolanda de fatima Mendes da Silva 3156184-1 odontóloga

Jessé dos Santos rodrigues 0505222 ag.  de Saúde Pública 

No período de 18 a 21/07/2022. Quantidade: 2,0 (duas) diárias
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 841617
diÁria
Portaria Nº 350 08 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que 
irão realizar visita técnica, para construção do relatório para subsidiar o 
pedido de mudança de modalidade de Equipes de Saúde da família para 
Equipe de Saúde da família ribeirinha – ESfr, das seguintes equipes de 
saúde: Vila fátima, Santa Maria e Mimim, assim como o monitoramento da 
Planificação no município.
origem: capanema/Pa – destino: Tracuateua / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

No período de 18 a 21/07/2022. Quantidade: 2,0 (duas) diárias
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 841618
diÁria
Portaria Nº 302 05 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que 
irão realizar supervisão e monitoramento nos Sistemas de informação do 
SiSaGUa e Gal para o fortalecimento da Gestão do programa ViGiaGUa, 
devido a inconsistências observadas nos programas Sisagua e Gal e troca 
recente de coordenadores.
origem: capanema/Pa – destino: Bonito, Nova Timboteua, Santa luzia do 
Pará e Santarém Novo / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Vanderlê Sales de lima 57206796-1 Motorista

No período de 18 a 21/07/2022. Quantidade: 2 (duas) diárias
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 841611
diÁria
Portaria Nº 325 30 JUNHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: aplicar monitoramento, acompanhar a vacinação e resgate de 
cobertura contra Influenza e Sarampo.
origem: capanema/Pa – destino: augusto correa, e Bonito / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Nádia cristina figueiredo ferreira Santos 55588852-1 Enfermeira

irene costa dos Santos 108812-1 ag. de Portaria

carla Simone do Nascimento Santos 5961454-1 ag. administrativo

No período de 18 à 21/07/2022. Quantidade 2,0 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva.

Protocolo: 841596
diÁria
Portaria Nº 295 05 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: com o objetivo de realizar supervisão e monitoramento nos Sis-
temas de informação do SiSaGUa e Gal para o fortalecimento da Gestão 
do programa ViGiaGUa, devido a inconsistências observadas nos progra-
mas Sisagua e Gal e troca recente de coordenadores.
origem: capanema/Pa – destino: Bonito, Nova Timboteua, Santa luzia do 
Pará e Santarém Novo / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
rubens Souza de oliveira 0504790 ag. de Saúde

No período de 18 a 21/07/2022. Quantidade: 2 (duas) diárias
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 841607
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  6ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

6º ceNtro reGioNaL de saÚde
Portaria Nº 553, de 17 de aGosto de 2022.
o diretor do 6º centro regional de Saúde/SESPa, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 541/2019-ccG, 
de 17 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33784, 
de 18/01/2019.
Considerando a Oficio Circ.02/2020-CES/CEH/DGTES/SESPA de 
21/07/2020 que solicita a indicação da referência Técnica de Educação 
na Saúde e Humanização, tendo como papel articular e fomentar as ações 
de Educação na Saúde e das Políticas Nacionais de Humanização da assis-
tência e Gestão do SUS-PNH e Educação Permanente em Saúde (EPS) na 
rede de atenção à Saúde- PaS, atuando como facilitadores estratégicos na 
implementação dos princípios e diretrizes do SUS.
E ainda considerando a representação do 6ºcrS na câmara Técnica da 
cir/Tocantins na área de Educação Permanente em Saúde, ciES/Tocantins 
(Construção e desenvolvimento do PAREPS) e as Formações específicas 
para as funções a serem desenvolvidas contidas nas fichas funcionais dos 
respectivos servidores.
r E S o l V E:
i- dESiGNar, os servidores abaixo relacionados para desenvolverem as 
funções de referências Técnicas de Educação na Saúde e Humanização-r-
TESH, no âmbito do 6°cENTro rEGioNal dE SaÚdE:
Georgette do Socorro Negrão Macedo - Matricula nº 5490020/1 (referên-
cia Técnica de Educação na Saúde-rTES/6ºcrS-Titular);
alessandra Maria Miranda Pinheiro - Matricula nº 5966210/1 (referência 
Técnica de Educação na Saúde-rTES/6ºcrS-Suplente);
idelso de Jesus de Souza leal Júnior – Matricula nº 57198122-1 (referên-
cia Técnica de Humanização na Saúde-rTHS/6ºcrS-Titular);
Paulo altemar Melo do Nascimento – Matricula nº 57174613-2 (referência 
Técnica de Humanização na Saúde-rTHS/6ºcrS-Suplente).
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo validade 
de 01(um) ano, revogando-se as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor do 6° crS/SESPa em 17/08/2022.
cleidson José Souza da Silva
diretor do 6º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 842015

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria Nº 72 de 17 de aGosto de 2022
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/ 1037181
rESolVE:
designar o servidor odilon ricardo duarte Moreira, Matrícula n° 57190894-
1, ocupante do cargo: agente administrativa para responder pela divisão 
de Endemias 9crS/SESPa, sem ônus, durante o impedimento da Titular, 
francisco José de Macêdo Gama, Matricula n°5897269, no período de 
22/08/2022 à 26/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aline Nair liberal cunha
diretora do 9ºcrS/SESPa

Protocolo: 841789

.

.

diÁria
.

Portaria Nº262 de 11 de Agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: acompanhar e Supervisionar a equipe que irá se deslocar para o 
município de almeirim, segundo processo 2022/300941.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: almeirim / Pa – Brasil
Período: 29/08/2022 a 04/09/2022 / N° de diárias: 6 ½ (seis diárias e meia)
Servidora:
Nívea Maria Pantoja Neves
cPf: 679.122.492-49
Matrícula: 73504366/1
cargo: Técnica de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 841534

torNar seM efeito
.

Portaria Nº 17 de 17 de aGosto de 2022
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/957013
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 249 de 01 de agosto de 2022, pu-
blicada no Diário Oficial Nº 35.068 de 04 de Agosto de 2022. Protocolo: 
835451; em nome dos servidores Joselia cristina Maia Barros, matrícula 
58971061; rogerio Tiago fonseca Vieira, Matrícula: 572251232; Márcia 
Teixeira Brito, Matrícula: 57191560/2; referente à concessão de diárias no 
Período: 22/08/2022 à 26/08/2022 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e 
meia) para o Município de Juruti/ Pa – Brasil.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aliNE Nair cUNHa liBEral
diretora do 9º crS/SESPa

Protocolo: 841490

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 389/2022 de 18 de aGosto de 2022.
o diretor do 10º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela N° 1.082/2021 – ccG de 06/07/2021, publicado 
o Diário Oficial do Estado nº 34.630 de  07 /07/ 2021.
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº 5.810/24.01.2014, a 
Servidora roSilENE cordEiro corrÊa, Matrícula nº 5900489/1, Tec. 
de Enfermagem, Efetiva, lotada no 10º crS/altamira, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 02/07/2015 a 01/07/2021.
aUToriZar que a Servidora goze 01 (UM) mês de licença Prêmio, no pe-
ríodo 03/10/2022 a 01/11/2022, no total de 30 (Trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica,
altamira-Pa, 18 dE aGoSTo.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa.
Port. nº 1.082/2021-ccG de 06.07.2021

Protocolo: 842023

.

.

diÁria
.

Portaria N° 347/2022, de 12/08/2022
Portaria individual
objetivo: Participar da 5ª conferencia Estadual de Saúde Mental
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belém
Servidor: 5942775/ Karlla fErNaNda aZEVEdo BriTo dE lUcENa Tor-
rES (PSicÓloGo) / 5,5 diárias (completa) de 15/08/2022 a 20/08/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 842010

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

PORTARIA Nº 464 de 18 de Agosto de 2022
Nome: Pedro luiz Gomes.
cargo: microscopista.
Matrícula/Siape: 504410.
cPf: 234.614.382-00.
Nome: assima dos remédios
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: 1104374
cPf: 392.456.912-68
Período: 23 a 26.08.2022.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria, Pau d’arco e Sapucaia
objetivo: Monitoramento do Sistema diGiSUS
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 842008
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

Portaria
.

Portaria fiscaL de coNtrato Nº 613/2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda
rESolVE:
designar o servidor desta autarquia, lEoNardo cordEiro da crUZ, 
matrícula nº 572297951/Hol, e nos seus impedimentos o servidor Na-
rEY NEWToN rEiS ViEira, matrícula nº 57230714/1-Hol, ambos lotados 
na divisão de Serviços Gerais do Hospital ophir loyola, para a função de 
Fiscais do Contrato Administrativo nº 119/2022 – HOL, firmado com a 
empresa rcN coMÉrcio E SErViÇoS lTda e contrato administrativo nº 
120/2022 – HOL, firmado com a empresa JUSCENILTON DE JESUS, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada no serviço de confec-
ção de cópias de chaves de fechaduras, confecção de carimbos e serviços 
de abertura e troca de segredos de fechaduras do Hospital ophir loyola 
(Hol). Processo nº 2022/23464.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 841681

desiGNar fiscaL de coNtrato
.

Portaria fiscaL de coNtrato Nº 618/2022–GaB/dG/HoL
o diretor Geral em exercício do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas 
atribuições que lhe foram designadas através da PorTaria Nº 794/2021 – 
GaB/dG/Hol, publicada no doE nº 34.768 de 17 de novembro de 2021 e 
aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda
rESolVE:
revogar a PorTaria Nº 134/2022– GaB/dG/Hol, publicada no doE nº 
34.857 de 07/02/2022, que designava a servidora desta autarquia, EliSaBEl 
laVarEda do NaSciMENTo, enfermeira, matrícula n° 5088461/2-Hol lotada 
na Superintendência do instituto de oncologia e nos seus impedimentos o 
servidor dioNiSio dE oliVEira BENTES, Médico, matrícula n° 57225320/2-
Hol, ambos lotados na divisão de radioterapia do Hospital ophir loyola, 
para a função de fiscais do contrato administrativo n.º040/2021 diaGNoSiS 
cENTro dE diaGNÓSTicoS lTda – Hol.
art. 2º – designar a servidora desta autarquia, EliSaBEl laVarEda do 
NaSciMENTo, enfermeira, matrícula n° 5088461/2-Hol lotada na Supe-
rintendência do instituto de oncologia e nos seus impedimentos o servidor 
MARCO ANTÔNIO MARTINS PANTOJA, técnico em administração e finanças, 
matrícula n° 5849632/2-Hol, lotado na divisão de radioterapia do Hospital 
Ophir Loyola, para a função de Fiscais do Contrato acima mencionado, firma-
do com a empresa contrato administrativo n.º040/2021 diaGNoSiS cENTro 
dE diaGNÓSTicoS lTda – Hol., cujo objeto credenciamento de prestadores 
de serviços na área de radioterapia para atender aos pacientes portadores 
de neoplasia maligna que estão em tratamento na divisão de radioterapia do 
Hol., pelo período de 12 meses. Processo nº 2021/645291.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ 

Protocolo: 841693

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 119/2022-HoL
objeto: é a contratação de empresa especializada no serviço de confec-
ção de cópias de chaves de fechaduras, confecção de carimbos e serviços 
de abertura e troca de segredos de fechaduras do Hospital ophir loyola 
(Hol), por um período de 12 (doze) meses.
Valor Global: r$ 9.128,24 (nove mil cento e vinte e oito reais e vinte e 
quatro centavos)
data assinatura: 17/08/2022
Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023
Pregão Eletrônico Nº. 102/2022
orçamento: 10.302.1507.8880.339030 fonte: 0103/0269
contratado: rcN coMÉrcio E SErViÇoS lTda, sediada na Travessa  Pri-
meiro de Março, 239, loJa 6, campina Belém/Pa, cEP 66019090, fone: 
(91) 32235134, (91) 30817596, E-mail: rcnservicosgerais@gmail.com, 
inscrita no cNPJ sob o nº 02.055.122/0001-00.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 841694
coNtrato adMiNistratiVo Nº 120/2022-HoL
objeto: é a contratação de empresa especializada no serviço de confec-
ção de cópias de chaves de fechaduras, confecção de carimbos e serviços 
de abertura e troca de segredos de fechaduras do Hospital ophir loyola 
(Hol), por um período de 12 (doze) meses.
Valor Global: r$ 4.901,40 (quatro mil novecentos e um reais e quarenta centavos)
data assinatura: 18/08/2022
Vigência: 18/08/2022 a 17/08/2023
Pregão Eletrônico Nº. 102/2022
orçamento: 10.302.1507.8880.339039 fonte: 0103/0269
contratado: JUScENilToN dE JESUS, sediada na rua canego Batista cam-
pos, 1463, cabanagem, Belém/Pa, cEP 66625-740, fone: (91) 98247-
9330 / 98540-4077, E-mail: jniltonchaveiro@hotmail.com, inscrita no 
cNPJ sob o nº 31.033.292/0001- 92.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 841706

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 073/2019-HoL
data assinatura: 19/08/2022
Processo nº: 2022/167919
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 20/08/2022 a 19/08/2023
Valor Total do aditivo: de r$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado: SofTEVa iNforMáTica lTda
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 822036

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo N.º 098/2022
ProcESSo: 2020/776881
coNTraTada: BarrfaB iNdÚSTria coMErcio iMPorTaÇÃo E EXPorTa-
ÇÃo dE EQUiPaMENToS HoSPiTalarES lTda
JUSTificaTiVa: com base no artigo 65§8° da lei federal n° 8.666/93 e 
considerando os termos do contrato administrativo n° 098/2022 – Hol 
realiza-se o presente apostilamento, cujo objetivo é a alteração do dis-
posto da cláusula quarta do instrumento originário de contrato que trata 
da dotação orçamentária, para incluir nova fonte de recursos, conforme 
descrição abaixo:
orçamento: 10.302.1507.8289.4490.52 fonte: 0103/0301/0269/0130
daTa da aSSiNaTUra: 18/08/2022
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 841661

coNVÊNio
.

terMo de coNVÊNio
Processo nº 2022/755090
daS ParTES: HoSPiTal oPHir loYola – Hol E HoSPiTal cENTral do 
EXÉrciTo – HcE/rJ
DO OBJETO: A mútua cooperação técnica e científica entre os partícipes, 
visando a promoção de intercâmbio entre as categorias profissionais que in-
tegram a área da saúde, exetuada a médica, com objetivo de realizar trei-
namento supervisionado para o aperfeiçoamento de profissionais de saúde 
vinculados à Programa de residência em área da Saúde, modalidades uni-
profissionais e multiprofissional, por meio da realização de estágio optativo.
com fundamento no decreto nº 80.281/1977, lei nº 11.129/2005 e na 
resolução nº 27, de 18 de abril de 2019 e demais Normas pertinentes.
do PraZo: a vigência do presente instrumento terá a duração de 60 (ses-
senta) meses, contado da data de sua assinatura.
do foro: rio de Janeiro – rJ
daTa: 18/08/2022
aSSiNaTUraS:
Gen Bda Med rooSEVEKT loUBacK dE carValHo – dirETor do HoSPi-
Tal cENTral do EXÉrciTo-HcE
ENDEREÇO: Rua Francisco Manuel, nº 126, Benfica, CEP: 20.911-270 - RJ
iVETE GadElHa VaZ - dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola-Hol
ENdErEÇo: av. Governador Magalhães Barata, nº 992, Bairro: São Brás – 
cEP: 66.063-240 – Belém/Pa.

Protocolo: 841776

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 055/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 091/2022
Processo nº. 2022/482235
forNEcEdor: ProMEGa BioTEcNoloGia do BraSil lTda
Valor Total: r$ 24.660,00
data de assinatura: 18/08/2022
ViGÊNcia: 18/08/2022 a 17/08/2023
oBJETo: aquisição de reagentes para realização de exames de carga vira, 
conforme abaixo:

iteM descriÇÃo UNd Qtd VaLor
UNitario

VaLor
totaL

3

Kit Master BKV para quantificação do DNA de 
Vírus BK (BKV) em amostra de plasma humano, 
com controle simultâneo de reação de extração/
amplificação através de Controle Interno (CI), 

pela metodologia de Pcr em Tempo real utilizan-
do a tecnologia TaqMan, minimizando reações não 
específicas e garantindo a máxima sensibilidade. 
O CI e o BKV devem ter fluorescências diferentes 
para permitir a detecção simultânea dos mesmos. 
deverá conter no kit todos os elementos neces-
sários para realização da Pcr tais como: Master 
Mix BKV, primers e sondas BKV, controle interno 
BKV, controle Negativo, Padrão para realização da 
curva-padrão de BKV, bem como qualquer outro 
reagente necessário para realização da Pcr em 
tempo real. o kit deve apresentar registro na 

aNViSa. reações: cada kit deverá realizar 100 
(cem) reações com limite de detecção mínimo de 

1,2 cópias/microlitro ou menos.

 UNd 5 r$4.932,00 r$24.660,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 841944
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eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 055/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 091/2022
Processo nº. 2022/482235
forNEcEdor: MoBiUS lifE SciENcE iNdUSTria E coMErcio dE Pro-
dUToS Para laBoraTorioS
Valor Total: r$ 167.760,00
data de assinatura: 18/08/2022
ViGÊNcia: 18/08/2022 a 17/08/2023
oBJETo: aquisição de reagentes para realização
de exames de carga vira, conforme abaixo:

iteM esPecificaÇÃo UNd Qtd VaLor
UNit.

VaLor
totaL

1

Kit Master CMV para quantificação do DNA do 
citomegalovírus (cMV) em amostra de plasma 

humano com controle simultâneo das reações de 
extração/amplificação através de Cont. Interno 
(ci), pela metodologia de Pcr em Tempo real 
utilizando a tecnologia TaqMan, minimizando 

reações não específicas e garantindo a máxima 
sensibilidade. O CI e o CMV devem ter fluo-

rescências diferentes para permitir a detecção 
simultânea dos mesmos. deverá conter no kit 

todos os elementos necessários para realização 
da Pcr tais como: Master Mix, primers e sondas 
para cMV, controle interno cMV, cont. Negativo, 
Padrão para realização da curva-padrão de cMV, 
bem como qualquer outro reagente necessário 
para realização da Pcr em tempo real. o kit 

deve apresentar registro na aNViSa. reações: 
cada kit deverá realizar 100 (cem) reações 

com limite de detecção mínimo de 0,57 cópias/
microlitro ou menor.

UNd 24 r$4.000,00 r$96.000,00

2

Kit Master BKV para quantificação do DNA de 
Vírus BK (BKV) em amostra de plasma humano, 
com controle simultâneo de reação de extração/
amplificação através de Controle Interno (CI), 
pela metodologia de Pcr em Tempo real utili-

zando a tecnologia TaqMan, minimizando reações 
não específicas e garantindo a máxima sensibi-
lidade. O CI e o BKV devem ter fluorescências 
diferentes para permitir a detecção simultânea 

dos mesmos. deverá conter no kit todos os 
elementos necessários para realização da Pcr 
tais como: Master Mix BKV, primers e sondas 
BKV, controle interno BKV, controle Negativo, 

Padrão para realização da curva-padrão de BKV, 
bem como qualquer outro reagente necessário 
para realização da Pcr em tempo real. o kit 

deve apresentar registro na aNViSa. reações: 
cada kit deverá realizar 100 (cem) reações 

com limite de detecção mínimo de 1,2 cópias/
microlitro ou menos.

UNd 12 r$5.980,00 r$71.760,00

    ToTal r$ 167.760,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 841923

Portaria Nº 615/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no doE 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a participação no período de 23 a 27/08/2022, no con-
gresso em Excelência em licitações e contratações Públicas/2022, na ci-
dade de Goiânia – Goiás, da servidora iVETE GadElHa VaZ, matrícula nº 
102385/4, assistente Social e diretora Geral deste Hospital.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/1035179 de 18/08/2022.
rESolVE:
dESiGNar, o servidor JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa, Médico e diretor clí-
nico, matrícula nº 3152928/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo da 
caSa ciVil, para responder pelo expediente da diretoria Geral em razão 
da ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 18 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 841684
Portaria Nº 626/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no doE 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a participação no período de 23 a 26/08/2022, do con-
gresso em Excelência em licitações e contratações Públicas, da servidora 
VaNESSa lEiTao raPoZo dE caSTro, comissionado (administrador), 
matrícula nº 5948970/1, chefe da assessoria de controle interno.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/1020065 de 11/08/2022.

rESolVE:
dESiGNar, a servidora VErENa iaNNiNo SoarES rolo, comissionado 
(advogado), matrícula nº 5958132/2, pertencente ao Quadro de Pessoal 
ativo do HOL para responder pela Chefia da Assessoria de Controle Inter-
no, em razão da ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 16 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 841807
Portaria Nº 627/2022 – GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
considerando o disposto do art. 72, inciso iii, da lei no 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994.
coNSidEraNdo os termos contidos nos processos nº 2022/957427 de 
30/07/2022.
rESolVE:
i- autorizar o afastamento do (a) servidor (a) lUciEdNa SaNTiaGo lo-
PES, ocupante do cargo de assistente Social, matrícula nº 3153100/2, a 
contar de 22/07/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do 
falecimento de THErEZiNHa dE JESUS foNSEca SaNTiaGo (Mãe) sem 
prejuízo de sua remuneração.
ii - Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 22/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola, Em, 12 de agosto 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 841813
Portaria N° 628/2022 – 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 necessidade de estabelecer uma política de uso racional 
de recursos terapêuticos no Hospital ophir loyola;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1018377 de 10/08/2022.
rESolVE:
i - rEVoGar os termos da PorTaria Nº 275/2022 - GaB/dG/Hol de 29/03/2022.
ii - aTUaliZar os membros para comporem a comissão de farmácia e 
Terapêutica.
iii - dESiGNar os servidores abaixo relacionados para comporem a co-
missão de farmácia e Terapêutica.
Presidente: ana Paula Borges, Médico/Superintendente do instituto de oncologia.
Membros:

diretora Geral Ivete Gadelha Vaz Comissionado (Assis-
tente social)

diretor clínico João de deus reis da Silva Médico
divisão de cirúrgia Geral e oncológica Paulo cardoso Soares Médico

divisão de oncologia clínica larissa Von Grapp Médico
centro de Tratamento intensivo - cTi Eduardo laurido dos Santos Médico
centro de Tratamento intensivo - cTi isamu Komatsu lima Médico

divisão de finanças Helena Tobias acatauassu Nunes administrador

comissao de controle de infecção Hospitalar - cciH ilce carla Moreira Beckmann Menezes Médico
 

divisão de Hematologia lucyana Barbosa cardoso leão Médico
centro de Nefrologia Silvia regina da cruz Migone Médico

divisão farmácia Tainah Brasil Melgaço farmacêutico

divisão farmácia antonio José carmona Guimarães 
Júnior

farmacêutico
 

divisão farmácia
 annie Elisandra Mesquita de oliveira farmacêutico

 
centro de Suporte de Enfermagem Eliete Pereira Morais Enfermeiro

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 16 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 841821

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 809/2022/caPe/fscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e, coNSidEraN-
do o PaE nº 2022/579937
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rESolVE:
i - dESiGNar para fiScal do coNTraTo, o servidor MarcElo araÚ-
Jo MiraNda, coordenador de Equipamentos, matrícula Nº 5854075-1/2, 
lotado na Gerência de Estrutura física funcional e Patrimônio – GEff, Te-
lefone: (91) 4009-2305, Email: marcelo.miranda@santacasa.pa.gov.br, e
ii- dESiGNar para fiScal SUBSTiTUTo, em atenção ao decreto Estadual 
870/13 o servidor raPHaEl dE carValHo doS SaNToS rodriGUES, as-
sistente administrativo, matrícula Nº 57234003/1, lotado na coordenação 
de Equipamentos - cEQP, Telefone: (91) 4009-2305, Email: raphael.ro-
drigues@santacasa.pa.gov.br, referente ao contrato nº 235/2022/fScMP, 
oriundo do Pregão Eletrônico nº 044/2021/FSCMP, firmado entre a FUN-
daÇÂo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP e a empre-
sa MEdical Sil coMÉrcio dE EQUiPaMENToS odoNTo MÉdico HoS-
PiTalar lTda, cNPJ/Mf nº 21.552.695/0001-94, cujo o objeto e aQUiSi-
ÇÃo dE EQUiPaMENTo MÉdico- HoSPiTalar (VENTilador PUlMoNar 
dE TraNSPorTE), para atender as necessidades das Unidades de Terapia 
intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) da fundação Santa casa de Mi-
sericórdia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 12 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 841526
Portaria Nº 810/2022/caPe/fscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, coNSidEraNdo o 
PaE Nº 2022/544731
rESolVE:
i - dESiGNar para fiScal do coNTraTo, o servidor MarcElo cardoSo 
coSTa aNGEliM froTa, Matrícula nº 80846258-5, Engenheiro civil, lota-
do na GEff, telefone: (91) 4009-2327, e-mail: marcelo.frota@santacasa.
pa.gov.br.
36. dESiGNarpara fiScal SUPlENTE, o servidorroBSoN do NaSci-
MENTo SilVa, Matrícula: 5719788-1, Engº eletricista, lotado na GEff, 
telefone: (91) 4009-2375 Email: robson.silva74@hotmail.com, referente 
ao contrato nº 243/2022/fScMP, oriundo do PrEGÃo ElETrÔNico nº 
038/2022/FSCMP, firmado entre a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERI-
cÓrdia do Pará - fScMP e a empresa METTa ENGENHaria lTda, cNPJ 
(Mf) nº 36.040.732/0001-52, que tem como objeto a coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada Na ElaBoraÇÃo do ProJETo EXEcUTiVo 
dE arQUiTETUra E coMPlEMENTarES do NoVo cENTro cirÚrGico 
E NoVa cENTral dE ESTEriliZaÇÃo, da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE 
MiSEricÓrdia - fScMP
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 12 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 841572
Portaria Nº 815/2022 - caPe/GP/fscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o decreto nº 795, de 29/05/2020, que dispõe sobre a 
cessão de servidores de Órgãos e entidades da administração Pública Es-
tadual direta, autárquica e fundacional, publicado no doE nº 34.240, de 
01/06/2020;
coNSidEraNdo os autos do processo nº 2022/785072;
r E S o l V E:
cEdEr, a contar de 01/07/2022 até 29/06/2024, o(a) servidor(a) daNiEl 
JacKSoN PiNHEiro coSTa, matrícula nº 54182318/2, ocupante do cargo 
de farmacêutico, para a assembleia legislativa do Estado do Pará - alEPa, 
com ônus para o órgão cessionário, considerando o art. 3º, § 2º , do de-
creto supramencionado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 18 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 841762

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 812/2022 – caPe/GP/fscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, 
e as deliberações contidas nos autos do processo 2022/929147;
r E S o l V E:
coNcEdEr, licença Prêmio para o(a) servidor(a) caMila dE faTiMa ro-
QUE dE aSSiS, id. funcional nº 54190722/1, ocupante do cargo de Téc-
nico de radiologia, iotado(a) no(a) Gerência de diagnóstico por imagem 
e Endoscopia - GdiE, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022 (30 dias), 
referente ao triênio 26/05/2011 a 25/05/2014.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 16 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 841430

Portaria Nº 813/2022 – caPe/GP/fscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, 
e as deliberações contidas nos autos do processo 2022/896094;
r E S o l V E:
coNcEdEr, licença Prêmio para o(a) servidor(a) SilVaNa MorEira ra-
PoSo, id. funcional nº 54197849/2, ocupante do cargo de Médico com 
especialidade, iotado(a) no(a) Gerência da Tocoginecologia - GToc, 
no período de 01/09/2022 a 30/09/2022 (30 dias), referente ao triênio 
11/08/2011 a 10/08/2014.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 16 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 841434

.

.

errata
.

errata
Portaria Nº 643/2022 – caPe/GP/fscMPa, PUBLicada No doe 
Nº 35.030 DE 01/07/2022. Referente às Férias do (a) servidor(a):
Sara daNiElla daS cHaGaS Garca, id. 5949751/1;
oNde se LÊ: PErÍodo 01/08/2022 a 30/07/2022;
Leia-se: PErÍodo 02/08/2022 a 31/08/2022;
resgistre-se, publique -se, cumpra -se.
Belém, 16 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 841425

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 243/2022/fscMP
Exercício: 2022
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na ElaBoraÇÃo do 
ProJETo EXEcUTiVo dE arQUiTETUra E coMPlEMENTarES do NoVo 
cENTro cirÚrGico E NoVa cENTral dE ESTEriliZaÇÃo da fUNdaÇÃo 
SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP
Valor: r$r$ 297.000,000
data de assinatura: 16/08/2022
Vigência: 16/08/2022 a 16/08/2023
PE 038/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/544731
fUNcioNaiS ProGraMáTicaS: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289; 
foNTES: 0101, 0103, 0269 e seus respectivos superavits; ElEMENToS dE 
dESPESaS: 449039 e 339039
coNTraTado: METTa ENGENHaria lTda; cNPJ/Mf n.º 36.040.732/0001-52
Endereço: rua ariston costa nº853, letra a, centro, Municipio: Santa filomena 
do Maranhão-Ma, cEP: 65.768-000, Telefone: (99) 8426-7406/ (98) 9155-2514
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 841570
coNtrato: 235/2022/fscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE VENTiladorES dE TraNSPorTE, Para aTENdEr 
PaciENTES adUlToS, PEdiáTricoS E NEoNaTaiS QUE ENTrE Si cElEBraM
Valor: r$265.800,00
data de assinatura: 12/08/2022
Vigência: 12/08/2022 a 12/08/2023
PE 044/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/579937
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289; 
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, e seus respectivos supera-
vits; ElEMENTo dE dESPESa: 449052.
coNTraTado: MEdical Sil coMÉrcio dE EQUiPaMENToS odoNTo MÉ-
dico HoSPiTalar lTda; cNPJ/Mf n.º 21.552.695/0001-94
Endereço: avenida celso Garcia cid nº. 1563 (anexo rua Santa Terezi-
nha) Sala a, centro, londrina/Paraná, cEP: 86.010-490 Tel.: (43) 3326-
5016 // (43) 3067-0050
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 841525

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL 001/2022 - PPGGsa/fscMP
Processo seLetiVo do cUrso de Mestrado ProfissioNaL eM 
GestÃo e saÚde Na aMaZÔNia stricto seNsU
o Presidente da fundação Santa casa de Misericórdia do Pará (fScMP), 
torna público a realização do processo seletivo de candidatos ao Progra-
ma de Pós-Graduação em Gestão e Saúde na amazônia (PPGGSa), para 
ingresso a nível de Mestrado Profissional, nas datas e demais condições 
especificadas no presente Edital.
1.dos oBJetiVos do cUrso
Oferecer qualificação Stricto Sensu a profissionais que atuem na área saú-
de de acordo com o contexto sócio-político do momento em que se encon-
tra a Saúde Pública brasileira e regional e da necessidade de transformação 
das práticas e das organizações de saúde para o alcance de maiores níveis 
de eficiência, eficácia e efetividade das ações de gestão, gerência, plane-
jamento, bem como, contribuir para desenvolvimento de atitudes necessá-
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rias ao desempenho ético destes profissionais, de modo a promoverem a 
saúde integral e humanizada. Formar profissionais interessados em adqui-
rir uma visão interdisciplinar a partir da construção/elaboração de um pro-
duto tecnológico de caráter inovador que possa ser utilizado no processo 
de melhoria e transformação do seu ambiente de trabalho.
2. PÚBLico aLVo
A seleção destina-se aos profissionais de todas as áreas de formação do 
ensino superior que comprovadamente estejam em pleno exercício na área 
da saúde.
Neste edital, serão disponibilizadas 12 vagas: Seis (06) vagas destinadas 
aos servidores pertencentes comprovadamente ao quadro efetivo da fun-
dação Santa casa de Misericórdia do Pará (fScMP) e seis (06) vagas de 
ampla concorrência. Poderão participar do processo seletivo os candidatos 
que se enquadrem ao estabelecido no referido edital, com diploma de con-
clusão de curso reconhecido pelo MEc e que sejam atuantes na área da 
saúde.
3. das VaGas
Serão ofertadas 12 vagas, sendo seis (06) vagas para servidores com-
provadamente efetivos da fundação Santa casa de Misericórdia do Pará 
(FSCMP) e seis (06) vagas de ampla concorrência para profissionais que 
comprovadamente estejam em pleno exercício na área da saúde, distribuí-
das em duas linhas de pesquisa, conforme detalhado abaixo:
3.1. Saúde - adoecimento e seus agravos: seis (06) vagas, sendo três 
(03) vagas para servidores efetivos da fundação Santa casa de Misericór-
dia do Pará (fScMP) e três (03) vagas para ampla concorrência.
Estuda o processo saúde-adoecimento, seus condicionantes e determinan-
tes a fim de gerar produtos científicos e tecnológicos que visam ao aprimo-
ramento e melhoria no gerenciamento, análise, tomada de decisão sobre 
processos de saúde, para desenvolver modelos, testar propostas assis-
tenciais e tecnológicas que abordem de forma interdisciplinar os diversos 
aspectos da epidemiologia, prevenção, controle, diagnóstico e cuidados 
básicos em saúde.
3.2. Gestão e Planejamento em Saúde: seis (06) vagas - três (03) vagas para 
servidores efetivos da fScMP e três (03) vagas para ampla concorrência.
Estuda a organização, processos de planejamento e desenvolvimento da 
gestão e serviços em saúde, em múltiplos ambientes (família, comunidade, 
centro de saúde, hospitalares, escolares) da amazônia, devendo colocar 
essas informações à disposição dos educadores, profissionais e dos servi-
ços de saúde.
Informações gerais sobre o curso de Mestrado Profissional (docentes, áre-
as de pesquisa, projetos, disciplinas do mestrado etc.) poderão ser obtidas 
no site do Programa (https://mestrado.santacasa.pa.gov.br/objetivos/).
4. das iNscriÇÕes
as inscrições serão realizadas exclusivamente no site http://www.santaca-
sa.pa.gov.br, no link santacasa.selecao.net.br/, no período de 01/09/2022 
a 19/09/2022, através dos seguintes procedimentos:
4.1 optar pela linha de pesquisa, assim como o tipo de demanda (concor-
rência interna - servidores efetivos da fundação Santa casa de Misericór-
dia do Pará (fScMP) ou ampla concorrência).
4.2. anexar em Pdf, no link santacasa.selecao.net.br/, na área do aluno os 
seguintes documentos:
1. a) comprovante de pagamento de inscrição (anexar odaE pagogerado 
obrigatoriamente no cPf do candidato);
2. b) cópia do diploma de conclusão de curso de graduação,reconhecido 
pelo MEc, devidamente autenticada em cartório;
3. c) cópia do histórico escolar da graduação, devidamente autenticada 
em cartório;
4. d) Cópia do documento de identificação oficial com foto;
5. e) cópia simples da certidão de nascimento ou de casamento;
6. f) cópia simples do título de eleitor e do comprovante de votação nos 
dois últimos turnos da última eleição;
7. g) cópia simples do documento de situação militar para os candidatos 
do sexo masculino;
8. h) aos candidatos estrangeiros é exigido o visto de permanência e docu-
mento de proficiência na Língua Portuguesa;
9. i) os portadores de diploma de curso superior obtido em instituições es-
trangeiras deverão apresentar documento de revalidação ou equivalência 
no Brasil;
10. j) currículo atualizado, criado na Plataforma lattes-cNPq (http://lat-
tes.cnpq.br). o currículo lattes deve ser obrigatoriamente organizado com 
documentos comprobatórios conforme a ordem estabelecida na ficha de 
avaliação do currículo, comprovando a participação nas atividades dos úl-
timos cinco (05) anos, tais como cursos, eventos, produção científica e 
técnica, dentre outros (aNEXo a);
11. k) os candidatos às vagas para ampla concorrência deverão anexar 
declaração comprobatória do tempo de serviço na área da saúdeemiti-
da pelo setor responsável pela gestão de pessoas da instituição na qual 
possui vínculo, que comprove que o candidato está efetivamente atuando 
na área. Esta declaração é de caráter obrigatório, conferindo a não homo-
logação da inscrição do candidato, caso não apresente;
12. l) os candidatos às vagas para os servidores efetivos da fundação 
Santa casa de Misericórdia do Pará (fScMP) deverão anexar declaração 
comprobatória de servidor no cargo público efetivoemitidapelo setor res-
ponsável pela gestão de pessoas da instituição (caPE/fScMP). Esta decla-
ração é de caráter obrigatório, conferindo a não homologação da inscrição 
do candidato, caso não apresente;
m) Declaração emitida pela Chefia Imediata de liberação da carga horária 
do candidato para as atividades do curso, bem como, a manifestação de 
interesse em qualificá-lo no PPGGSA. Esta declaração é de caráter obriga-
tório, conferindo a não homologação do candidato, caso não apresente;
n) Projeto de Pesquisa: o projeto escrito será avaliado conforme tabela 
de pontuação (aNEXo B). o projeto deverá estar vinculado às linhas de 

pesquisa do curso.
1. o) Termo de compromisso assinado (aNEXo c), por meio do qual de-
clara que realizará todas as atividades previstas no regimento do curso.
os documentos serão recebidos até às 23:59 minutos do dia 19/09/2022.
o candidato, ao entregar a documentação requerida, responsabilizar-se-á 
pela veracidade de todas as informações postadas, bem como a observa-
ção da data e hora a ele designada para submissão.
4.3. Pagar a taxa de inscrição de r$ r$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 
via documento de arrecadação Estadual - daE, gerado no ato da inscrição 
no site da Sefa “www.sefa.pa.gov.br”, obedecendo aos horários do sistema 
bancário nacional.
4.3.1. Emissão do daE: deverá ser gerado obrigatoriamente no cPf do 
candidato, sob pena de desclassificação.
4.3.2.instruções para emissão do daE:
4.3.2.1-acesse o site da Sefa “www.sefa.pa.gov.br”
1. No site procure o link “portal de serviços”
2. Na nova página que abrirá, clique no link “daE avulso”
3. No campo “código da receita” digite o número 1736-1, correspondente 
a Inscrição para mestrado profissional-FSCMP.
4. No campo “dados de entrada” Selecionar e informar o cPf do candidato, 
em seguida pesquisar e avançar.
5. após o preenchimento do campo “dados de entrada”, o usuário deverá 
preencher:
• Referência: mês da inscrição ( Exemplo: 09/2022)
• Data de vencimento: 19/09/2022.
• Data de cálculo: 19/09/2022.
• Valor principal: R$150,00 (Cento e cinquenta reais).
• Documento de origem: Informar o número do CPF do candidato
1. f)clicar em “avançar”
2. g)Confirme os dados preenchidos.
3. h)clicar em “Gerar daE”
4.4. as inscrições que não atenderem aos requisitos exigidos nos itens 
anteriores serão indeferidas.
4.5. Será vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea.
4.6. Em caso de desistência do candidato do Processo Seletivo, o mesmo 
não será ressarcido do valor pago pela inscrição.
4.7. Em caso de cancelamento do Processo Seletivo, o candidato será res-
sarcido do valor pago pela inscrição.
4.8. orientações aos candidatos:
4. a) o PPGGSa, não se responsabilizará por inscrições não recebidas por 
motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação e de 
acesso à rede, bem como, outros fatores que impossibilitem o recebimento 
dos documentosmencionados no item 4.2. a seu destino.
5. b)Não terão suas inscrições homologadas os candidatos que não anexa-
rem na inscrição toda a documentação exigida, conforme item 4.2.
6. c) os candidatos, ao se inscreverem, estão cientes e aceitam as regras 
estabelecidas neste Edital.
5 . da HoMoLoGaÇÃo
5.1. a divulgação das inscrições homologadas será realizada no site http://
www.santacasa.pa.gov.br, no link santacasa.selecao.net.br/
5.2. os candidatos inscritos que não se enquadrem ao estabelecido no 
referido edital não terão suas inscrições homologadas.
5.3. o candidato com inscrição indeferida poderá entrar com recurso, con-
forme cronograma do presente edital.
5.4. ressalte-se que é de responsabilidade do candidato acessar no site 
http://www.santacasa.pa.gov.br, no link santacasa.selecao.net.br/
 para conhecimento da homologação da inscrição.
6. da seLeÇÃo
o processo Seletivo será coordenado pela comissão nomeada pela 
PorTaria Nº 234/2022 – caPE/GP/fScMP, de 11 de março de 2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado n.º 34.896 de 17/03/2022. A seleção 
ocorrerá em duas (02) etapas, nas datas e horários que constam neste 
edital, constituída de: análise curricular e análise do projeto de pesquisa 
(escrito e defesa oral); de acordo com o cálculo da nota final (item 7.4) 
para determinar os candidatos aprovados e sua respectiva classificação de 
acordo com o número de vagas (item 3).
4. a)os documentos, currículo lattes e Projeto de Pesquisa deverão ser 
anexados, conforme especificado no item 4.2.
6.1. o processo seletivo será realizado em (02) duas etapas: aNáliSE 
cUrricUlar E aValiaÇÃo do ProJETo dE PESQUiSa.
1ª etapa - Análise curricular (Etapa eliminatória e classificatória): A avaliação 
do currículo consistirá em uma análise e pontuação dos documentos compro-
batórios apresentados pelo candidato. o processo de avaliação do currículo lat-
tes tem seus critérios e pontuação definidos no ANEXO A deste edital.
atenção: Esta documentação deve ser organizada e anexada seguindo a 
ordem do currículo lattes. os candidatos receberão notas de 0 a 10 (zero 
a dez) no currículo conforme (aNEXo a). a nota mínima para passar para 
a 2ª etapa é 7,0 (sete) sendo os demais considerados rEProVadoS do 
processo seletivo.
2ª etapa – Avaliação do Projeto Escrito (Etapa eliminatória e classificatória)
avaliação de Projeto Escrito: consistirá na avaliação do projeto anexa-
do, conforme item 4.2. o projeto deve ter até dez (10) páginas e apresen-
tar os seguintes itens: título, introdução, justificativa, problema de pesquisa, 
objetivos (geral e específicos), referencial teórico, metodologia, cronograma 
de execução no período de dois (2) anos do curso, metas, proposta de pro-
duto, referências e anexos (se necessário). o projeto deverá seguir as no-
vas normas da aBNT e será avaliado conforme (aNEXo B). os candidatos 
receberão notas de zero a cinco (0 a 5) no projeto de pesquisa que deverá 
apresentar clareza, fluência, coerência e capacidade de articulação das ideias 
apresentadas.Na 2ª etapa será atribuída uma nota de zero a dez (0 a 10).
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Os candidatos serão aprovados de acordo com o cálculo da nota final (item 
7.4), sendo aprovados e classificados, em ordem decrescente, de acordo 
com o número de vagas em cada linha de pesquisa (item 3).
7. da aVaLiaÇÃo e critÉrios de cLassificaÇÃo
7.1. os candidatos receberão notas de zero a dez (0 a 10 ) na 1ª etapa - 
análise do currículo, conforme (aNEXo a).
7.2. os candidatos receberão notas de zero a dez (0 a 10 ) na 2ª etapa - 
corresponde à análise do do projeto de pesquisa (aNEXo B).
7.3. A nota final será constituída pelo somatório da análise do currícu-
lo ( aNEXo a) e análise do Projeto de Pesquisa (aNEXoS B), podendo 
o candidato alcançar no máximo 20,00 pontos, que serão divididos por 
2 (dois) para obtenção da nota final.
7.4. A Classificação final será divulgada de acordo com a nota obtida se-
gundo a fórmula abaixo, em ordem decrescente, estando aprovados e clas-
sificados os candidatos que obtiverem Nota Final suficiente à classificação 
para o número de vagas de cada linha de pesquisa, estando os demais na 
condição de aprovados e classificados em cadastro de reserva limitado a 
duas vezes o quantitativo de vagas estabelecidas no Edital.
a Nota final de cada candidato será encontrada através da seguinte equação:
Nf= (N1+N2)/2
onde: N1= nota ac; N2= nota PE
análise do currículo (ac)
Projeto Escrito (PE)
Nota final (Nf)
8. do resULtado fiNaL
8.1. O resultado final do Processo Seletivo será homologado pela 
comissão nomeada pela PorTaria Nº 234/2022 – caPE/GP/fScMP, de 
11 de março de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado n.º 34.896 de 
17/03/2022, sendo publicado no Diário Oficial do Estado, mediante extrato.
8.2. a divulgação será realizada por número de inscrição, sendo que os 
resultados não serão divulgados através de contato telefônico ou e-mail.
9. dos recUrsos
9.1. Poderão ser interpostos recursos de cada fase deste processo seletivo.
9.2. os recursos serão submetidos exclusivamente no site http://www.
santacasa.pa.gov.br, no link santacasa.selecao.net.br/
9.3. o prazo para interposição dos recursos de acordo com o cronograma.
9.4. No recurso, o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em 
seu pleito, documentado, devendo ser desconsiderado o teor que desres-
peite a banca e indeferido o instrumento. Somente serão apreciados, os 
recursos impetrados que seguirem estas instruções, sendo garantido aos 
candidatos o livre acesso ao parecer da comissão que decidiu o recurso.
9.5. o resultado do julgamento dos recursos será disponibilizado no site 
http://www.santacasa.pa.gov.br, no link santacasa.selecao.net.br/ confor-
me o cronograma definido no item 11 deste edital.
10 -dos critÉrios de deseMPate
10.1. No caso de empate no presente processo seletivo, será adotado como 
primeiro critério de desempate a preferência ao candidato mais idoso, consi-
derando-se o dia, mês e o ano de nascimento, conforme determina o artigo 
27, parágrafo único, da lei federal n.º 10.741/2003 - Estatuto do idoso.
10.2. Persistindo o empate, o segundo critério de desempate será maior 
pontuação na defesa oral do Projeto;
10.3. Persistindo o empate, o terceiro critério de desempate será a maior 
pontuação na avaliação do projeto escrito;
10.4. Persistindo o empate, o quarto critério de desempate será o maior 
tempo de serviço na área da saúde.
11- do croNoGraMa do Processo seLetiVo

atiVidades data HorÁrio LocaL

Publicação do Edital 19/08/2022 - No site do IOEPA (Imprensa Oficial do Estado 
do Pará)

inscrição online dos candidatos 
Utilizando o formulário eletrônico

01/09 a 
19/09/2022 até às 23h59min No site http://www.santacasa.pa.gov.br

divulgação da Homologação das 
inscrições 30/09/2022 até às 23h59min No site http://www.santacasa.pa.gov.br

recurso da Homologação 
de inscrições 03/10/2022 até às 23h59min No site http://www.santacasa.pa.gov.br

resultado do recurso 05/10/2022 Publicação No site http://www.santacasa.pa.gov.br
divulgação do resultado da 1ª 

etapa - análise curricular 25/10/2022 Publicação No site http://www.santacasa.pa.gov.br

recurso do resultado da 1ª 
etapa - análise curricular 26/10/2022 Publicação No site http://www.santacasa.pa.gov.br

resultado do recurso 28/10/2022 Publicação No site http://www.santacasa.pa.gov.br
divulgação do resultado da 2ª 

etapa - análise do projeto 10/11/2022 até às 23h59min No site http://www.santacasa.pa.gov.br

recurso do resultado da 2ª 
etapa - análise do projeto 11/11/2022 até às 23h59min No site http://www.santacasa.pa.gov.br

resultado do recurso 18/11/2022 até às 23h59min No site http://www.santacasa.pa.gov.br
divulgação do resultado 

Preliminar 22/11/2022 Publicação No site http://www.santacasa.pa.gov.br

recurso do resultado Preliminar 23/11/2022 até às 23h59min No site http://www.santacasa.pa.gov.br
resultado do recurso 25/11/2022 até às 23h59min No site http://www.santacasa.pa.gov.br

resultado final 29/11/2022 até às 23h59min No site http://www.santacasa.pa.gov.br

Matrícula 30/11/2022 08h às 15h

Na sala de aula da Pós-Graduação, localizada no 
corredor principal (próximo ao centro cirúrgico) 
do prédio centenário da fScMP situado na rua 

Bernal do couto nº 1040. Bairro: Umarizal - cEP: 
66055-080

o cronograma pode sofrer alteração dependendo do número de candidatos 
participantes do certame.
12. da MatrÍcULa
a matrícula será realizada impreterivelmente no dia 30 de novembro de 
2022, de 08:00h às 15:00h, na Secretaria do PPGGSa/fScMP.
12.1- Será matriculado no Mestrado Profissional, o candidato que estiver 
aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertadas pelo Progra-
ma de Pós- Graduação.
13-das disPosiÇÕes Gerais
13.1- o candidato é responsável por todas as informações prestadas no 
Processo Seletivo.
13.2- caso, a qualquer tempo, seja comprovada falsidade nas informações, 
a inscrição do candidato ou a matrícula do aluno poderá ser cancelada.
13.3- os candidatos aprovados no referido edital, deverão realizar o teste 
de proficiência em língua inglesa. Os candidatos estão cientes de que só 
estarão aptos para se submeter ao Exame Geral de Qualificação, com a 
aprovação no exame de proficiência em língua inglesa.
13.4- os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão 
resolvidos pela comissão nomeada pela PorTaria Nº 234/2022 – caPE/
GP/FSCMP, de 11 de março de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado 
n.º 34.896 de 17/03/2022.
Belém, _____ de _______________ de 2022.
dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP
aNeXo a
ficHa de aVaLiaÇÃo do cUrrÍcULo Lattes
NÚMero de iNscriÇÃo:………..……………………………………………

asPectos a sereM coNsiderados
PoNtUaÇÃo

MÁXiMa
(10 pts)

PoNtos
oBtidos

i. tÍtULos acadÊMicos (ta) 
1. Especialização (carga Horária mínima 360 h/a) (até 1 curso = 0,50. + de 1 curso = 1,00)  1,00  
2. aperfeiçoamento (carga Horária mínima 180h/a) (até 1 curso = 0,25 + de 1 curso= 0,50) 0,50  
3. atualização e/ou extensão (carga Horária mínima 12h/a) (até 5 cursos = 0,25. + de 
cinco= 0,50)  0,50  

ToTal (Ta) 2,00  
ii. atiVidades de eNsiNo (ae) dos ÚLtiMos 5 aNos

1. Ensino na Graduação e/ou Pós-graduação (até 2 anos= 0,50/acima de 2 anos=1,00) 1,00  
2. outras modalidades de ensino (Tutoria, preceptoria), até 2 anos=0,50 /acima de 2 
anos=1,00). 1,00  

3. orientação de Tcc de graduação e/ou pós graduação 0,50  
ToTal (aE) 2,50  

iii- atiVidades de PesQUisa (aP) dos ÚLtiMos 5 aNos
1. Participação em Projeto Pesquisa e Extensão ( mínimo 1 ano; a cada ano=025) 1,00  
ToTal (aP) 1,00  

iV. ProdUÇÃo iNteLectUaL (Pi) dos ÚLtiMos 5 aNos
1. artigo publicado em revista indexada (1 artigo=0,25, acima de 1 (um) = 0,5) 0,50  
2. Trabalhos ou comunicação apresentados em evento científico(1 trabalho=0,25, acima de 
1 (um) = 0,5) 0,50  

3. relatórios, Manuais, Notas Técnicas, Protocolos e cartilhas Publicadas (1 trabalho=0,25, 
acima de 1 (um) = 0,5) 0,50  

ToTal (Pi) 1,50  
V. oUtras atiVidades (oa) dos ÚLtiMos 5 aNos

1. atividades em serviços de saúde (no mínimo 1 ano =1,0; a partir de 2 anos=2,0 2,0  
2.Exercício de direção, chefia e/ou coordenação em Serviços de Saúde ( mínimo 1 
ano); a cada ano = 0,25) 1,0  

3.Exercício de assessoria Técnica em Órgãos de Saúde 0,25  
4.Participação em bancas de Tcc (exceto orientador) 0,25  
ToTal (oa)  3,00  
ToTal GEral PoNToS = TGP  10,0  

a nota da análise de currículo será calculada através da seguinte expressão:
TGP = (Ta) + (aE) + (aP)+ (Pi) +(oa) = 10 pontos 
legenda:
Ta = soma dos pontos obtidos nos títulos acadêmicos
aE = soma dos pontos obtidos nas atividades de ensino
aP = soma dos pontos obtidos nas atividades de Pesquisador
Pi = soma dos pontos obtidos na produção intelectual
oa = soma dos pontos obtidos em outras atividades
TGP = total geral dos pontos
Nota final do currículo lattes: ________________
assinatura dos avaliadores
aNeXo B
ficHa de aVaLiaÇÃo do ProJeto de PesQUisa escrito
Identificação do Projeto:................................................................
Título:.........................................................................................
NÚMEro dE iNScriÇÃo:.................................................
1. itens do projeto (pontuação máxima: 5,0 pontos)

ÍteM a ser aVaLiado Pontuação 
Máxima

Escala de pon-
tuação

Nota atri-
BUÍda

1.adequação do projeto às linhas de pesquisa do programa de mestrado 1,0
0= não atende
1,0= atende 
totalmente

 



diário oficial Nº 35.082   31Sexta-feira, 19 DE AGOSTO DE 2022

2. relevância do problema proposto para investigação e capacidade 
de argumentação
Serão considerados
- contextualização;
- delimitação do Problema.

2,0

0= não atende
1,0= atende parcial-

mente
2,0= atende 
totalmente

 

3.Viabilidade de execução do projeto proposto
São considerados:
- domínio do tema proposto;
- Viabilidade do projeto ( tempo de execução do projeto, parcerias e 
recursos).

2,0

0= não atende
1,0= atende parcial-

mente
2,0= atende 
totalmente

 

4. adequação da metodologia do projeto proposto
Serão considerados:
- Aderência a linha de pesquisa e relação com à prática do profissional;
- detalhar a população e amostra
- análise ética do Projeto (Termos necessários e riscos e Benefícios; 

3,0

0= não atende
1,5= atende parcial-

mente
3,0= atende 
totalmente

 

5. Conhecimento bibliográfico na temática do projeto proposto e atu-
alizado. 2,0

0= não atende
1,0= atende parcial-

mente
2,0= atende 
totalmente

 

Total 10,0   

Nota final do projeto escrito: ________________
assinatura dos avaliador
aNeXo c
terMo de coMProMisso de dedicaÇÃo Às atiVidades do Mestrado
Eu, ______________________________________________________
_ assumo o compromisso com Programa de Pós-Graduaçãoem Gestão e 
Saúde na amazônia (PPGGSa) da fundação Santa casa de Misericórdia 
do Pará (fScMP), de dedicar o tempo necessário a realização de todas as 
atividades de meu curso de Mestrado, durante todo o período em que a ele 
estiver vinculado (a), de acordo com os prazos estabelecidos no regimen-
to do programa e estou ciente de que o acesso ao Programa não garante 
concessão de bolsa de estudos de qualquer espécie.
Belém, _____ de _______________ de 2022.
__________________________
assinatura do candidato

Protocolo: 841871

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 879/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
08 de agosto de 2022.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Processo nº 2022/998904.
rESolVE,
  i - conceder licença Paternidade, ao servidor, Eduardo lima Pádua, cargo 
de odontologo, matrícula nº 54190118/2, lotado na coordenação do He-
mocentro regional de castanhal, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, de acordo com o que dispõe o art. 91 da 
lei 5.810/94 de 24 de janeiro de 1994, a contar de 02 a 21 de agosto de 
2022. certidão nº 066852 01 55 2022 1 00301 053 0320186 29.
ii -  dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 08 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 841697

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 895/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
11 de agosto de 2022.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 451/2022.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) denes Melo de aguiar, ma-
tricula n° 54194886/1, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada (o) na 
(o), coordenação do Hemocentro regional de Santarém, desta fundação 
centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 29 
de junho a 22 de julho de 2022, laudo Nº 451/2022.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 11 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 841688

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 077/2022 decorreNte de PreGÃo eLetrÔ-
Nico Nº. 029/2022- Processo adMiNistratiVo Nº 2021/525546.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: Wr dE oliVEira SErV.iNd.E coM. EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 16.550.802/0001-05 com sede 
na av. Joaquim Pereira de Queiroz, 320a - cEP: 68.795-000 - canutama 
- Benevides - Pará, neste ato representada por seu representante legal 
Waldel ribeiro de oliveira, portador da cédula de identidade nº:52.66007 
Expedido por: Segup -Pa, sob o nº. cPf/Mf: 134.092.472-20, residente e 
domiciliado na av Joaquim pereira de queiroz 320 cEP:68.795-000 , Bene-
vides Uf:Pa doravante denominada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa ESPEcialiZada Para o forNEciMENTo dE MoBiliário coNfEccio-
Nado EM MadEira Mdf Para aTENdEr oS SETorES da árEa TÉcNica 
do HEMocENTro rEGioNal dE MaraBá, localiZado No MUNicÍPio 
MaraBá, coNforME dEScriTo NESTE TErMo rEfErÊNcia.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 3 (três) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
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: 10302150782890000
fonte de recurso: 0301000000
Natureza de despesa: 449052
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 89.999,72 (oitenta 
e nove mil novecentos e noventa e nova reais e setenta e dois centavos).
do fiScal do coNTraTo: Na forma do que dispõe o artigo 67, da lei nº 
8.666/93, o objeto deste contrato será acompanhado e fiscalizado pela 
Servidora rebeca Guerra Trindade, Gerente de infraestrutura,lotada na ge-
rência de infraestrutura (GEiNE), 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
Waldel ribeiro de oliveira -Wr dE oliVEira SErV.iNd.E coM. EPP - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 841767
eXtrato do coNtrato Nº 076/2022 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: alfaPlaST coMÉrcio dE ProdUToS P/ laBoraTÓrioS 
lTda-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 
04.919.019/0001-97 com sede na rua frei durão, 172 - ipiranga - São 
Paulo / SP, neste ato representada por seu representante legal Mar-
co antonio Pereira Barreto filho, portador da cédula de identidade nº. 
26.335.919-0 SSP/SP, cPf/Mf sob o nº. 282.780.428-02, doravante de-
nominada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE 
coNSUMo laBoraTorial Para fUNdaÇÃo HEMoPa (iTEM 13)
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
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$ 4.500,00 (quatro 
mil e quinhentos reais).
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
Marco antonio Pereira Barreto filho- alfaPlaST coMÉrcio dE ProdUToS 
P/ laBoraTÓrioS lTda-ME – contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 841778
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terMo aditiVo a coNtrato
.

2° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 069/2021 (Proc. 2022/995947)
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTada: r Prado SilVa Gold SErVicE coMÉrcio EM GEral-ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº12.443.548/0001-
95 com sede na avenida João Gaia, 251 –andar altos, cEP: 68.445-000, 
centro, Barcarena/Pa, neste ato representado por seu representante legal 
: rodriGo Prado SilVa, portador da carteira Nacional de Habilitação 
n° 03405913450 dETraN/Pa, cPf sob o nº.888.240.982-15, doravante 
denominada coNTraTada
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato 069/2021, 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, 
10/08/2022 a 10/08/2023.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de r$ 
55.572,00 (cinqüenta e cinco mil quinhentos e setenta e dois reais).
foNTE do rEcUrSo: as despesas decorrentes deste aditivo contratual 
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho: 10122129783380000 E 10302150782930000
Natureza da despesa: 339030
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 05 de agosto de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
rodrigo Prado Silva - r Prado SilVa Gold SErVicE coMÉrcio EM GE-
ral-ME- contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 841755

.

.

sUPriMeNto de fUNdo
.

Nº da portaria: 923/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas (em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor:  Matricula:
odilToN clEBEr SiQUEira dE aMaral  Médico/cHrSaN  57217248
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 2.300,00
10122129783380000  269 339036 1.200,00
10122129783380000  269  339039  1.500,00
observação: Nº do Processo: 2022/1025686 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 841724
Nº da portaria: 925/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
roBErTo BorGES JUNior Gerente/HENTU 7565315
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 880,00
10122129783380000  269  339033  950,00
10122129783380000  269  339036  670,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1026857 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 841725
Nº da portaria: 926/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
roBErTo BorGES JUNior Gerente/HENTU 7565315
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129782930000  269  339030 1500,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1026885 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 841727
Nº da portaria: 927/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
roBErTo BorGES JUNior Gerente/HENTU 7565315
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783930000  269  339030 300,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1027040 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 841728
Nº da portaria: 922/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
alaNa da SilVa crUZ Gerente/HENaB 5954274

Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339033 800,00
10122129783830000  269  339036 400,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1008349  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 841722
Nº da portaria: 921/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
alaNa da SilVa crUZ Gerente/HENaB 5954274
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 2800,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1008310  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 841720

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 901 de 12 de Agosto  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 990375/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  objetivo  
de coNdUZir SErVidor ao MUNiciPio dE caSTaNHal/Pa no dia 06/08/2022.
carloS alEXaNdrE oliVEira doS SaNToS, cPf: 690142212-15, Moto-
rista/GETra, MaT.: 54189144, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  12 de  agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 841524
PORTARIA Nº 909 de 12 de Agosto  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 997155/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de coNdUZir SErVidor ao MUNiciPio dE caSTaNHal/Pa no dia 
09/08/2022.
lUiZ EMaNUEl UrSUliNo dE fraNÇa, cPf: 146.353.302-06, Motorista/
GETra, MaT.: 541949162, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  12 de  agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 841527
PORTARIA Nº 910 de 12 de Agosto  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1009665/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  objeti-
vo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdiaToS 
a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no dia de 
13/08/2022
iracY MaGalHÂES B. liMa, cPf: 668552762-53, aux. admin/GEcad, 
MaT.: 5937312, 0,5 diaria e VaNESSa PiMENTEl loBaTo, cPf: 795070502-
72, assist. Social/GEcad, MaT.: 5888165, 0,5.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  12 de  agosto de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 841532
PORTARIA Nº 898 de 12 de Agosto  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 955125/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de coNdUZir SErVidorES ao MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no 
dia 13/08/2022
JoaQUiM araUJo HENriQUES , cPf: 108388802-15, Motorista/GETra, 
MaT.: 55946261, 0,5 diaria, fraNciSco dE aSSiS B carValHo, cPf: 
306432102-10, Motorista/GETra, MaT.: 541884941, 0,5 e daVid dUarTE 
BEMMUYal, cPf: 267422682-04, Motorista/GETra, MaT.: 541882381, 0,5 
diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  12 de  agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 841497
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PORTARIA Nº 899 de 12 de Agosto  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 979556/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de  coNdUZir SErVidor ao MUNiciPio dE caPaNEMa/Pa  no dia 
13/08/2022.
JorGE lUiZ diaS ViEGaS, cPf: 086411532-68, Motorista/GETra, MaT.: 
54188494, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  12 de  agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 841503
PORTARIA Nº 900 de 12 de Agosto  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 986756/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de acoMPaNHar a iNSTalaÇÃo doS PoNToS da rEdE dE acESSo 
da TElEfoNia fiXa  No NoVo PrÉdio do HEMocENTro rEGioNal dE 
caSTaNHal/Pa no dia 06/08/2022.
ValTEr JUNior PoMPEU da lUZ, cPf: 903.017.902-30, Téc. Manut./GE-
MaN, MaT.: 5957978, 0,5 diaria,
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  12 de  agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 841513
PORTARIA Nº 911 de 12 de Agosto  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1013652/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no 
dia 13/08/2022.
criSTiaNE do Socorro dE SoUZa ariaS, cPf: 675557992-00, Téc. em 
Emf./GEcod, MaT.: 57226330, 0,5 diaria, criSTiaNE PaES dE caSTro, 
cPf: 851074112-15, Téc. em Enf./GEcod, MaT.: 5854296, 0,5 diaria, da-
NiEllE cordEiro da cUNHa, cPf: 013130692-80, Téc. Enferm./GEcod, 
MaT.: 5957184, 0,5 diaria e SaNdra dE faTiMa fErrEira doS SaNToS, 
cPf: 723077302-49, Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 5955483, 0,5 diaria .
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  12 de  agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 841545
PORTARIA Nº 917 de 17 de Agosto  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1024542/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  Par-
TiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdidaToS a do-
adorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE caPiTÃo PoÇo/Pa no período de 
19 a 21/08/2022.
Eloi MarTiNS PiMENTEl, cPf: 453030962-20, Motorista /GETra, MaT.: 
55587511, 2,5 diarias e MarcElo SaNToS dE liMa, cPf: 480592182-04, 
Motorista/GETra, MaT.: 54263241, 2,5 diarias
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  17 de  agosto de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 841436
PORTARIA Nº 919 de 17 de Agosto  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 957759/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPioS dE aNaNiNdEUa/Pa no 
dia 13/08/2022.
carloS aUGUSTo cUNHa liMa, cPf: 750343442-20, ag. art. Praticas/
coloG, MaT.: 572263471, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  17 de  agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 841440

PortARIA Nº 918 de 17 de Agosto  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 957728/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caN-
didaToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa 
nos dias 03 e 04/08/2022.
JoSE riBaMar SaNToS rodriGUES, cPf: 186672952-72, Servente/GElES, 
MaT.: 70001701, 0,5 diaria, 03/08 e carloS aUGUSTo cUNHa liMa, cPf: 
750343442-20, ag. art. Praticas/coloG, MaT.: 572263471, 0,5 diaria, 04/08.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  17 de  agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 841443
PORTARIA Nº 916 de 17 de Agosto  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 994379/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de rEaliZar a MaNUTENÇÃo do PoNTo ElETrÔNico do HEMo-
cENTro rEGioNal dE caSTaNHal/Pa no dia 09/08/2022
JaMilli YNGlid carMo da cUNHa, cPf: 020828312-28,  op. de comp./
GETiN, MaT.: 5945412, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  17 de  agosto de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 841449
PORTARIA Nº 920 de 17 de Agosto  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1007522/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo de : ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caN-
didaToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa 
no dia 13/08/2022
EdiSoN coNcEiÇÃo corrEa, cPf: 293586632-00, Motorista/GETra, 
MaT.: 541892371. 0,5 diaria
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  17 de  agosto de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 841455
PORTARIA Nº 888 de 10 de Agosto  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 967725/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de  rEaliZar ViSToria TÉcNica No HEMoNÚclEo dE caPaNEMa/
Pa no dia 03/08/2022.
rEBEca GUErra TriNdadE, cPf: 842969765-91, Gerente/GEiNE , 
MaT.:5916429, 0,5 diaria, JaiME adaM NETo, cPf:028370442-02, , Ge-
rente de custos/GEiNE, MaT. 5938470, 0,5 diaria e Eric GoMES MaGNo, 
cPf: 683626502-06, Engenheiro/GEiNE, MaT.: 5487274, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  10 de  agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 841473

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 045 /18.08.2022 – deterMiNar
NoME: EdiMilSoN raiMUNdo MElo corrEa
MaTrÍcUla: 54190631/1
carGo: TÉcNico EM radioloGia
loTaÇÃo: HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS
TriÊNio: 13.06.2008 a 12.06.2011
PErÍodo coNcEdido: 03/10/2022 a 01/11/2022 (30 dias).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS

Protocolo: 841512
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo 
de serViÇos, coM refLeXo fiNaNceiro

coNtrato  N°: 07/2021
Processo N°: 2020/419227 aNeXo N°: 2022/460735

JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo de acréscimo e Supressão de 
Serviços, com reflexo financeiro ao Contrato nº 07/2021, decorre da solici-
tação feita pela empresa contratada, com fundamento no art. 65, i, alínea 
“a” e “b” c/c §1º da lei nº. 8.666/93, devidamente analisado pela con-
sultoria Jurídica e Setor Técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta.
Valor iNicial: r$ 48.317.516,98 (quarenta e oito milhões, trezentos e 
dezessete mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos).
Valor acrEScido: r$ 8.724.231,05 (oito milhões, setecentos e vinte e 
quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinco centavos)
Valor SUPriMido: r$ 894.745,55 (oitocentos e noventa e quatro mil, 
setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)
rEflEXo fiNaNcEiro: r$ 7.829.485,50 (sete milhões, oitocentos e vinte 
e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos)
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 56.147.002,48 (cinquenta e seis milhões, 
cento e quarenta e sete mil, dois reais e quarenta e oito centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
Trabalho: 26.782.1486.7429; Natureza da despesa: 449051; origem do 
recurso: TESoUro; fonte do recurso: 0124000000.
daTa da aSSiNaTUra: 18/08/2022.
dadoS da coNTraTada:
NoME: HB20 coNSTrUÇÕES lTda.
cNPJ: 15.482.315/0001-90
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 841950

oUtras MatÉrias
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico N.º 001/2022

oBJETo: contratação de empresa para fornecimento de cartuchos e toner, 
para impressoras.
orÇaMENTo:
Unidade orçamentaria: 29101
Programa de Trabalho: 26.122.1297.8338
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 010100000
Plano interno: 4120008338c
daTa dE aBErTUra: 08/09/2022.
Hora: 10:00 hora local.
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br
Belém, 18 de agosto de 2022.
Thayana araujo Guimaraes
Pregoeira – SETraN

Protocolo: 842024

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

A Pregoeira da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH, 
instituída pela Portaria nº 155/2021-GP de 09/11/2021, torna público o 
resultado do julgamento do PrEGÃo ElETrÔNico nº015/2022-cPH, refe-
rente à contratação de empresa para o fornecimento de Materiais de con-
sumo de Expediente, descartáveis, Higiene e limpeza, o qual visa atender 
a companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, derivado do proces-
so nº 2022/513199, decide adJUdicar o seguinte resultado:
1-loTE 1 – Material de Expediente/descartável, foi declarado dESErTo, 
por não existirem empresas interessadas no lote do certame, sendo que 
em ato contínuo o diretor Presidente, em exercício da cPH, autorizou a 
sua rEPETiÇÃo.
2-loTE 2 – Material de Higiene e limpeza a empresa E do S do c 
caMPoS BElo EirEli- caMPoS BElo, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
20.142.305/0001-45, com sede na Travessa Bom Jardim, nº 1283, Bairro: 
Jurunas, cEP: 66.025-184, fones: (91) 981131605, e-mail: evabelo2@
yahoo.com.br , município de Belém, estado do Pará, pelo valor global do 
loTE ii a importância de r$128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), por 
ter apresentado a proposta mais vantajosa para a contratação.
Para todos os efeitos legais.
Belém/Pa, 18 de agosto de 2022.
cleide cilene abud ferreira
Pregoeira da cPH
Matrícula nº2052598

Protocolo: 841957

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

Nota tÉcNica Nº 02/2022-Processo Nº 2022/361377-aSSUN-
To: Tarifa de movimentação de gás natural proposta pela companhia Gás 
do Pará para atendimento ao segmento veicular 2022/2022-Homologo o 
presente certame e aprovo a publicação da Tarifa inicial do Gás ao segmen-
to veicular 2022/2023- Belém, 16 de agosto de 2022. Nº da autorização: 
001/2022Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – coMPaNHia dE GáS do Pará – GaSPará. objeto: 
a companhia é autorizada a utilizar as tarifas máximas para o segmento 
Gás Natural Veicular (GNV) para os anos de 2022 a 2023. Vigência: 12 
(doze) meses contados da data de sua assinatura. fundamento legal: lei 
Estadual N° 6.099/97 de 30 de dezembro de 1997, e o artigo 15 da lei 
nº 7.719/2013 que disciplina a tarifa de do serviço de movimentação de 
gás aplicável ao consumidor livre, autoprodutor e aos princípios econômi-
co-financeiros previstos no Contrato de Concessão da Gás do Pará. Foro: 
Belém-Pa data da assinatura: 18/08/2022. Eurípedes reis da cruz filho 
diretor (a) Geral - arcoN-Pa.

Protocolo: 841477

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 262 de 17 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1010980;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar as servidoras clEidE rEGiNa da SilVa iMBiriBa, 
matrícula nº 10332/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública 
e Maria dE JESUS JorGE rodriGUES, matrícula 23914/1, ocupante do 
cargo de Engenheiro agrônomo, para atuarem como oUVidor desta Se-
cretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca –SEdaP;
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino

Protocolo: 841479

.

.

errata
.

Portaria de diÁrias 705/2022 BENEficiário (a): antonia do So-
corro aleixo Barbosa
oNde se LÊ: dESTiNo: São caetano de odivelas/Pa. oBJETiVo: Visita 
técnica nas propriedades da agricultura familiar para implantação de quin-
tais produtivos - SEdaP. PErÍodo: 02 a 03/06/2022. Nº dE diáriaS: 1 ½ 
(uma e meia). Leia-se: dESTiNo: Santo antonio do Tauá/Pa. oBJETiVo: 
Visita nas propriedades e reunião sobre a cadeia produtiva da mandioca 
– análise para a implantação de uma Unidade demonstrativa da Mandioca 
PErÍodo: 11 a 13/08/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas  e meia) Marcio 
Marcelo de Souza Trindade- diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 841600

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2° terMo aditiVo ao coNtrato N°29/2021 - sedaP
oBJETo: o rEEQUiliBrio EcoNoMico-fiNaNcEiro dos preços do con-
trato firmado entre as partes na data de 13/05/2021 nos termos previstos 
o art. 65, ii, “d”, da lei nº 8.666/93, alterando o valor do item em 25%, 
conforme planilha abaixo:



diário oficial Nº 35.082   35Sexta-feira, 19 DE AGOSTO DE 2022

iteM descriÇÃo
QUaNtitatiVo 

reeQUiLi-
Brado

PreÇo UNit. 
oriGiNÁrio

ÍNdice
(%)

PreÇo UNit. 
atUaLiZado

32

Máquina para branqueamento 
com temperatura regulável da 
água a 80°, costruido em aço 
inox-*304-aisi18.8, medindo 
50x50x74cm, 110v contendo: 
tanque de imersão – 1 lata; 

resistência – 3kvv; protetor de 
resistencia; isolamento térmico 

feito em lã de vidro com barreiras 
de aluminio, termômetro eletrô-
nico digital com display; lâmpada 
sinalizadora; termostato analógico 
de 20 a 120°c, estrutura de apoio 
em tubos e sapatas reguladoras 
de poliamida; soquete industrial 
(macho) 30 amp para energia; 
aterramento; porta para ma-

nutenção e dreno com registro. 
Marca/Modelo: Purinox / TB1l

402 r$ 1.889,00 25% r$ 2.361,25

62

despolpadeira de frutos de açai, 
capacidade para no mínimo 10 
litros, motor elétrico de 1/2hp, 

110/220v; com tanque confeccio-
nado em chapa inox de 1.5 mm, 
cone inferior do mesmo material, 
estrutura em tubo de no mínimo 
2 ½ “ x 2.5 mm de espessura, 
com sapatas para fixação do 

motor e da máquina, equipada 
com haste para bater.

Marca/Modelo:Metvisa /dG10

852 r$ 1.796,50 25% r$ 2.245,62

doTaÇÃo orÇaMENTária: ação: 8705; fonte de recurso: 0101; Nature-
za de despesa: 449052; função Programática: 20.608.1491.8705
daTa dE aSSiNaTUra: 18.08.2022.
coNTraTado: laNcE oNliNE coM aroM arT dE dEc, MáQ iNdUS-
TriaiS E loc aUToMÓVEiS lTda.
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: rUa PrESidENTE VarGaS 682, Sala 03, JardiM aMÉrica, 
doUradoS – MS, iNScriTa No cNPJ/Mf  Nº 17.572.083/0001-96
ordENador: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 841841
1° terMo aditiVo ao coNtrato N° 161/2021 - sedaP

oBJETo: o contrato nº. 161/2021-SEdaP é repactuado, visando à manu-
tenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, para adequação do 
preço contratual ao atual custo dos serviços, passando o valor mensal para 
r$ 25.884,18 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e dezoi-
to centavos) e o valor Global para de r$ 310.610,16 (trezentos e dez mil, 
seiscentos e dez reais e dezesseis centavos), conforme planilha abaixo:
 

BeLÉM – rePactUaÇÃo (a Partir de JaN À MarÇo de 2022) seM aJUste tarifa traNsPorte

iteM descriÇÃo UNid. QUaNt
VLr. UNit.

MeNsaL coNtra-
tado

VLr. UNit.
MeNsaL rePactUado

02 JardiNEiro UNid. 02 r$ 6.877,06 r$ 7.535,94

03 coPEiro UNid. 02 r$ 5.936,84 r$ 6.513,902

05 rEcEPcioNiSTa UNid. 03 r$ 10.666,23 r$ 11.749,14

Valor do coNTraTo r$ 23.480,13 r$ 25.884,18

BElÉM – rEPacTUaÇÃo (a ParTir dE aBril dE 2022) coM aJUSTE Tarifa TraNSPorTE

iTEM dEScriÇÃo UNid. QUaNT
Vlr. UNiT.

MENSal coNTra-
Tado

Vlr. UNiT.
MENSal rEPac-

TUado

Vlr. ToTal
Para 12 
MESES

02 JardiNEiro UNid. 02 r$ 6.877,06 r$ 7.578,62 r$90.943,44

03 coPEiro UNid. 02 r$ 5.936,84 r$ 6.556,42 r$78.677,04

05 rEcEPcioNiSTa UNid. 03 r$ 10.666,23 r$ 11.749,14 r$140.989,68

Valor do coNTraTo r$ 23.480,13 r$ 25.884,18 r$310.610,16

da difErENÇa PaGa a Maior Para a coNTraTada rEfErENTE ao MÊS dE 
JaNEiro À MarÇo dE 2022: a diferença retroativa a ser repassada a contra-
tada referente ao mês de janeiro à março de 2022 é de r$ 6.764,49 (seis mil, 
setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).
da difErENÇa PaGa a Maior Para a coNTraTada rEfErENTE ao MÊS 
dE aBril À aGoSTo dE 2022: a diferença retroativa a ser repassada a 
contratada referente ao mês de abril à agosto de 2022 é de r$ 12.020,25 
(doze mil, vinte reais e vinte cinco centavos).
daTa dE aSSiNaTUra: 18.08.2022.
coNTraTado: SErVlidEr SErVicoS dE liMPEZa E coNSErVacao EirEli
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: Trav. dr. Moraes 730, Vila amazônia nº 55 (altos) - Sala a - 
Belém/ Pa - cEP: 66.035-125.
ordENador: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 841802

2° terMo aditiVo ao coNtrato N° 110/2021 - sedaP
oBJETo: o contrato nº. 110/2021-SEdaP é repactuado, visando à manu-
tenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, para adequação do 
preço contratual ao atual custo dos serviços, passando o valor mensal para 
r$ 21.703,79 (vinte e um mil, setecentos e três reais e setenta e nove 
centavos) e o valor Global para de r$ 260.445,48 (duzentos e sessenta 
mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), 
conforme planilha abaixo:

BeLÉM – rePactUaÇÃo (a Partir de JaN À MarÇo de 2022) seM aJUste tarifa traNsPorte

iteM descriÇÃo UNid. QUaNt
VLr. UNit.

MeNsaL coNtra-
tado

VLr. UNit.
MeNsaL rePactUado

01 ENcarrEGado UNid. 01 r$ 4.144,37 r$ 4.540,21

04 aUXiliar dE SErViÇoS 
GEraiS UNid. 05 r$ 15.591,65 r$ 17.035,40

Valor do coNTraTo r$ 19.736,02 r$ 21.575,61
BeLÉM – rePactUaÇÃo (a Partir de aBriL de 2022) coM aJUste tarifa traNsPorte

iteM descriÇÃo UNid. QUaNt
VLr. UNit.

MeNsaL coNtra-
tado

VLr. UNit.
MeNsaL rePac-

tUado

VLr. totaL
Para 12 Meses

01 ENcarrEGado UNid. 01 r$ 4.144,37 r$ 4.561,99 r$ 54.743,88

04 aUXiliar dE SErVi-
ÇoS GEraiS UNid. 05 r$ 15.591,65 r$ 17.141,80 r$205.701,60

Valor do coNTraTo r$ 19.736,02 r$ 21.703,79 r$260.445,48

da difErENÇa PaGa a Maior Para a coNTraTada rEfErENTE ao MÊS 
dE JaNEiro À MarÇo dE 2022: a diferença retroativa a ser repassada a 
contratada referente ao mês de janeiro à março de 2022 é de r$ 5.518,77 
(cinco mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e sete centavos).
da difErENÇa PaGa a Maior Para a coNTraTada rEfErENTE ao MÊS 
dE aBril À aGoSTo dE 2022: a diferença retroativa a ser repassada a 
contratada referente ao mês de abril à agosto de 2022 é de r$ 9.838,85 
(nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos).
daTa dE aSSiNaTUra: 18.08.2022.
coNTraTado: SErVlidEr SErVicoS dE liMPEZa E coNSErVacao EirEli
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: Trav. dr. Moraes 730, Vila amazônia nº 55 (altos) - Sala a - 
Belém/ Pa - cEP: 66.035-125.
ordENador: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 841808

aPostiLaMeNto
.

terMo de foMeNto Nº 01/2021-sedaP
data de assinatura: 18/08/2022
objeto: inclusão da fonte 0135
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 841869

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 746/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Venâncio lima da costa. carGo: Motorista. MaTrÍcUla: 
31954-1 oriGEM: Medicilância/Pa. dESTiNo: Tucumã/Pa. oBJETiVo: 
Transportar sementes Híbridas de cacau. PErÍodo: 22 a 28/08/08/2022. 
Nº dE diáriaS: 6 ½ (seis e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 745/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Kamal Jorge Bastos abou El Hons. carGo: Motorista . 
MaTrÍcUla: 5893618/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Medicilândia/
Pa. oBJETiVo: dar apoio a equipe da SEdaP que se deslocará para 
participar do X cacaUfEST no município de Medicilândia. PErÍodo: 23 a 
28/08/08/2022. Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia).ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 744/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: antonia do Socorro aleixo Barbosa. carGo: diretora 
-dafa. MaTrÍcUla: 5945834/1 oriGEM: Belém/Pa dESTiNo:  São cae-
tano de odivelas/Pa. oBJETiVo: Visita técnica em propriedades rurais de 
quintais produtivos agroecológicos e fomento de insumos agrícolas. PErÍ-
odo: 19 a 20/08/2022. Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia). ordENador: 
Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 841624

oUtras MatÉrias
terMo de cessÃo de Uso Nº 140/2022

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE alMEiriM.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor coM PlaiNa, cHaSSi: 
9BlP09001NG000073.
daTa dE aSSiNaTUra: 18/08/2022
ViGÊNcia: 18/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 841814
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terMo de cessÃo de Uso Nº 141/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE NoVa ESPEraNÇa do Piriá.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor coM PlaiNa, cHaSSi: 
9BlP10001NG000095.
daTa dE aSSiNaTUra: 18/08/2022
ViGÊNcia: 18/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 841816
terMo de cessÃo de Uso Nº 142/2022

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE PacaJá.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor coM PlaiNa, cHaSSi: 
9BlP10001NG000096.
daTa dE aSSiNaTUra: 18/08/2022
ViGÊNcia: 18/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 841820

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 01503/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
considerando o decreto, datado de 11/08/2022 e  publicado no doE nº 
35.076 de 12/08/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art.98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 30(trin-
ta)dias de  licença Premio ao servidor, BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS, 
matrícula nº 57190493/1, Procurador autárquico/Presidente do iTErPa, 
de 22.08.2022 a 20.09.2022, correspondente ao período aquisitivo de 
22/10/2010 a 21/10/2013..
Publique-se.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria 013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará– iTErPa, em 18 de 
agosto de 2022.

Protocolo: 841947

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1500/22 de 18/08/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipios:Bujaru,curionolis,Marabá,Tomé-açu e Xinguara/Pa.
Periodo: 23/08/2022 a 08/09/2022(16,5) diária
Servidores:
-5721-1298/1-francimari colares de oliveira cruz-Técnico/dEaf
-3165-515/1-Tomaz de Nazaré Sena ferreira-agrimensor
-5719-3374/1-fábio conceição Neves Gomes--Motorista
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 841999

.

.

oUtras MatÉrias
.

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
2022/662722 aNToNio dalcirNEi PErEira SoarES 09,3282Ha SÍTio 2 irMÃoS 1502/2022

Belém (Pa), 18.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos - Presidente

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

2009/436165
aSSociaÇÃo doS MoradorES 
da coMUNidadE NoVa Vida 

(aMcNV)
SoliciTa ProVidÊNciaS TailÂNdia

Em, 18/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa

Protocolo: 841753
Portaria Nº 01494/2022

o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
coNSidEraNdo o Proc. nº 2022/1042260 e Memº 026/22/caf,de 
17/08/2022
rESolVE:
i – EXclUir, a servidora, HEllEN SiGlia dEMETrio BarroS , Técnico em Gestão 
de desenvolvimento agrário e fundiário, matrícula nº5956063/1, da PorTaria Nº 
0732/21 de 01/06/2021, publicada no doE nº 34.604 de 07/06/2021, que concedeu 
a Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 50% (cinquenta por cento).
II - CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 50% 
(cinquenta por cento) ao servidor MaUro aNToNio caValEiro dE MacE-
do rodriGUES, Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário, matrícula nº 5957270/1.
iii- fazer vigorar os efeitos desta Portaria a partir de 22/08/2022.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 17 de agosto de 2022

Portaria Nº 01495/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/1042260, e Memº 026/22,de 17/08/2022/caf
r  E  S  o  l  V  E:
i – EXclUir, a servidora lUaNa da coSTa dUarTE HiaNES , Técnico em 
Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário, matrícula nº 5961536/1, 
da PorTaria Nº 764/22 de 12/04/2022, publicada no doE nº 34.946/22 
de 26/04/2022, que concedeu a Gratificação de Tempo Integral, no 
percentual de 50%(cinquenta por cento).
II - CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 50% (cin-
quenta por cento)à servidora SaNNaH MoHaMad BiraNi PEdroSo, Técnico 
em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário, matrícula nº 57231780/1.
iii- fazer vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 22/08/2022.
Publique-se
Bruno Yoheiji Koho ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 17 de agosto de 2022 

Portaria Nº 1499/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, regulamentada pelo decreto n° 63, de 
14 de março de 2007;
considerando o PaE nº 2022/1042260, e Memº 026/22,de 17/08/2022/caf
r  E  S  o  l  V  E:
i – EXclUir, a servidora BEaTriZ aNTUNE NUNES, Técnico em Gestão 
de desenvolvimento agrário e fundiário matrícula nº 6039083/3 da 
PorTaria Nº 742/22 de 05/04/2022, publicada no doE nº 34.923 de 
06/04/2022, que concedeu a Gratificação de Tempo Integral, no percentual 
de 50%(cinquenta por cento).
II – CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 50% ((cin-
quenta por cento)à servidora GiSEllE do Socorro lUZ dE liMa, Técnico 
em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário matrícula nº 57213621/1.
iii – faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 22 de agosto de 2022.
Publique-se
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 17 de agosto de 2022.

Protocolo: 841744
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

terMo de cessÃo N° 072/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE aNaJáS, com sede na av. José Pedro da Silva, n° 01, cEP: 68810-000 
no município de anajás, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
05.849.955/0001-31. o plano usa do bem móvel 20 und roÇadEira coS-
Tal MoTor 2 TEMPoS, 36 ciliNdradaS E 1,7 KM.
data da assinatura: 06/04/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 841485
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terMo de cessÃo Nº 036/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
– NGPr, cede, a título precário, à cESSioNária, colÔNia dE PESca-
dorES Z-100 dE PacaJá, com sede na rua Bahia, nº 142, alto Bonito, 
cEP: 68485-000, Pacajá, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
11.455.135/0001-68, o pleno uso dos bens móveis 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: 841489
terMo de cessÃo Nº 03/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr, cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE PorTEl, com sede na av. duque de caxias, nº 803, bairro centro, cEP: 
68480-000, Municio de Portel, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 04.876.447/0001-80, o pleno uso dos bens móveis 03 und foGÃo SEMi 
iNdUSTrial e 30 und MoTor coM raBETa BfG 4T 6,5cV-P MaNUal.
data da assinatura: 21/01/2022.
Vigência: 2 anos.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo - NGPr

Protocolo: 841556
terMo de cessÃo Nº 007/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
– NGPr, cede, a título precário, à cESSioNária, coloNia dE PESca-
dorES Z-49 dE GUrUPá, com sede na aV. Santo antônio, s/n, centro, 
Gurupá, Estado do Pará, cEP: 68300-000,inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
84.058.916/0001-92, o pleno uso dos bens móveis 100 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: 841559
terMo de cessÃo N° 0212/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral- 
NGPr, cede, a titular precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE SaNTa Maria do Pará, com sede na Praça da Matriz, nº 001, centro, 
cEP: 68738-000, 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 150 und roÇa-
dEira coSTal MoTor 2 TEMPoS 36 ciliNdradaS 1,7KW
data da assinatura: 27/07/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 841653
terMo de cessÃo Nº 037/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr, cede, a título precário, à cESSioNária, colÔNia dE PEScadorES 
Z- 78 dE NoVo rEParTiMENTo, com sede na rua Principal, s/n, Vila Pólo 
Pesqueiro, cEP: 68473-000, Novo repartimento, Estado do Pará, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 05.422.062/0001-05, o pleno uso dos bens móveis 
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: 841648
terMo de cessÃo N° 090/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
ParaGoMiNaS, com sede na Praça cleodovaldo Gonçalves, n° 100 - bloco 
1, cidade Nova, cEP: 68625-410 no município de Paragominas, Estado do 
Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 14.488.963/0001-90. o plano usa do 
bem móvel 01 rETroEScaVadEira.
data da assinatura: 09/05/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 841639
terMo de cessÃo Nº 035/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr, cede, a título precário, à cESSioNária, coloNia dE PEScadorES 
Z-32 dE TUcUrUÍ, com sede na av. sete de setembro, nº 36, coHaB, 
cEP: 68459-210, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 05.845.748/0001-09, o 
pleno uso dos bens móveis 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: 841644
..

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 5061/2022- adeParÁ, de 12 de aGosto de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.

coNSidEraNdo o PaE 2022/944254 e o que determina o art. 49, da lei nº 
5.810/94, que trata da remoção dos servidores.
r E S o l V E:
rEMoVEr a PEdido o(a) servidor(a) MaicoN JoSE dE SaNTaNa SaNToS, 
matrícula nº 57223642/1, ocupante do cargo de agente fiscal agropecuá-
rio, da GEr. de castanhal/ UlSa de Santa izabel para Gerência de inteli-
gência e de análise de risco/ Giar, a contar de 01/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 841935

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 46/2022
Processo N° 2021/1314878

Projeto/atividade – 928338
Elemento da despesa – 339036
fonte - 0261
Valor MENSal: r$ 1.100,00
Valor ToTal: r$ 13.200,00
ViGÊNcia: 10/08/2022 à 09/08/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de SaNTa 
Maria do Pará
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses
coNTraTada: JoÃo PErEira da SilVa, cPf nº 352.185.332-20
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 841717

.

.

sUPriMeNto de fUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de fUNdo Nº 5140/2022: BENEficiá-
rio: HEriKa BiTTENcoUrT loBaTo ;Matrícula: 5869102;função:20agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: ocor-
rer com despesas de pronto pagamento de aquisição de materiais diversos 
de consumo, para atender as necessidades do laboratório de manipulação e 
triagem biológica.Elemento de despesa/ Valor: 339030 / r$ 3.000,00;Prazo 
de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia):15.ordena-
dor de despesas: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841444
Portaria de sUPriMeNto de fUNdo Nº 5149/2022: BENEfici-
ário: PEdro JUlio PEdroSa dE MiraNda; Matrícula: 57201929;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 
0261;objetivo: ocorrer com despesas de pronto pagamento de aqui-
sição de materiais diversos de consumo, para atender as necessidades 
da Gerência de capitão Poço.Elemento de despesa / Valor: 339030/ r$ 
2.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 841659
Portaria de sUPriMeNto de fUNdo Nº 5150/2022: BENEfici-
ário: raiMUNdo EliNaldo alVES corrEa; Matrícula: 5885884;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 
0261;objetivo: ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição 
de materiais diversos de consumo, para atender as necessidades do es-
critório de Garrafão do Norte.Elemento de despesa / Valor: 339030/ r$ 
2.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 841674

.

.

diÁria
.

Portaria: 5155/2022 objetivo: realizar na região da comunidade Mano-
el Baiano, Vicinal dos Mineiros, Vila Nazaré, Vicinal Tozetti, Vicinal Três Bar-
racas e Vicinal chico Elias, a ação de Busca de inadimplentes referentes à 
etapa de vacinação contra febre aftosa de Maio de 2022. faz-se necessária 
a solicitação de diárias uma vez que a região é distante da sede do munici-
pio o que inviabiliza o retorno diário, o acesso das estradas sendo precário 
e com dificultosa chegada, assim como a otimização do combustível.Fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: PacaJá/Pa destino: 
PacaJá/Pa Servidor: 55586105 / EdENilSoN GoMES liMa (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 16/08/2022 a 19/08/2022.or-
denador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841930
Portaria: 5156/2022 objetivo: realizar busca a inadimplentes de va-
cinação contra aftosa da etapa de maio de 2022 em 25 propriedades ru-
rais do município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa Servidor: 
57223551/ NaElSoN carValHo GoMES (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841932
Portaria: 5157/2022 objetivo: realizar interdição de propriedade com 
Mormo; coleta de sangue de equinos para dar continuidade no processo de 
saneamento de aiE em 5 propriedades no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: alENQUEr/
Pa Servidor: 05870917/ aNdrEZa Scafi alMEida dE oliVEira (MÉdico 
VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 15/08/2022 a 20/08/2022.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841933
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Portaria: 5153/2022 objetivo: realizar visita de atendimento a foco em 
aiE em 01 propriedade.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: alTaMira/Pa destino: SENador JoSÉ PorfÍrio/Pa Servidor: 
54197073/ laMarcK PaUlo BarroS BEZErra (MÉdico VETEriNário) 
/ 2,5 diáriaS / 29/08/2022 a 31/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841908
Portaria: 5154/2022 objetivo: auxiliar o fEa a realizar visita de atendi-
mento a foco em aiE em 01 propriedade.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: alTaMira/Pa destino: SENador JoSÉ PorfÍrio/
Pa Servidor: 54193001/ ricardo da SilVa rodriGUES (TÉcNico aGrÍ-
cola) / 2,5 diáriaS / 29/08/2022 a 31/08/2022.ordenador: JaMir JU-
Nior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841919
Portaria: 5159/2022 Objetivo: Conduzir em veículo oficial a médica ve-
terinária até o município de Terra Santa e dar apoio nas atividades a campo 
na realização de interdição, sacrifício e coleta de amostra sanguíneas dos 
equinos.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: faro/Pa 
destino: TErra SaNTa/Pa Servidor: 5897780/ raiMUNdo frEirE Vidal 
(aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 14/08/2022 a 15/08/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841952
Portaria: 5158/2022 objetivo: realizar vacinação na modalidade agulha 
oficial no município. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Ori-
gem: cHaVES/Pa destino: afUá/Pa Servidor: 57221223/ MarÇal caVal-
caNTi dE SoUZa BarroS (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico 
VETEriNário) / 11,5 diáriaS / 17/08/2022 a 28/08/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841943
Portaria: 5152/2022 objetivo: realizar ações de busca aos inadimplen-
tes da 2ª etapa de vacinação contra febre aftosa nas regiões do município. 
As diárias se justificam pelo fato das referidas propriedades serem distan-
tes da sede do município, onde o acesso às mesmas pelos rios, tornando 
oneroso o retorno diário a sede do município, sendo facilitado pernoitar 
nas propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: PorTo dE MoZ/Pa destino: PorTo dE MoZ/Pa Servidor: 321110/ 
fraNciSco MorEira caMPoS NETo (aUXiliar dE caMPo) / 4,5  diá-
riaS / 01/08/2022 a 05/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaS-
SU MacEdo.

Protocolo: 841862
Portaria: 5137/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Murcha por fusarium foc r4T em bananeiras em 16 propriedades do mu-
nicípio.a solicitação das diárias para o mesmo município de lotação do 
servidor é devido às longas distâncias que chegam a mais de 100 km por 
dia de vicinal, sendo que as inspeções em cada propriedade são demora-
das devido a coleta de dados nas roças e com o produtor e isso impede 
o retorno para sede do município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BraSil NoVo/Pa destino: BraSil NoVo/Pa Servidor: 
5897577/ PaUlo ViTor NoGUEira (fiScal ESTadUal aGroPEcUário 
- ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 22/08/2022 a 25/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841435
Portaria: 5139/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Murcha por fusarium foc r4T em bananeiras no município de Brasil Novo. 
Será realizado o levantamento em 16 propriedades rurais.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alTaMira/Pa destino: BraSil 
NoVo/Pa Servidor: 54186960/PEdro PaUlo MaToS dE araUJo (ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 22/08/2022 a 25/08/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841441
Portaria: 5141/2022 objetivo: Participação de reunião Técnica ad-
ministrativa na Sede da adEPara em Belém/Pa.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino:  BElÉM/Pa Ser-
vidor: 5739012/UilTEr SoUZa caValcaNTE  (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 
diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841451
Portaria: 5138/2022 objetivo: realizar emissão de GTa, atualização ca-
dastral, atendimento ao público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: Vila NaZarÉ/Pa Servidor: 
57175279/MicHElE roSaNa MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) 
/ 3,5 diáriaS / 16/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841438
Portaria: 5148/2022 objetivo:realizar levantamento e detecção em 
15 propriedades rurais produtoras de cacau, na região da serra azul, que 
fica localizada a mais de 130 quilômetros da sede do município de Monte 
alegre.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem:MoNTE alE-
GrE/Pa destino:MoNTE alEGrE/Pa Servidor: 54187164/HEldEr afoNSo 
da SilVa (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS /22/08/2022 a 26/08/2022 
.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 841484
Portaria: 5147/2022 objetivo:realizar levantamento e detecção em 
15 propriedades rurais produtoras de cacau, na região da serra azul, que 
fica localizada a mais de 130 quilômetros da sede do município de Mon-
te alegre.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem:MoNTE 
alEGrE/Pa destino:MoNTE alEGrE/Pa Servidor: 55586039/clEo JoSE 
BaTiSTa dE aNdradE (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS 
/22/08/2022 a 26/08/2022 .ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 841480

Portaria: 5146/2022 objetivo:Participar de reunião técnica com lideran-
ças ligadas a área livre de cancro cítrico.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem:BElÉM/Pa destino:  caPiTÃo PoÇo/Pa Servidor: 
57224177/rafaEl aNToNio HaBEr  (fiScal ESTadUal aGroPEcUário 
) / 1,5 diária /10/08/2022 a 11/08/2022 .ordenador: lUcioNila PaN-
ToJa PiMENTEl.

Protocolo: 841474
Portaria: 5143/2022 objetivo: coordenar as atividades durante a etapa 
de vacinação contra febre aftosa, etapa Marajó/2022.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem:BElÉM//Pa destino:  SalVaTErra/Pa 
Servidor: 5909028/JoElia Maria SaNTaNa GUErra (MÉdico VETEri-
Nário) / 10,5 diáriaS /22/08/2022 a 01/09/2022 .ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841467
Portaria: 5144/2022 objetivo: realizar fiscalização do uso de agro-
tóxicos em 12 propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem:roNdoN do Pará/Pa destino:  aBEl fiGUEirEdo/Pa 
Servidor: 6403317/JoYcilENE TEiXEira do NaSciMENTo  (aGENTE fiS-
cal aGroPEcUário ) / 3,5 diáriaS /29/08/2022 a 01/09/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841469
Portaria: 5145/2022 objetivo: realizar fiscalização do uso de agro-
tóxicos em 12 propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem:doM EliSEU/Pa destino:  aBEl fiGUEirEdo/Pa Ser-
vidor: 57232464/iVaNi do Socorro BENiTo MalcHEr  (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo ) / 4,5 diáriaS /29/08/2022 a 02/09/2022.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 841470
Portaria: 5142/2022 objetivo: Participação de reunião Técnica ad-
ministrativa na Sede da adEPara em Belém/Pa.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino:  BElÉM/Pa Ser-
vidor: 57223308/adENaUE coSTa do aMaral  (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841462
Portaria: 5151/2022 objetivo: dar apoio nas ações de instituições fe-
derais quanto à sanidade agropecuária na região.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: JacUNdá/Pa destino: SÃo fÉliX do XiN-
GU/Pa Servidor: 57234545/ rodriGo aNToNio MoNTEiro da SilVa / 
(aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 12,5 diáriaS / 02/08/2022 a 
14/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841811

.

.

fÉrias
.

Portaria Nº 5062/2022 - adeParÁ, 
de 12 de aGosto de 2022

a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o que determina o art. 72, inciso i, art. 74 parágrafo 1º e 
2º, art. 75, inciso i e ii, art. 76, parágrafo 1º da lei nº 5.810/94.
rESolVE:
EXclUir da Portaria de férias de aGoSTo de 2022, Nº 4461 de 19 de 
JUlHo de 2022, publicada no doE 35054 de 22 de JUlHo de 2022 do 
servidor abaixo:

MatrÍcULa NoMe PerÍodo 
aQUisitiVo PerÍodo GoZo dias LotaÇÃo

54192707/ 1 ENGEl BlaGiTZ cicHoVSKi 2018/2019 01/08/22 a 30/08/22 30 caPiTao PoÇo

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente de área de Gestão de Pessoas
TaTiaNE ViaNNa da SilVa
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 841938

t.
.

torNar seM efeito
.

torNar seM efeito
o diretor da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e com base no que dispõe os artigos 199, 
204,205 e 211 da lei 5.810/94.
rESolVE:
1. Tornar sem efeito a PorTaria Nº2374/2022 –adEPará, de 27 de abril 
de 2022, publicada no diário Oficial do estafo do Pará nº 34.951, fls.36 
(ioEPa) no dia 29/04/2022, sob o Protocolo nº 790708;
2. Tornar sem efeito a PorTaria Nº2955/2022 –adEPará, de 12 de maio 
de 2022, publicada no Diário Oficial do estafo do Pará nº 34.973, fls.48 
(ioEPa) no dia 18/05/2022, sob o Protocolo nº 799920.
registre, publique-se e cumpra-se
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor-Geral - adEPara

Protocolo: 841750
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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0462/2022 – 16.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
P r o r r o G a r, pelo prazo de 60(Sessenta) dias, os efeitos da Por-
taria de nº 0344/2022, que instituiu o Grupo de Trabalho, composto dos 
empregados abaixo relacionados, sob a coordenação da assessoria de de-
senvolvimento organizacional - aSdo, para compor um Grupo de Trabalho 
encarregado de realizar a revisão do site e elaborar normativa para gestão 
do sítio eletrônico da EMaTEr-Pará:
• PAULA ANDREA FREITAS PORTILHO (ASCOM)
• JORGE AUGUSTO MACEDO DE SOUZA (ASDO)
• JAMERSON MONTEIRO RODRIGUES VIANA (COTEC)
• GLEISON JOSÉ KIYOSHI SATO BARROS (CTIC)
• ROBERTO EISAKU SUAMI (AUDIT)
• RAFAELA RIOS ALVES LEITE (AJUR)
 roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Protocolo: 841482
Portaria Nº 0459/2022 – 11.08.2022

o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/09/2022 à 30/09/2022, o Extensionista 
rural l – ElcioNE BarBoSa doS SaNToS - Matrícula nº 55585916/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Pau D’Arco/Regional de Con-
ceição do araguaia, em virtude do titular encontrar-se em gozo de licença 
Prêmio. (PaE: 2022/1006841).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Portaria Nº 0458/2022 – 11.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 12/09/2022 à 11/10/2022, a auxiliar de admi-
nistração olciNEidE lUcia fErrEira roQUETa dE aNdradE - Matrícula 
nº 3177556/1, para responder pela Secretaria da coordenadoria de admi-
nistração e finanças/coafi, em virtude da titular encontrar-se em gozo de 
férias. (PaE: 2022/1003614).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Protocolo: 841759
Portaria Nº 0463/2022 – 16.08.2022

o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o auxiliar de 
administração oScar SoUZa do carMo JUNior (Titular)- Matricula nº 
5945591/1 e o auxiliar de administração alBErTo ValENTE MENdoNÇa 
filHo (Suplente)-Matrícula nº 3151450/2, para, na qualidade de fiscais 
do contrato, acompanhar a execução do contrato nº 029/2022, celebrado 
entre a EMaTEr-Pará e EMPrESa coMErcial E. V. EPifaNio dE SoUZa 
ME, constitui objeto do presente contrato a contratação de Empresa Es-
pecializada no fornecimento de 10(dez), motocicletas 0km, ano modelo 
2022/2022, para atender as necessidades desta Empresa de assistência 
Técnica e Extensão rural do Estado do Pará-EMaTEr/Pa, nos Escritórios: 
central, regionais e locais, de acordo com as normas e diretrizes. PaE 
(2022/227196).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Protocolo: 841784
Portaria Nº 0440/2022 – 11.08.2022

o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 11/08/2022 à 09/09/2022, a Extensionis-
ta rural l – GiSEllE lUciaNa dE MaToS caSTro SaBiNo - Matrícula 
nº 57175834/1, para responder pela coordenadoria de Planejamento/
cPlaN, em virtude da titular encontrar-se em gozo de licença Prêmio. 
(PaE: 2022/1016678).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Protocolo: 841810

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0156/2022 – 25.07.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE
c o N c E d E r ao Motorista – cElSo GUilHErME MalaTo fariaS - 
Matrícula nº 54197291/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao 
Quinquênio: 24/04/2011 à 23/04/2016, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/901228).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Humanos

Portaria Nº 0139/2022 – 11.07.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE
c o N c E d E r ao auxiliar de administração, EdilBErTo GoMES doS 
SaNToS - Matrícula nº 57189713/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMa-
TEr-Pará, de 12.12.2012, 60 (Sessenta) dias de licença Prêmio (1º e 2º) 
meses relativo ao Quinquênio: 20/09/2012 a 19/09/2017, que será gozado 
no período de 01/09/2022 a 30/10/2022. (PaE: 2022/861159).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Humanos

Portaria Nº 0146/2022 – 14.07.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE
c o N c E d E r ao Extensionista rural i, fraNciSco alEXaNdrE QUEiro-
Ga rEiS, Matrícula nº 57175235/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
-Pará, de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo 
ao Quinquênio: 27/09/2011 a 26/09/2016, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/873372).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Humanos

Portaria Nº 0161/2022 – 25.07.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE
c o N c E d E r ao Extensionista rural ll – fraNciSco carloS carValHo 
dE liMa - Matrícula nº 3178269/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
-Pará, de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês relativo 
ao Quinquênio: 27/12/2013 à 26/12/2018, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/909440).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Humanos

Protocolo: 841969

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo;
Protocolo: 840727-17/08/2022
oNde se LÊ: ElEMENTo dE dESPESa: 339030 = r$ 1.500,00
Leia se: ElEMENTo dE dESPESa: 339030 = r$ 1.350,00
ordenador: roSiVal PoSSidÔNio NaSciMENTo

Protocolo: 841736

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 207/2022; BENEficiário: Glauber florên-
cio da cunha,  Matrícula Nº 57175853/1; fUNÇÃo: Extensionista rural i; 
oBJETiVo: assessorar o presidente na realização de reuniões técnico-ad-
ministrativas no regional de Tocantins, com vistas ao fortalecimento de 
aTEr nos municípios da região; Nº dE diáriaS: 0,5 (meia); PErÍodo: 
18/08/2022; dESTiNo: abaetetuba; ordENador dE dESPESa: rosival 
Possidônio do Nascimento

Protocolo: 841833
Portaria de diÁria Nº 206/2022; BENEficiário: rosival Possidô-
nio do Nascimento,  Matrícula Nº 3175685/1; fUNÇÃo: Presidente; oBJE-
TiVo: de realizar reuniões técnico-administrativas no regional de Tocantins 
com vistas ao fortalecimento de aTEr nos municípios da região; Nº dE 
diáriaS: 0,5 (meia); PErÍodo: 18/08/2022; dESTiNo: abaetetuba; or-
dENadora dE dESPESa: MarialVa SoUSa coSTa

Protocolo: 841825

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 85/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Em-
presa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompa-
nhar a execução de serviços.
rESolVE:
designar os servidores Ellen Tatiane de oliveira Queiroz, matrícula 
Nº 5898179/1 como fiscal e Leandro José Monteiro Ribeiro, matrícula Nº 
80845866/1, como suplente de fiscal, do contrato de pessoa jurídica es-
pecializada no fornecimento de MaTErial dE EXPEdiENTE, para atender a 
CEASA/PA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP/SEPLAD/DGL Nº 011/2021, firmado 
com a empresa VS dElGado coMÉrcio dE arTiGoS dE EScriTÓrio, a 
contar de 24 de junho de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 10 de agosto de 2022
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 841448
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Portaria Nº 84/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Em-
presa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompa-
nhar a execução de serviços.
rESolVE:
designar os servidores rafaela Veloso Matos Nascimento, matrícu-
la 5947400/1 como fiscal e Ana Alice da Silva Costa, matrícula Nº 
5898192/1, como suplente de fiscal, do contrato de pessoa jurídica espe-
cializada no fornecimento de MaTErial dE EXPEdiENTE, para atender a 
CEASA/PA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP/SEPLAD/DGL Nº 011/2021, firmado 
com a empresa f f dE alENcar EirEli, a contar de 06 de junho de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 10 de agosto de 2022
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 841446

coNtrato
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00362.

Valor: r$ 49.552,00.
objeto: Prestação de serviços técnicos especializados na elaboração do 
projeto elétrico de reforma, adequação e Modernização do Sistema Elétri-
co do Prédio administrativo da cEaSa/Pa PaE nº 2022/748029.
UNidadE orÇaMENTária: 58201; foNTE dE rEcUrSoS: 0261; Pro-
GraMa: 1297 - MaNUTENÇÃo da GESTÃo; PTrES: 588233-operacionali-
zação das ações administrativas; NaTUrEZa da dESPESa: 33.90.39.00 – 
oUTroS SErVicoS dE TErcEiroS-PESSoa JUridica; SUB-ElEMENTo: 
33.90.39.05 – SErVicoS TEcNicoS ProfiSSioNaiS.
EMPrESa: MGS ENGENHaria lTda, cNPJ: 45.429.361/0001-96. ENdErE-
Ço: TV PadrE PrUdENcio nº 220, Sala 209 - Bairro caMPiNa, Belém/
Pa, cEP nº 66.019-080.
ordenador: fraNciSco alVES dE aGUiar
diretora Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 841445
coNtrato: 018/2022

Processo 2022/141071
objeto: contrato de pessoa jurídica especializada no fornecimento de Ma-
TErial dE EXPEdiENTE, para atender em todo território estadual, os ór-
gãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará, PrEGÃo ElETrÔ-
Nico SrP/SEPlad/dGl Nº 011/2021.
fundamento legal: lei federal nº 8.666, de 21 de junho de1993, da lei 
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da lei Estadual nº 6.474, de 06 
de agosto de 2002, do decreto Estadual nº 534, de 4 de fevereiro de 2020, 
lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
Valor Total: r$ 76,60
Vigência: 24/06/2022 a 23/09/2022
orçamento: Unidade orçamentária: 58201, fonte do recurso: 0261, Pro-
grama: 1297 – Manutenção de Gestão, PTrES: 588338 - operacionalização 
das ações administrativas, Natureza da despesa: 33.90.30 – Material de 
consumo
contratada: VS dElGado coMÉrcio dE arTiGoS dE EScriTÓrio 
- cNPJ: 12.665.218/0001- 44
Endereço: rod. Br 316 KM 03, rua do fio, 22 - cEP: 67.010-550 – Gua-
nabara – ananindeua/Pa
data da assinatura: 24/06/2022
ordenador: fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 841464
..

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria
.

Portaria Nº. 1790/2022-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa, 11 de aGosto de 2022.

a corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019, com fundamento nos arts. 199, 204 e 208, 
caput, da lei Estadual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do PaE Nº. 2022/1014099, no qual o cole-
giado informa, em suma, que embora tenha envidado esforços para escla-
recer os fatos, ainda necessita executar outros procedimentos imprescindí-
veis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da PorTaria Nº. 1063/2022-GaB/corrEG, de 27/05/2022, 
publicada no doE nº. 34987 de 30/05/2022, referente aos fatos de que 
trata o PaE Nº. 2021/954920.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Portaria Nº. 1791/2022-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa, 11 de aGosto de 2022.

a corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019, com fundamento nos arts. 199, 204 e 208, 
caput, da lei Estadual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do PaE Nº. 2022/1007991, no qual o cole-
giado informa, em suma, que embora tenha envidado esforços para escla-
recer os fatos, ainda necessita executar outros procedimentos imprescindí-
veis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da PorTaria Nº. 1069/2022-GaB/corrEG, de 27/05/2022, 
publicada no doE nº. 34987 de 30/05/2022, referente aos fatos de que 
trata o PaE Nº. 2021/36046.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Protocolo: 839466

.

.

desiGNar fiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 01869/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo - PaE n° 
2021/1094047;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na Portaria n° 01295/2022/GaB/SEMaS/Pa, publicada no 
DOE n° 35.016 de 22 de junho de 2022, os fiscais titular e suplente do 
contrato n° 041/2022-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ES-
Tado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa 
idESaN coMErcial lTda-ME, os servidores: THÚlio TaVarES fErrEira, 
matrícula nº 5938500/2 - Titular e ÂNGElo lUiZ MariNHo fUrTado, ma-
trícula nº 5960978/1 - Suplente, pelas servidoras: lEidE laUra caNTao 
dE oliVEira, matrícula n° 8046486/2 – Titular e aNdrEiNa TaliTa SaN-
TiaGo diNiZ, matrícula nº 5939395/2 - Suplente, a contar da publicação 
desta.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 18 de agosto de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 841667
Portaria Nº 01871/2022 - GaB/seMas

a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo - PaE n° 
2021/1094047;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na Portaria n° 01296/2022/GaB/SEMaS/Pa, publicada no 
doE n° 35.016 de 22 de junho de 2022, os fiscais titular e suplente do 
contrato n° 042/2022-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ES-
Tado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa 
Jr2 coMErcio dE VariEdadES lTda, os servidores: THÚlio TaVarES 
fErrEira, matrícula nº 5938500/2 - Titular e ÂNGElo lUiZ MariNHo 
fUrTado, matrícula nº 5960978/1 - Suplente, pelas servidoras: lEidE 
laUra caNTao dE oliVEira, matrícula n° 8046486/2 – Titular e aNdrEi-
Na TaliTa SaNTiaGo diNiZ, matrícula nº 5939395/2 - Suplente, a contar 
da publicação desta.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 18 de agosto de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 841670
Portaria Nº 01865/2022 - GaB/seMas

a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo - PaE n° 
2021/1094047;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na Portaria n° 01294/2022/GaB/SEMaS/Pa, publicada 
no DOE n° 35.016 de 22 de junho de 2022, os fiscais titular e suplente 
do contrato n° 040/2022-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE 
ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a em-
presa darlU iNdÚSTria TÊXTil lTda, os servidores: THÚlio TaVarES 
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fErrEira, matrícula nº 5938500/2 - Titular e ÂNGElo lUiZ MariNHo 
fUrTado, matrícula nº 5960978/1 - Suplente, pelas servidoras: lEidE 
laUra caNTao dE oliVEira, matrícula n° 8046486/2 – Titular e aNdrEi-
Na TaliTa SaNTiaGo diNiZ, matrícula nº 5939395/2 - Suplente, a contar 
da publicação desta.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 18 de agosto de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS

Protocolo: 841663
Portaria Nº 01862/2022 - GaB/seMas

a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo - PaE n° 
2021/1094047;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na Portaria n° 01292/2022/GaB/SEMaS/Pa, publicada no 
DOE n° 35.016 de 22 de junho de 2022, os fiscais titular e suplente do 
contrato n° 038/2022-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ES-
Tado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa 
coNEcTadoS SEcUriTY coMErcio dE ElETroElETrÔNicoS EirEli, os 
servidores: THÚlio TaVarES fErrEira, matrícula nº 5938500/2 - Titular 
e ÂNGElo lUiZ MariNHo fUrTado, matrícula nº 5960978/1 - Suplen-
te, pelas servidoras: lEidE laUra caNTao dE oliVEira, matrícula n° 
8046486/2 – Titular e aNdrEiNa TaliTa SaNTiaGo diNiZ, matrícula nº 
5939395/2 - Suplente, a contar da publicação desta.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 18 de agosto de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 841657
Portaria Nº 01864/2022 - GaB/seMas

a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo - PaE n° 
2021/1094047;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na Portaria n° 01293/2022/GaB/SEMaS/Pa, publicada no 
DOE n° 35.016 de 22 de junho de 2022, os fiscais titular e suplente do 
contrato n° 039/2022-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ES-
Tado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa 
lUiZ TadEo daMaScHi - EPP, os servidores: THÚlio TaVarES fErrEira, 
matrícula nº 5938500/2 - Titular e ÂNGElo lUiZ MariNHo fUrTado, ma-
trícula nº 5960978/1 - Suplente, pelas servidoras: lEidE laUra caNTao 
dE oliVEira, matrícula n° 8046486/2 – Titular e aNdrEiNa TaliTa SaN-
TiaGo diNiZ, matrícula nº 5939395/2 - Suplente, a contar da publicação 
desta.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 18 de agosto de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 841660
Portaria Nº 01876/2022 - GaB/seMas

a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2022/619797 - SEMaS/Pa;
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 058/2022- SEMAS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBi-
lidadE - SEMaS/Pa e a empresa cS BraSil froTaS S.a, os servidores: 
MARCELO DO NASCIMENTO BASTOS, matrícula nº 5964255/1 como fiscal 
Titular e GERALDO MAGELLA TEIXEIRA, matrícula nº 5958309/1 como fis-
cal Suplente, a contar da data da assinatura do contrato em 16 de agosto 
de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 18 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 842032

errata
.

errata da Portaria Nº 1814/2022-dGaf/GaB/seMas de 
11/08/2022, PUBLicada No doe Nº 35.080 de 18/08/2022.

Onde se lê: “(...) Período de Gozo: 05/09/2022 a 01/10/2022(...)”
Leia-se: “(...) Período de Gozo: 05/09/2022 a 04/10/2022 (...)”

Protocolo: 841768

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 061/2022 – seMas/Pa
PreGÃo eLetrÔNico srP 21/2021 – dPe/Pa

ata de registro de Preços 16/2021 – dPE/Pa
Processo PaE 2022/681961
objeto: aquisição de câmeras para videoconferência, para atender as ne-
cessidades da SEMaS/Pa
Valor Total: r$ 15.600,00
Vigência: 16/08/2022 a 15/08/2023
assinatura: 16/08/2022
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; fonte 0116; 
Elemento 449052; P i 4120008338E.
contratado: JGl aSSESSoria EMPrESarial lTda (cNPJ 14.661.578/0001-01)
Endereço: Rua Pacífico, 62, Jardim Indianápolis, fone (43) 3301-6908, CEP 
86010-760, licitacao@jglassessoria.com.br, financeiro@equipeengenharia.
com, londrina/Pr
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 841734
coNtrato: 048/2022 – seMas/Pa

PreGÃo eLetrÔNico 11/2021 – seMas/Pa
Processo PaE 2022/59774
objeto: Prestação de serviços de administração e gerenciamento de des-
pesas de manutenção da frota de veículos da SEMaS, prédios anexos e 
núcleos regionais
Valor Total: r$ 190.997,82
Vigência: 16/08/2022 a 15/08/2023
assinatura: 16/08/2022
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; fonte 0116; 
Elemento 339039; P i 4120008338c; ação 213477.
contratado: carlETo GESTÃo dE SErViÇoS lTda (cNPJ 08.469.404/0001-30)
Endereço: av. francisco campos, nº 849, Bairro centro, cEP 35.610-000, 
fone (41)3149-1004 / 3618-9730, carletto.licitacoes@cordeiroyoussef.
com.br, dores do indaiá/MG
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 841735

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo 01/2022-seMas/Pa
coNtrato: 082/2021-seMas/Pa

Processo Pae 2021/467523
objeto: Prorrogação de vigência, contemplação dos retroativos de r$ 
5.488,44 (referente ao exercício de 2021) e r$ 12.806,36 (referente ao 
exercicio de 2022) e reajuste de 8,759%, passando o valor global anual de 
r$ 250.633,32 para r$ 272.587,08.
Vigência: 12/08/2022 a 12/08/2023.
assinatura: 11/08/2022
dotação orçamentária: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; 
fonte 0101006361; Elemento 339037; P i 4120008338c; ação 274019.
contratado: c&S ViGilÂNcia E SEGUraNÇa PaTriMoNial EirEli (cNPJ 
14.151.000/0001-05)
Endereço: alameda Moreira da costa, nº 14, Bloco B, Bairro São Braz, cEP 
66093-710, fone: (91) 3355-0531/0542/0524, comercial@cessegurança.
com.br
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 841786
terMo aditiVo 01/2022-seMas/Pa

coNtrato: 083/2021-seMas/Pa
Processo Pae 2021/467523

objeto: Prorrogação de vigência, contemplação de retroativo de r$ 
595.523,02 (referente ao período de janeiro a julho de 2022) e reajus-
te de valor, passando o valor global anual de r$ 4.238.530,56 para r$ 
4.653.922,80.
Vigência: 12/08/2022 a 12/08/2023.
assinatura: 11/08/2022
dotação orçamentária: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; 
fonte 0101006361; Elemento 339037; P i 4120008338c; ação 274019.
contratado: BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli (cNPJ 17.433.496/0001-90)
Endereço: av. almirante Barroso, Passagem Major Eliezer levy, nº 205, 
Bairro Souza, cEP 66.812-030, fone (91) 3038-7438/7459 / 98404-1194, 
coordenador.comercial@belemrioseguranca.com.br, Belém/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 841788
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terMo aditiVo 01/2022-seMas/Pa
coNtrato: 081/2021-seMas/Pa

Processo Pae 2021/467523
objeto: Prorrogação de vigência
Vigência: 12/08/2022 a 12/08/2023.
assinatura: 11/08/2022
dotação orçamentária: Unidade 27101; Gestão 00001; PTrES 278338; 
fonte 0101006361; Elemento 339037; P i 4120008338c; ação 274019.
contratado: caNTÃo ViGilaNcia E SEGUraNÇa lTda (cNPJ 
14.966.650/0003-62)
Endereço: Trav. Quintino Bocaiuva, n° 2129, Bairro da condor, cEP 66033-
620, fone (91) 3230-2750, cantao@cantaovigilancia.com.br e cantaovigi-
lancia@para.com.br, Belém Pará
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 841789

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 023/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE – SEMaS, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 34.921.783/0001-
68, e a empresa iNSTiTUTo EVolUÇÃo, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 28.121.521/0001-16.
do oBJETo: contratação de Pessoa Jurídica especializada em treinamento 
de liderança e inteligência emocional, referente à inscrição e participação 
de 02 (dois) Servidores desta Semas/Pa no curso (treinamento e revolu-
ção), que ocorrerá no período de 19/08 a 21/08/2022, em Belém/Pa.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput c/c art.13, in-
ciso Vi da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores mo-
dificações, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo nº 
2022/989904 de 04 de agosto de 2022, considerando o valor para con-
tratação.
Valor ESTiMado: r$ 5.008,00 (cinco mil e oito reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade 27101; Gestão 00001; PTrES 278772; fonte 0306005952; Ele-
mento 339039; P i 2100008772c; ação 241257
ordENador(a) rESPoNSáVEl: lÍlia Marcia raMoS rEiS, diretora de 
Gestão administrativa e financeira.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 18 de agosto de 2022.

Protocolo: 841909

.

.

ratificaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratificaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade resolve ratifi-
car o Termo de inexigibilidade de licitação nº 023/2022 para contratação 
de Valor: r$ 5.008,00 (cinco mil e oito reais).
Belém/Pa, 18 de agosto de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 841912

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1828/2022 - GaB/seMas 16 de aGosto de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica para subsidiar licenciamento.
origem: Paragominas/Pa.
destino: aurora do Pará/Pa.
Período: 25/08 a 26/08/2022 – 1 e ½ diárias.
Servidores:
- 5901823/ 2 - rafaEl MilHoMENS NoGUEira – (Técnico de Gestão de 
Meio ambiente)
- 57194196/ 3 - aNdrEZa HElENa SaNToS BaraTa – (Técnico de Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 840307
Portaria Nº 1853/2022 - GaB/seMas 17 de aGosto de 2022.
objetivo: Executar ação de fiscalização em área de degradação ambiental 
no Município de Bujaru/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Bujaru/Pa
Período: 12/08/2022 – ½ diária
Servidores:
-5954914/ 1 -NaTalia riBEiro BaSSi-(Tecnico Em Gestao de Meio am-
biente)
-5965819/ 1 -rafaEllE da SilVa NEGrÃo-(Tecnico Em Gestao de Meio 
ambiente)
-5959980/ 1 -clÉia alMEida oliVEira-(Tecnico Em Gestao de Meio am-
biente)
-5654807/ 1 - JESUS dE NaZarÉ cardoSo PalHETa-(Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 840992

 Portaria Nº1850/2022 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/941768 - dla-SEMaS;
rESolVE:
i – alterar o período da viagem, na PorTaria Nº 1717/2022-GaB/SEMaS 
de 03/08/2022, publicado no doE nº 35.069 do dia 05/08/2022, que seria 
no dia 11/08/2022 – 0,5 diária, para o dia 30/08/2022 – 0,5 diária.
Belém, 17 de agosto de 2022.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretor de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 841426
Portaria Nº 1767/2022 - GaB/seMas 09 de aGosto de 2022.
objetivo: realização de vistorias em processos de empresa localizada nos 
municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Paragominas, Tomé - açu, acará e Barcarena/Pa.
Período: 29/08 a 02/09/2022 – 04 e ½ diária.
Servidores:
- 6005246/ 2 – daVi GoNÇalVES PiNTo- (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5926173/ 2 – iVaNEidE da SilVa fUrTado- (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5938595/ 2 – SHEila PaTrÍcia dalMácio BarBoSa- (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 838080

.

.

oUtras MatÉrias
.

errata da Portaria Nº 1667/2022 - GaB/seMas de 
28/07/2022, PUBlicada No doE Nº 35.062 do dia 29/08/2022, 
ProTocolo N° 833863.
oNde se LÊ: 5913647/3 - diEGo liMa criSPiM - (fUNÇÃo dE TÉcNico 
EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE-ENGENHaria aMBiENTal)
Leia-se: 5960958/1 - diEGo liMa criSPiM - (fUNÇÃo dE TÉcNico EM 
GESTÃo dE MEio aMBiENTE-ENGENHaria aMBiENTal)

Protocolo: 841460

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo da LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 01/2022

a Pregoeira do idEflor - Bio, no uso de suas atribuições conferidas 
pela PorTaria Nº 386 de 13 de junho de 2022, torna público aos 
interessados que o Pregão Eletrônico N° 01/2022 - UaSG:927498, cujo 
objeto contratação de empresa para prestação de serviços de locação 
de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas (Novas de 
Primeiro Uso), com manutenção, suporte técnico e garantia de substituição 
do equipamento quando necessário, para atender a instituição, conforme 
especificação no anexo i – Termo de referência do Edital, está suspenso. 
Motivo: inconsistência no sistema. a nova data da sessão pública 
será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados 
anteriormente.
rosiane andrade Terra
Pregoeira Oficial

Protocolo: 841779

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 587 de 17 de JULHo de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de anapú-Pa, de 22 a 26/08/2022:

servidor objetivo

andressa Júlia Santos Vasconcelos, matrícula 
nº 5923512, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão ambiental.

atividade prática para manejo de açaizais e monitoramento das áreas 
de implantação de Safs para orientação teórica em tratos culturais.

Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, 
ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte da servidora em atividade 
institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1005428 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
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Portaria Nº. 588 de 17 de aGosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Medicilândia-Pa, de 22 a 26/08/2022:

servidor objetivo
israel alves de oliveira, matrícula nº 57207773, 

ocupante do cargo de Gerente. Monitoramento das áreas de implantação de Safs e participação no X 
cacaufest do município de Medicilândia.alessandra Santos Mota, matrícula nº 5897625, 

ocupante do cargo de assistente administrativo.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/997968 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 841764

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de coMProMisso de coMPeNsaÇÃo 
aMBieNtaL Nº. 02/2022 - idefLor-Bio

ParTES: instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do 
Estado do Pará – idEflor-Bio e a Empresa Mineração caraíba S/a.
oBJETo: o presente Tcca visa dar cumprimento à obrigação da compen-
sação ambiental, decorrente do processo de licenciamento ambiental de 
responsabilidade da SEMaS  sob o nº 2013/0000009050 de 01/04/2013, 
do empreendimento Projeto Boa Esperança da Mineração caraíba S/a, em 
Tucumã/Pa, neste Estado.
Valor: o valor da compensação ambiental referida na cláusula primeira, a 
ser executado mediante depósito no fundo de compensação ambiental, é r$ 
1.666.871,84 (um milhão seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e seten-
ta e um reais e oitenta e quatro centavos) correspondente a 20% (vinte por 
cento) do valor global devido a título de compensação ambiental.
aSSiNaTUra: 16/08/2022.
ViGÊNcia: 19/08/2022 a 18/08/2027.
SiGNaTárioS: Karla lessa Bengtson (Presidente do idEflor-Bio), an-
tônio Batista de carvalho Neto e Thiago de assunção costa (Mineração 
caraíba S/a).

Protocolo: 841627

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e defesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 091/2022-crH-GaB de 11 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, no uso de 
suas atribuições legais, e...;
coNSidEraNdo o ofício nº 008/2022-cPad, de 27 abril de 2022, em 
que o Presidente da comissão de Processo administrativo, constituída pela 
PorTaria Nº 033/2022-crH-GaB de 03.03.2022, solicita prorrogação do 
prazo para conclusão.
coNSidEraNdo ainda o art. 208 da lei nº 5.810/1994-rJU.
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão 
dos trabalhos da comissão de Processo administrativo, designada pela 
PorTaria Nº 033/2022-crH-GaB.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 841982

.

.

errata
.

refereNte ao aViso de resULtado de LicitaÇÃo, 
PUBLicada Na ediÇÃo do diÁrio oficiaL Nº 35.074 do dia 

10/08/2022, Nº ProtocoLo 838500.
Onde se Lê: rESUlTado daS ProPoSTaS - ToMada dE PrEÇoS Nº 
02/2020-fiSP
Leia-se: rESUlTado daS ProPoSTaS - ToMada dE PrEÇoS Nº 
02/2022-fiSP
Onde se Lê: CLASSIFICADAS em definitivo e em ordem crescente de va-
lores as seguintes empresas: Em PriMEiro lugar, a empresa aTiTUdE 
coNSTrUTora EirEli-EPP com a proposta no valor de r$ 863.755,07 ( 
oitocentos e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sete 
centavos); Em SEGUNdo lugar, a empresa oPUS coNSTrUTora EirEli 
que apresentou o valor de  r$ 937.458,48 (novecentos e trinta e sete mil, 
quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos); Em TEr-
cEiro lugar, a empresa PoSiTaNo arQUiTETUra E coNSTrUÇÕES EirE-
li com o valor de r$ 979.212,62 (novecentos e setenta e nove mil, duzen-
tos e doze reais e sessenta e dois centavos); Em QUarTo lugar, a empresa 
NoNa coMÉrcio E SErViÇoS EirEli - ME que apresentou o valor de r$ 
986.428,19 (novecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e vinte e oito 
reais e dezenove centavos); Em QUiNTo lugar, a empresa J E coNSTrU-
ÇÃo  ciVil E locaÇÃo EirEli, com o valor de r$ 999.847,28 (novecentos 

e noventa e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e oito 
centavos); Em SEXTo lugar, a empresa a 3 ENGENHaria lTda EPP, com o 
valor de r$ 1.013,848,61 (um milhão e treze mil, oitocentos e quarenta e 
oito reais e sessenta e um centavo). Em SÉTiMo lugar, a empresa c liMa 
rEPrESENTaÇÕES ENGENHaria SErViÇoS EirEli, r$ 1.049,991,90 (um 
milhão e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e um reais e noventa 
centavos). Em oiTaVo lugar, a empresa B&M coNSTrUTora lTda com o 
valor de r$ 1.067.680,87 (um milhão e sessenta e sete mil, seiscentos e 
oitenta reais e oitenta e sete centavos); Em NoNo lugar, a empresa Eco 
ENGENHaria lTda - EPP com o valor de r$ 1.079.391,76 (um milhão e 
setenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e seis cen-
tavos); Em dÉciMo lugar, a empresa coNTiNENTal SErVicE SErViÇoS 
dE coNSTrUÇÃo com o valor de r$ 1.091.382,47 (um milhão e noventa 
e um mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos); Em 
dÉciMo PriMEiro lugar, a empresa aZUl coNSTrUÇÕES EirEli, com o 
valor de r$ 1.103.680,31 (um milhão cento e três mil, seiscentos e oitenta 
reais e trinta e um centavos).
 Leia-se: CLASSIFICADAS em definitivo e em ordem crescente de va-
lores as seguintes empresas: Em PriMEiro lugar, a empresa aTiTUdE 
coNSTrUTora EirEli-EPP com a proposta no valor de r$ 863.755,07 
(oitocentos e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e 
sete centavos). Em SEGUNdo lugar, a empresa oPUS coNSTrUTora Ei-
rEli que apresentou o valor de  r$ 937.458,48 (novecentos e trinta e sete 
mil, quatrocentos e cinquenta e oito  reais e quarenta e oito centavos); Em 
TErcEiro lugar, a empresa PoSiTaNo arQUiTETUra E coNSTrUÇÕES 
EirEli com o valor de r$ 979.212,62 (novecentos e setenta e nove mil, 
duzentos e doze reais e sessenta e dois centavos); Em QUarTo lugar, a 
empresa B&M coNSTrUTora lTda com o valor de r$ 1.067.680,87 (um 
milhão e sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e sete 
centavos); Em QUiNTo lugar, a empresa Eco ENGENHaria lTda - EPP 
com o valor de r$ 1.079.391,76 (um milhão e setenta e nove mil, trezen-
tos e noventa e um reais e setenta e seis centavos; Em SEXTo lugar, a em-
presa aZUl coNSTrUÇÕES EirEli, com o valor de r$ 1.103.680,31 (um 
milhão cento e três mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e um centavos).

Protocolo: 841687

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

adJUdicaÇÃo
o Presidente da comissão Permanente de licitação do fiSP, após análi-
se da documentação e da proposta financeira contida nos autos do pro-
cesso licitatório nº 2022/363039, na modalidade ToMada dE PrEÇo nº 
02/2022-fiSP, que tem como objeto a contratação de empresa para execu-
ção de oBra dE rEforMa da dElEGacia dE Policia ciVil dE cUrrali-
NHo/Pa, resolve adJUdicar o objeto desta licitação em favor da empresa 
aTiTUdE coNSTrUTora EirEli EPP, cNPJ sob o 03.478.057/0001-99, no 
valor de r$ 863.755,07 (oitocentos e sessenta e três mil, setecentos e 
cinquenta e cinco reais e sete centavos).
Belém/Pa, 18 de agosto de 2022.
carloS JoSÉ da SilVa
Presidente da comissão Permanente de licitação do fiSP

Protocolo: 841769

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1471/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1019204
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iGaraPÉ Miri E aBaETETUBa/Pa
PErÍodo: 11 à 13.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor (ES): SGT PM MarcoS aNdrÉ SaNTaNa MoNTEiro, Mf: 
54194872
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor (ES): iVaNildo PErEira SaNToS, Mf: 700657
doMiNGoS GoNZaGa coSTa, Mf: 5856590-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1474/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1024679
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): liMoEiro do aJUrU/Pa
PErÍodo: 12 à 13.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): SGT PM daViSoN MaciEl doS rEiS, Mf: 54195580
cB PM VEriNG da SilVa fariaS, Mf: 4220320
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1475/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1032033
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): aBaETETUBa/Pa
PErÍodo: 15.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): 2° TEN PM EldEr JaiME carValHo da rocHa, Mf: 
5579376-1
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QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): TiaGo doS SaNToS dE liMa, Mf: 5955780-2
fEliPE dE MoraiS corrEa, Mf: 5945438
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1476/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1031151
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SalVaTErra/Pa
PErÍodo: 13 à 14.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): MarilENE da SilVa TaVarES, Mf: 585918-2
GioVaNa rodriGUES E SilVa, Mf: 5956793
carla roSiMar PiNTo coSTa, Mf: 5902620
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1477/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1030416
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BraGaNÇa/Pa
PErÍodo: 17 à 19.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor (ES): alEXaNdrE coSTa dE SoUZa, Mf: 5891588
JoSÉ rENaTo raBElo SilVa, Mf: 57192661
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1478/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/971636
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 01 à 08.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
SErVidor (ES): TEN cEl PM aNdrÉ icaSSaTTi QUEiroZ, Mf: 5817889-1
TEN cEl PM GEorGE aUad carValHo JÚNior, Mf: 5774012-1
cB PM JoÃo carloS dE aZEVEdo coSTa JÚNior, Mf: 57222381
SUB TEN PM GEaN clEdSoN NEGrÃo ToBiaS, Mf: 5793211-1
cB PM aNdErSoN fáBio araUJo fariaS, Mf: 54190301-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 841579

.

.

oUtras MatÉrias
.

coNseLHo estadUaL de seGUraNÇa PÚBLica
resoLUÇÃo Nº 446/2022-coNseP

EMENTa: Julgamento do relatório de atividades da corregedoria do dE-
TraN – aNo 2021
o conselho Estadual de Segurança Pública/coNSEP, no uso das atribui-
ções legais, conferidas pela lei nº 7.584/2011, com alterações da lei nº 
8.906/19, e resolução nº 351/18, de 12/12/2018 – regimento interno 
do coNSEP, homologado pelo decreto nº 315/19, de 20/09/2019(doE nº 
33.989, de 23/09/2019), e resolução nº 408-2020, homologada pelo de-
creto nº 1.465, respectivamente.
considerando que a corregedoria do departamento de Trânsito do Pará/
dETraN, constitui-se órgão vinculado ao coNSEP, conforme dispõe a re-
solução nº 162/coNSEP, de 30 de março de 2011;
considerando o relatório confeccionado pela corregedora em Exercício 
Marise Paes Barreto Marques, com exposição temática na 371ª reunião 
ordinária do colegiado Pleno do coNSEP, em 26/04/2022;
considerando a Exposição do Parecer/Voto da lavra do diretor Geral de Polícia 
Científica do Pará - Celso da Silva Mascarenhas - Conselheiro Titular, no Plená-
rio do coNSEP, não suscitou quaisquer restrições pelos conselheiros presen-
tes da 373ª reunião ordinária, realizada em 04 de agosto de 2022.
rESolVE
art. 1º - o relatório de atividades da corregedoria do departamento de 
Trânsito do Pará/ano 2021 cujo extrato está disposto no anexo, de autoria 
e responsabilidade da Procuradora autárquica Marise Paes Barreto Mar-
ques - corregedora em Exercício, foi considerado aceitável pelo Plenário 
do coNSEP.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 18 de agosto de 2022
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

aNeXo - resoLUÇÃo Nº 446/2022-coNseP
eXtrato do reLatÓrio Para PUBLicaÇÃo

1 - MatÉria:
relatório de atividades da corregedoria do dETraN/Pa – aNo 2021.
2 - eXiGÊNcia reGULaMeNtar:
Vinculação da corregedoria do dETraN/Pa ao coNSEP – resolução nº 
162/coNSEP, de 30/03/2011.
3 - resPoNsaBiLidade de coNfecÇÃo e aPreseNtaÇÃo:
corregedora Geral, em Exercício, Marise Paes Barreto Marques, apresenta-
do no Plenário do coNSEP na 371ª ro, de 26/04/2022.

4 - aNÁLise PreLiMiNar da MatÉria PeLo PLeNÁrio do coNseP:
Exposição do Parecer/Voto da Lavra do Diretor Geral de Polícia Científica do 
Pará, celso da Silva Mascarenhas - conselheiro Titular: Em considerações 
finais pontuou que em decorrência de uma firme atuação da Corregedoria, 
os resultados obtidos até o presente momento foram satisfatórios, isso 
reestabeleceu a confiança da sociedade, despertando assim o interesse da 
administração Pública para a importância das ações de correição.
corroborando com as manifestações expostas no relatório, consolido que o 
relacionamento da corregedoria do dETraN/Pa, com os órgãos que com-
põem o SIEDS, abrangendo a Polícia Científica do Pará, progrediu de forma 
satisfatória, desenvolvendo aclaração diante os pleitos e atendimento às 
suas respectivas demandas, tal qual evidenciou-se a real relevância de 
toda estrutura que compõe o setor.
Ainda no desenvolver das considerações, saliento a significativa importância 
das ações correicionais, dando ênfase as apurações de diversas operações, 
as aplicações de Tad (Termo de ajustamento disciplinar), as instaurações e 
conclusões de Pads e Sindicâncias, a realização de visitas e inspeções nas ci-
rETraNS do interior do Estado, as ações visando o aperfeiçoamento dos ser-
vidores, e sobretudo de grande valia, a participação nas reuniões do comitê 
integrado de corregedores de Segurança Pública (cicSP/SiEdS) e reuniões 
deste conselho Estadual de Segurança de Pública (coNSEP), considerado de 
fundamental influência para o trabalho de reestabelecimento do prestígio e 
confiança da Autarquia perante a sociedade, aspirando a construção de uma 
cultura de respeito e de repulsa aos procedimentos contrários aos princípios 
fundamentais da administração Pública.
comprovado ter sido editado o relatório dentro do padrão regulamentar 
disposto na PorTaria Nº 024/17 - coNSEP, 27/12/2017 (doE nº 
33.530 de 04/01/2018) e PorTaria Nº 05/18-coNSEP, de 03/07/2018 
(doE Nº 33.653 de 10/07/2018).
5 - JULGaMeNto do PLeNÁrio:
aceitável o relatório de atividades do dETraN (aNo 2021), por unanimi-
dade dos conselheiros presentes no Plenário da 373ª reunião ordinária, 
realizada em 04/08/2022.
Belém/Pa, 18 de agosto de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 841699
coNseLHo estadUaL de seGUraNÇa PÚBLica

editaL de credeNciaMeNto
o Presidente do conselho Estadual de Segurança Pública - coNSEP, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando o que dispõe a lei nº 
7.584/2011, alterada pela lei nº 8.906/2019, em combinação especial 
com resolução nº 433/coNSEP, homologada pelo decreto nº 2.132, de 20 
de janeiro de 2022, que autoriza a criação de comissão Técnica encarrega-
da para coordenar o Processo Eleitoral no âmbito do coNSEP.
considerando o relatório da comissão Técnica (Protocolo 
2022/1047945), encarregada de dirigir os trabalhos para Eleição do(a) 
ouvidor(a) do SiEdS, na forma do § 2º do art. 1º da resolução nº 438/
coNSEP/2022, de 03 de março de 2022, republicado no doE N° 34.944 de 
25 de abril de 2022 e do regulamento Processo Eleitoral disposto no anexo 
da resolução nº 270/coNSEP de 01/06/2015, homologada pelo decreto 
nº 1.364, de 01/09/2015.
• HOMOLOGA e DIVULGA para os efeitos jurídicos quea Entidade ESPA-
Ço dE PrEVENÇÃo TraTaMENTo E rEcUPEraÇÃo dE dEPENdENTES 
QUÍMicoS NoVa Vida, registro de cNPJ 83.367.532/0001-99, através 
de seu Presidente luiz augusto de oliveira Veiga - rG: 2.450.760 SSP/
Pa, cPf: 015.844.482-53, apresentou a candidata: Márcia rEGiNa BE-
lÉM PErEira – cPf: 184.523.372-72, rG: 1393603 SSP/Pa - oaB 5275/
Pa; e a Entidade GrUPo aSSiSTENcial “Solar do acalaNTo”, registro 
de cNPJ 05.046.966/0001-83, através de sua Presidente ana Maria Nasci-
mento araújo - rG: 4102035 6ª via SSP/Pa, cPf: 023.678.152-91, apre-
sentou a candidata: liliaNE BarBoSa dE SoUZa - cPf: 533.547.882-91, 
rG: 5099397. constatando-se que as Entidades e seus candidatos cum-
priram os requisitos previstos na resolução nº 270/2015 e no edital que 
rege o competente certame, estando ambos com os documentos de Pes-
soa Jurídica e Pessoa física, aptos a disputa do pleito eleitoral, conforme 
entendeu a comissão para participação do pleito eleitoral para o cargo 
de ouvidor do SiEdS, Biênio 2023-2024.
• CONVOCA OS CONSELHEIROS(AS) integrantes do CONSEP, para se reuni-
rem em aSSEMBlEia GEral EXTraordiNária na forma dos §§ 1º e 2º, art. 
18, do anexo da resolução nº 351/18 de 12/12/2018 - regimento inter-
no do coNSEP, homologado pelo decreto nº 315/19 de 20/09/2019, no dia 
31/08/2022, com início previsto para 09h, Sede da SEGUP – Plenário Paulo 
celso Pinheiro Sette câmara/rua arcipreste Manoel Teodoro, nº 305.
• PAUTA Programática constará os seguintes assuntos:
i - aBErTUra doS TraBalHoS;
ii - rElaTÓrio da coMiSSÃo ElEiToral;
iii - arGUiÇÃo doS caNdidaToS;
iV - VoTaÇÃo;
V - ProclaMaÇÃo dE rESUlTado.
Belém/Pa, 17 de agosto de 2022.
UalaME fialHo MacHado
conselheiro Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 841673
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº06/2022–coNtroLadoria iNterNa-o coMaNdaNte 
GeraL da PoLÍcia MiLitar do ParÁ,no exercício das atribuições 
previstas nos artigos 91e92,da lei Estadual n°5251/1985;considerando 
o disposto na PorTaria Nº086,de 11dEZ2000,da auditoria Geral do 
Estado,que regulamenta a operacionalidade do Módulo aUdicoN do 
SIAFEM/PA,instituído pelo Decreto nº1783/96,para fins de instrução e 
organização dos processos de prestação de contas da administração 
Pública direta,autárquica e fundacional do Estado do Pará;considerando 
que a Portaria em referência define o Agente Público de Controle como 
o responsável pelo registro das conformidades diárias no SiafEM/Pa,em 
cada órgão do Estado;considerando que o agente Público de controle está 
consolidado pelo Decreto Estadual nº5218,de 26MAR2002,que o define 
como auxiliar dos órgãos componentes do Sistema de controle interno,cujo 
órgão central é a Auditoria Geral do Estado;Considerando finalmente,a 
necessidade de exoneração de Policiais Militares que não mais pertencem ao 
efetivo da controladoria interna da Polícia Militar do Pará;rESolVE:art.1º–
Exonerar da função de agentes Públicos de controle,o Policial Militar abaixo 
relacionado:3ºSGT PM rG 32503 lUciaNo SoUZa dE oliVEira.art. 2º–
Nomear para a função de agente Público de controle o Policial Militar 
relacionado abaixo,pertencente a controladoria interna da Polícia Militar do 
Pará:cB PM rG38705 NaTaN dE SoUSa rodriGUES.art. 3º–Esta Portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação.registre-se,publique-se e 
cumpra-se.Belém,17 de agosto de 2022.JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior–cEl QoPM-comandante Geral da PMPa

Protocolo: 841854
Portaria Nº 2646/2022 – 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, e considerando o disposto no artigo 98, 
inciso Viii e o 127, da lei Estadual nº 5.251/1985, considerando a có-
pia da certidão de óbito, matricula nº 065656 01 55 2022 4 00459 036 
017877121, expedida pelo cartório Guedes de oliveira de registro civil do 
2º ofício - Belém/Pa, da 2º SGT PM rG 26029 ElMa aNUNciaÇÃo doS 
SaNToS fErrEira, expedida em 11 de agosto de 2022;
rESolVE:
art. 1º EXclUir do serviço ativo da PMPa, a 2º SGT PM rG 26029 ElMa 
aNUNciaÇÃo doS SaNToS fErrEira, a contar de 07 de agosto de 2022, 
em virtude do seu falecimento.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 18 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 841589
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 
e defesa sociaL

PoLÍcia MiLitar do ParÁ
dePartaMeNto GeraL de PessoaL

seÇÃo tÉcNica
sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto 

e PessoaL ciViL
Portaria Nº 037/2022 – ssMrPc/PMPa, 

de 16 de aGosto de 2022
incorpora e Matricula a candidata habilitada no concurso Público para ad-
missão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará.
o comandante Geral da Polícia Militar do Pará, no exercício de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidas pela lei complementar nº 053, de 07 de 
fevereiro de 2006, especificamente as previstas no Art. 8º, I e IX;
considerando a homologação da habilitação da candidata aprovada no con-
curso público para admissão ao curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará, conforme foi tornado público por meio do edital nº 068/
SSMRPC/2022 – CFP/PMPA, de 16 de agosto de 2022, para fins de cumpri-
mento da decisão judicial.
considerando o disposto no art. 19, Parágrafo Único, inciso i, da lei Esta-
dual n° 6.626, de 03 de fevereiro 2004, rESolVE:
art. 1º incorporar no estado efetivo da Polícia Militar do Pará e matricular 
no curso de formação de Praças cfP/PM/2020, a ser realizado no polo 
cfaP, a candidata abaixo:
1 - Sara loPES da SilVa MoUra, (SUB JUdicE), ação ordinária, proces-
so nº 0830474-89.2021.8.14.0301.
art. 2º o polo do curso de formação de Praças – cfP, funcionará no se-
guinte endereço: Polo BElÉM: local: av. Brigadeiro Protásio, s/nº, em 
frente ao HaNGar (centro de convenções da amazônia), bairro do Marco, 
nesta cidade de Belém, Estado do Pará.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor a contar de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 841780

Portaria de sUBstitUiÇÃo de fiscaL N.º154/2022 – ccc. ob-
jeto: NoMEar o TEN cEl QoPM rG 29180 alESSaNdro SilVa cElESTi-
No, em substituição ao TEN cEl QoPM rG 21135 MarcoS PaUlo VilHE-
NA BARROS, como fiscal do Contrato Administrativo nº 017/2020 – CCC/
PMPa, celebrado entre a PMPa e a Srª Maria liNdiNalVa BarBoSa da 
coSTa BriTo dE oliVEira, cujo objeto destina-se a “locação de imóvel 
para abrigar a Sede do cPr Viii, altamira/Pa”; NoMEar o SUB TEN PM rG 
20739 MANOEL CID RÊGO DA SILVA, como fiscal interino do Contrato Ad-
ministrativo nº 017/2020; registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/
Pa, 18 de agosto de 2022;ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl 
QoPM rG 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 841793
Portaria de sUBstitUiÇÃo de fiscaL Nº 155/2022 – ccc: No-
MEar o 1º TEN QoaPM rG 27669 fraNciNaldo BarroSo QUarESMa, 
em substituição ao TEN cEl QoPM rG 21135 MarcoS PaUlo VilHENa 
BARROS, como fiscal do Contrato Administrativo nº 041/2015 – CCC/ 
PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa VÓlUS TEcNoloGia E GES-
TÃo dE BENEfÍcioS lTda, na circunscrição do cPr Viii altamira/Pa.; cujo 
objeto é a “contratação de serviço de gerenciamento e manutenção pre-
ventiva e corretiva de veículos de frota própria da PMPa, bem como cedi-
das por outros órgãos da administração Pública, em regime de comodato 
e decorrentes de convênios, integrante do Processo para contratação de 
serviço nº 016/2015-cPl/PMPa.”; NoMEar o 3º SGT PM rG 35594 lEaN-
DRO NOVAES SANTOS, como fiscal interino do contrato nº 041/2015-CCC; 
registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 18 de agosto de 2022; 
ricardo do NaSciMENTo raMoS; TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do 
centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 841803

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2022 – cPL/PMPa

o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 012/2022 – cPl/PMPa – PaE n° 2021/1157184, cujo objeto 
é a “a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de PaiNÉiS dE 
MENSAGEM VARIÁVEL MÓVEL, a fim de ser utilizado pela Polícia Militar do 
Estado do Pará, onde o objeto deverá ser novo e sem uso, visando atender 
a demanda desta força militar estadual, conforme as condições, quantida-
des e exigências contidas estabelecidas no Edital e seus anexos”.
considerando o disposto no art. 5º, inciso iV, da lei Estadual nº 
6.474/02 combinado com o art. 13º, inc. V do decreto Estadual nº 
534/20, lei complementar federal nº 123/06, lei Estadual nº 8.417/16, 
subsidiariamente da lei federal nº 8.666/93, bem como a PorTaria Nº 
002/2022-dl/PMPa.
rESolVE:
01 – HOMOLOGAR o resultado final do Pregão Eletrônico nº 012/2022 
– cPl/PMPa que teve como adjudicatária a empresa SHEMPo iNdUS-
Tria E coMErcio lTda, cNPJ Nº 53.188.322/0001-72, pelo valor de r$ 
259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais).
02 – rEMETEr o processo licitatório ao centro de compras e contratos, 
a fim de que sejam adotadas as medidas administrativas relativas à con-
tratação da empresa vencedora e demais providências no âmbito de suas 
atribuições.
Quartel em Belém - Pa, 18 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 841965
HoMoLoGaÇÃo

 o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 18/2022 – dl/PMPa – PaE n° 689459 cujo o objeto é a 
“escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Equipamentos de 
informática (impressora, leitor Biométrico, Scanner, lanterna, lupa) para 
serem empregados na Subseção de Identificação (SSI) do Departamento 
Geral de Pessoal da Polícia Militar do Pará” e considerando o disposto no 
art. 5º, inciso iV, da lei Estadual nº 6.474/02 combinado com o art. 13, inc. 
V do decreto Estadual nº 534/20, lei complementar federal nº 123/06, lei 
Estadual nº 8.417/16, subsidiariamente da lei federal nº 8.666/93.
rESolVE:
01 – HoMoloGar a decisão adotada pela Pregoeira da PMPa, designada 
através da PorTaria Nº 01/2022 – dl/PMPa, de 26 de julho de 2022, 
publicada no doE Nº 35.060, de 28 de julho de 2022, que adjudicou a 
proposta de preço apresentada pela empresa:

iteM oBJeto VaLor raZÃo sociaL/cNPJ

01 iMPrESSora laSEr colorida r$ 31.399,90 Mr dE oliVEira cHaVES lTda
cNPJ: 12.027.340.0001/95

02 – rEMETEr o processo licitatório ao centro de compras e contratos da 
PMPA, a fim de que sejam providenciadas as assinaturas dos contratos e 
emissão das respectivas notas de empenho.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Quartel em Belém/Pa, 18 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 842039
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sUPriMeNto de fUNdo
.

Portaria Nº 871/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido EdUardo aNGElo MoraES carValHo, TEN cEl PM, Mf: 
58873801, do efetivo do (a) GaB. cMdº; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 872/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido HENriQUE MoUra MoNTEiro, caP PM, Mf: 5911391/1, do 
efetivo do (a) ciaP/dGP; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 873/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido alEX TEiXEira raPoSo, TEN cEl PM, Mf 5807760/1, do efetivo 
do (a) cVP/dGP; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 874/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido fErNaNdo alBErTo Biloia da SilVa, cEl PM, Mf 5673810/1, 
do efetivo do (a) dGP; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 875/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido lUciaNa loPES da SilVa oliVEira, MaJ PM, Mf 5887488/1, 
do efetivo do (a) dGEc; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 876/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido alBiNo rodriGUES liMa, TEN cEl PM, Mf 5818311/1, do efetivo 
do (a) cENTro iNTEliGÊNcia; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 877/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido ricardo dE ariMaTEia dE MElo SaNToS, TEN cEl PM, Mf 
5808154/1, do efetivo do (a) cENTro iNTEliGÊNcia; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 878/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido WESlEN SoBrEira SaNToS, 2º TEN PM, Mf 5795770/1, do efetivo 
do (a) Nri/c. iNT./MaraBá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 879/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido JEaN caMPoS GUiMarÃES, 2º TEN, Mf 5703239/1, do efetivo do 
(a) Nri/c. iNT./ - caSTaNHal; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 880/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido lUiS MarcElo Biloia da SilVa, cEl PM, Mf 5773784/1, do efetivo 
do (a) aJUdaNcia GEral; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 882/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido adriaNo NaZarENo GoES da SilVa, MaJ PM, Mf 54193279/1, 
do efetivo do (a) coNJUr; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 884/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido KáTia SiMoNE PiMENTEl lUZ, 2º TEN PM, Mf 5418801/1, do 
efetivo do (a) dirEToria dE liciTaÇÕES/dGa; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 700,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 885/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido JUlio ildEfoNSo daMaScENo fErrEira, TEN cEl PM, Mf 
57556381, do efetivo do (a) cTPM/dGEc; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 886/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido EdiMar MarcElo coElHo coSTa, TEN cEl PM, Mf 5807891/1, 
do efetivo do (a) 4ª SEÇÃo do EMG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 600,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 887/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido alESSaNdro cEZar caPiSTraNo NEVES, TEN cEl PM, Mf 
5807778/1, do efetivo do (a) 6ª SEÇÃo do EMG; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 888/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido JacSoN BarroS SoBriNHo, TEN cEl PM, Mf 5887429/1, do 
efetivo do (a) 8ª SEÇÃo do EMG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 889/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido fáBio ricardo Valcácio doS SaNToS, MaJ PM Mf: 5842255-
1, do efetivo do (a) corrEGEdoria GEral/drG; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 400,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 890/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido ricardo aNdrE Biloia da SilVa, cEl PM, Mf: 5773750/1, do 
efetivo do (a) corrEGEdoria GEral; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 891/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido faBio JESUS dE SiQUEira loBo, TEN cEl PM, Mf 5774080/1, do 
efetivo do (a) corrEGEdoria GEral/SUBcorrEG; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 400,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 892/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido lUiZ carloS doS SaNToS TorrES, MaJ PM, Mf 8400626/1, 
do efetivo do (a) corrEGEdoria GEral/dPMV; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 400,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 893/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido SiNaMor TaVarES ESQUErdo, 2º TEN PM, Mf 56889300/1, do 
efetivo do (a) corrEGEdoria GEral/carTorio/arQ. GEral; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 400,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 894/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido rafaEllY do NaSciMENTo GENTil, MaJ PM, Mf 57198340/1, 
do efetivo do (a) corrEGEdoria GEral/rH; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 895/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido KElY PaTrÍcia alVES GoNÇalVES, MaJ PM, Mf: 572000631, do 
efetivo do (a) corrEGEdoria GEral/SUBcorrEG; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 400,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 896/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido JaNdErSoN PaiXÃo dE SoUZa, TEN cEl PM, Mf: 5773954-
1, do efetivo do (a) corrEGEdoria GEral/dPMV; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 897/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido rodriGo daiBES MarQUES da coNcEiÇÃo, MaJ PM, Mf: 
583322-1, do efetivo do (a) corrEGEdoria GEral/d. iNT; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 400,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 898/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido SaYMoNT carValHo fiGUEirEdo, 2º TEN PM,Mf 57221511/2, 
do efetivo do (a) corrEGEdoria GEral/daPT; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 400,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
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Portaria Nº 899/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido JÉSSica JodaN SilVa fErrEira, 2º TEN PM, Mf 4220570/1, 
do efetivo do (a) corrEGEdoria/SEÇ loGiST; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 900/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido faBio dE araÚJo SodrÉ, 1º TEN PM, Mf 8087660/2, do efetivo 
do (a) corcPE/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 901/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido PriScila do NaSciMENTo ViaNa, MaJ PM, Mf 5887534/1, do 
efetivo do (a) corcME/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 902/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido raiMUNdo NoNaTo dE araUJo MiraNda Jr., TEN cEl PM, Mf 
5774063/1, do efetivo do (a) corcPrM/aNaNiNdEUa; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 400,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 903/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido EdliN aNSElMo dE liMa, TEN cEl PM, Mf 5773806/1, do efetivo 
do (a) corcPc ii/MaraBá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 904/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido TEN cEl QoPM rG 21129 aUSiEr aBrUNHoSa fUrTado dE 
MENdoNÇa JUNior, do efetivo do (a) corcPr i/SaNTarEM; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 905/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido lUciaNo MoraiS fErrEira, TEN cEl PM, Mf 5614686/1, do 
efetivo do (a) corcPr ii/MaraBá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 906/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido JorGE carloS GoNÇalVES VaScoNcEloS, TEN cEl PM, Mf: 
5614783-1, do efetivo do (a) corcPr iii/caSTaNHal; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 907/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido MarcUS ViNiciUS doS SaNToS SilVa, TEN cEl PM, Mf: 
5674808/1, do efetivo do (a) corcPr iV/TUcUrUi; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 908/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido EdValdo rodriGUES dE MEdEiroS, MaJ PM, Mf 5887640/1, 
do efetivo do (a) corcPr V/rEdENÇÃo; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 909/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido rUi GUilHErME frEiTaS MiraNda, TEN cEl PM, Mf 5504600/2, 
do efetivo do (a) corcPr Vi/ParaGoMiNaS; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 910/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido MoadEcir dE aNdradE GalVÃo, TEN cEl PM, Mf 5615720/1, do 
efetivo do (a) corcPr Vii/caPaNEMa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 911/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido faBio roBErTo diaS dE carValHo, TEN cEl PM, Mf: 5774101/1, 
do efetivo do (a) corcPr Viii/alTaMira; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 912/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido MaUricio MElo MENdES MoNTEiro, TEN cEl PM, Mf 
5755484/1, do efetivo do (a) corcPr iX/aBaETETUBa; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 913/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido lUiZ aUGUSTo MoraES loBaTo, TEN cEl PM, Mf 5674760/1, 
do efetivo do (a) corcPr Xi/SoUrE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 914/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido HEricK WENdEll aNToNio JoSÉ GoMES, TEN cEl PM, Mf 
5782139/1, do efetivo do (a) corcPr Xii/BrEVES; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 915/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido alEX da coSTa PErEira, TEN cEl PM, Mf: 5755565/1, do efetivo 
do (a) corcPr Xiii/S. f. XiNGU; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 916/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido ElioMar caMPoS faUSTiNo, cEl PM, Mf: 56842931, do efetivo 
do (a) cMS/SEdE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 917/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido clEYBiSMar BEGoT da rESSUrrEiÇÃo, MaJ PM, Mf:572033752, 
do efetivo do (a) aMc/cMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 918/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido ricardo BraGa dE aMoriM, MaJ PM, Mf 57197955/2;, do 
efetivo do (a) lad/cMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 919/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido MardoNia alVES cHEcaliN, MaJ PM, Mf 57230727, do efetivo 
do (a) cENTro dE rEaBiliTaÇÃo/cMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 920/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido aldo MorEira PorTal, 1º TEN PM, Mf 5701988/14, do efetivo 
do (a) cENTro dE rEaBiliTaÇÃo/cMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 3000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.39 – SErViÇo dE TErcEiro PESSoa 
JUridica; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 921/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido EVEliNE alBarado SarraZiN, caP PM, Mf: 59112481, do 
efetivo do (a) odoNTo/cPr i/USa Vi; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 922/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido carloS HENriQUE doS SaNToS PorTEla, caP PM, Mf: 
57195807/2, do efetivo do (a) ENfErM./cPr i/USa Vi; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 923/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido GaBriEla loUrEiro da crUZ carValHo, caP PM, Mf: 
57233895/2, do efetivo do (a) USa i/cfaP/cMS; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 1500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 924/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido VaNia dE cáSSia SoUZa da SilVa, caP PM, Mf 5911344/1, do 
efetivo do (a) USa iX/TUcUrUi; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
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Portaria Nº 925/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido MaUro cESar dE araÚJo PraTa, TEN cEl PM, Mf 5674794/1, 
do efetivo do (a) cME/SEdE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 926/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido lEoNardo EUllEr MElo da cUNHa, MaJ PM, Mf 54193434/1, 
do efetivo do (a) BPcHoQUE/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 927/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido HElToN PiNHEiro da rocHa, MaJ PM, Mf: 54185257-1, do 
efetivo do (a) BoPE/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 928/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido raiMUNdo araÚJo da SilVa NETo, 1° TEN PM, Mf: 42205321, 
do efetivo do (a) BTl roTaM/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 929/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido ElToN riBEiro doS SaNToS, caP PM, Mf 57221768/1, do efetivo 
do (a) BEP/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 930/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido ElToN riBEiro doS SaNToS, caP PM, Mf 57221768/1, do efetivo 
do (a) BEP/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 931/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido MariNa dE BriTo coUTiNHo, 2º TEN PM, Mf 6402828/1, do 
efetivo do (a) Bac/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 932/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido WEBEr ricKSoN crUZ da foNSEca, MaJ PM, Mf: 54185265/1, do 
efetivo do (a) 3º BME caSTaNHal/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 933/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido adailSoN BriTo alVES, 1º TEN PM, Mf 5263751/1, do efetivo do 
(a) 2º BME SaNTarEM/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 934/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido JoSÉ ValMir cardoSo SaNToS, TEN cEl PM, Mf 5808200/1, do 
efetivo do (a) BPGda/cPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 935/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido ElToN riBEiro doS SaNToS, caP PM, Mf 57221768/1, do efetivo 
do (a) BEP/cPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 936/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido faBio JoSÉ carMoNa doS SaNToS, TEN cEl PM, Mf 5755697/1, 
do efetivo do (a) BPE/cPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 937/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido JorGE lUiZ araGÃo SilVa, TEN cEl PM, Mf 5807999/1, do 
efetivo do (a) BPrV/cPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 938/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido ÉriKa do Socorro SilVa da coSTa, MaJ PM, Mf:57198665/1, 
do efetivo do (a) ciEPaS/cPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 939/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido JoSÉ carloS BraNdÃo dE carValHo Jr, MaJ PM, Mf 5807980/1, 
do efetivo do (a) ciPoE/cPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 940/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido lUiZ carloS SilVa dE caMPoS JUNior, 1º TEN PM, Mf 
54195274/1, do efetivo do (a) BPTUr/cPE; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 941/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido rENaN KlaUBEr dE MiraNda liNS, 1º TEN PM, Mf 4220535/1, 
do efetivo do (a) BPa/cPa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 942/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido fErNaNdo alBErTo SoUZa liMa, MaJ PM, Mf :571983301, do 
efetivo do (a) 1ª ciPaMB; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 943/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido MarcElo MaNGaS da SilVa, TEN cEl PM, Mf 5755433/1, do 
efetivo do (a) cPc i/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$1.000 -Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo - r$ 500,00; 33.90.39 – 
SErViÇo TErcEiro PESSoa JUridica: r$500,00 fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 945/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido rodriGo TaNNEr GUiMarÃES NUNES, TEN cEl PM, Mf 
5817765/1, do efetivo do (a) 1º BPM/cPc i/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 946/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido orlaNdiNo SEBaSTiÃo BaSToS liMa, TEN cEl PM, Mf: 
5782147-1, do efetivo do (a) 2º BPM/cPc i/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 947/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido cláUdio roBErTo BaTalHa rodriGUES JUNior, 1º TEN PM, Mf, 
do efetivo do (a) 20º BPM/cPc i/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 948/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido doUGlaS liMa doS SaNToS, MaJ PM, Mf 57198325/1, do efetivo 
do (a) 27º BPM/cPc i/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 949/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido Márcio NEVES SilVa, MaJ PM, Mf 5887372/1, do efetivo do (a) 
28º BPM/cPc i/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 950/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido JUNiSo HoNoraTo E SilVa, cEl PM, Mf 5614805/1, do efetivo 
do (a) cPc ii/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 951/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido fáBio alEX corrÊa Barra, TEN cEl PM, Mf: 57821981, do 
efetivo do (a) 10° BPM/cPc ii/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
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Portaria Nº 952/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido fáBio SoUZa caMPoS, MaJ PM, Mf: 541945601, do efetivo do 
(a) 10° BPM/cPc ii/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 953/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido BrUNo da GaMa PErEira, MaJ PM, Mf 57199707/1, do efetivo do 
(a) 26° BPM/cPc ii/oUTEiro; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 954/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido GiorGio cHriSTiaNo aNdradE MariÚBa, cEl PM, Mf: 
57821711, do efetivo do (a) cPrM/aNaNiNdEUa; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 955/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido alfEU BUlHÕES lEiTE, TEN cElPM, Mf 5807751/1, do efetivo 
do (a) 6º BPM/cPrM/aNaNiNdEUa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 956/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido PaUlo roBErTo aMaraNTES JUSTiNo oliVEira, TEN cEl PM, 
Mf: 56748401, do efetivo do (a) 21º BPM/cPrM/MariTUBa; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 957/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido PaUlo SHafT da coSTa loPES, MaJ PM, Mf 5818320/1, do efetivo 
do (a) 29º BPM/cPrM/aNaNiNdEUa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 958/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido MarcElo JorGE SoUZa dE JESUS, MaJ PM, Mf: 571997121, do 
efetivo do (a) 39ºBPM/cPrM/BENEVidES; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 959/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido iVENS SilVa doS SaNToS, 1º TEN PM, Mf: 56852491, do efetivo 
do (a) cPr i/SaNTarÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 960/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido VallÉrio alMEida fErrEira da SilVa, TEN cEl PM, Mf 
5675049/1, do efetivo do (a) 3° BPM/SaNTarÉM; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – SErViÇo dE TErcEiro 
PESSoa JUridica; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 961/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido JoSEldE frEiTaS BarBoSa, TEN cEl PM, Mf 5887470/1, do 
efetivo do (a) 35° BPM/SaNTarÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 962/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido lEoNardo fErrEira dUTra, caP PM, Mf 57199185/1, do 
efetivo do (a) 18º BPM/MoNTE alEGrE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 963/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido HEldEr da SilVa BraNdÃo ESQUErdo, MaJ PM, Mf 5834031/1, 
do efetivo do (a) 41º BPM/oriXiMiNá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 964/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido fHEliPE dE oliVEira EMidio, 2º TEN PM, Mf 6401844/1, do 
efetivo do (a) 29ª ciPM/ÓBidoS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 965/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido aNa caroliNa BEZErra lEoPoldiNo Mf, caP PM, 5911269/1, 
do efetivo do (a) NaP-i/SaNTarÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 966/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido iSraEl dE SoUZa daNTaS, 2° TEN PM, Mf: 06402807/1, do 
efetivo do (a) 23° BPM/ParaUaPEBaS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 967/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido WilliaMES rUBENS GoNÇalVES coSTalaT, 1º TEN PM, Mf 
4220545/1, do efetivo do (a) 4º BPM/MaraBá; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 968/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido MaNoEl MoUra dE SaNTaNa MElo, TEN cEl PM, Mf: 58183701, 
do efetivo do (a) 34° BPM/MaraBá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 969/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido alaN PaTricK araUJo da coSTa, 1° TEN, Mf : 59200797-3, do 
efetivo do (a) 24ª ciPM/iTUPiraNGa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 970/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido lUiZ carloS da SilVa PoNTES, MaJ PM, Mf 5782120/1, do 
efetivo do (a) 25ª ciPM/El doUrado; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 971/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido Jocildo PErEira doS SaNToS JÚNior, MaJ PM, Mf: 5833086-
1, do efetivo do (a) 11ª ciPM/roNdoN do Pará; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 972/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido adEMir cESar GoMES da SilVa, TEN cEl PM, Mf: 57738571, 
do efetivo do (a) cPr iii/caSTaNHal; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 973/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido fraNciSco dE aSSiS GalHardo do ValE, TEN cEl PM, Mf 
5817978/1, do efetivo do (a) 5º BPM/caSTaNHal; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 974/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido roBErTo MaToS SiQUEira, MaJ PM, Mf 57199469/1, do efetivo 
do (a) 42º BPM/S. MiGUEl GUaMá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 975/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido MarcoS cESar dE oliVEira rEBElo, TEN cEl PM, Mf : 
56312461, do efetivo do (a) 48º BPM/ToMÉ aÇU; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 976/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido fraNciSco aNToNio PaiVa riBaS, TEN cEl PM, Mf: 57740981, 
do efetivo do (a) cPr V/rEdENÇÃo; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 977/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido MarcElo PErEira dE HolaNda, TEN cEl PM, Mf 57833167/1, 
do efetivo do (a) 22º BPM/coNcEiÇÃo do araGUaia; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
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Portaria Nº 978/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido KlEBEr GoMES dE SoUSa, MaJ PM, Mf 5833108/1, do efetivo do 
(a) 30ª ciPM/ SaNTaNa do araGUaia; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 979/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido dENiS do Socorro GoNÇalVES do ESPiriTo SaNTo, TEN cEl 
PM, Mf 5615020/1, do efetivo do (a) cPr Vi/ParaGoMiNaS; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 980/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido GlEiciaNE MoraiS da SilVa, 2º TEN PM, Mf 57200423/2, do 
efetivo do (a) 19º BPM/ParaGoMiNaS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 981/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido iBSEN lorEiro dE liMa, MaJ PM, Mf 5820383/1, do efetivo do 
(a) 51º BPM/d EliZEU; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 982/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido UliSSES MarQUES loBo, cEl PM, Mf: 5615860/1, do efetivo do 
(a) cPr Vii/caPaNEMa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 983/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido Mario aNdrÉ GoMES dE liMa, TEN cEl PM, Mf, do efetivo do 
(a) 33º BPM/BraGaNÇa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 984/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido Marcio aBUd BarBalHo, TEN cEl PM, Mf 5674786/1, do efetivo 
do (a) 11° BPM/caPaNEMa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 985/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido carloS alBErTo SilVa dE SoUZa, MaJ PM, Mf 58873641, do 
efetivo do (a) 44º BPM/SaliNaS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 986/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido JoSÉ carloS oliVEira SoUTo JÚNior, 2º TEN PM , Mf: 
4220573/1, do efetivo do (a) 10ª ciPM/caPiTÃo PoÇo; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 987/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido HYGSoN da SilVa rodriGUES, 2º TEN PM, Mf 57173938/2, do 
efetivo do (a) 19ª ciPM/ViZEU; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 988/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido fraNciNaldo BarroSo QUarESMa, 1° TEN PM, Mf: 5767253/1, 
do efetivo do (a) cPr Viii/alTaMira; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1200,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 989/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido rodriGo HENriQUE da SilVa E SilVa, TEN cEl PM, Mf: 
5817773/1, do efetivo do (a) 16º BPM/alTaMir; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 990/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido PaUlo adÔNiS coNcEiÇÃo MENdES, MaJ PM, Mf: 541931681, 
do efetivo do (a) 49º BPM/UrUara; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 991/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido JoSÉ VilHENa BarBoSa JÚNior, cEl PM, Mf: 57739381, do 
efetivo do (a) cPr iX/aBaETETUBa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 992/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido aNTÔNio MaUrÍcio SaNTaNa SilVa, TEN cEl PM, Mf: 
5807808/1, do efetivo do (a) 14º BPM/BarcarENa; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 993/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido roNald JUNior dE SoUZa SaNToS, 2º TEN PM, Mf 5910927/2, 
do efetivo do (a) 31º BPM/aBaETETUBa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 994/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido WaGNEr SalES caBral JÚNior, TEN cEl PM, Mf: 5817749/1, 
do efetivo do (a) 32º BPM/caMETá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 995/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido SÉrGio GoMES dE liMa NETo, MaJ PM, Mf 54194563/1, do 
efetivo do (a) 47º BPM/MoJU; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 996/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido BrUNo THiaGo crUZ E SilVa, caP PM, Mf 5911425/1, do efetivo 
do (a) UNid odoNT do cPr iX; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 997/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido aNToNio VicENTE da SilVa NETo, TEN cEl PM, Mf 5444845/3, do 
efetivo do (a) cPr Xi/SoUrE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 998/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido JErEMiaS PErEira dE MaToS, 2º TEN PM, Mf 4219634/2, do 
efetivo do (a) 20ª ciPM/MUaNá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 999/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido HEldErlEY SoUZa dE oliVEira, cEl PM, Mf 05773970/1, do 
efetivo do (a) cPr Xii/BrEVES; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1000/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido Mário lUiS cardoSo oliVEira, MaJ PM, Mf 5833132/1, do 
efetivo do (a) 9º BPM/BrEVES; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 1001/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido rUBENilSoN NaSciMENTo SErra, 1° TEN PM, Mf: 5583918/1, 
do efetivo do (a) 22ª ciPM/PorTEl; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 1002/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido JEoGENYS SalaZar dE alMEida, MaJ PM, Mf: 54192519/1, do 
efetivo do (a) 32ª ciPM/afUa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 1003/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido WaGNEr MElo alMEida, cEl PM, Mf 5615879/1, do efetivo do 
(a) cPr Xiii/S. fEliX XiNGU; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
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Portaria Nº 1004/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido alaN darlES VaScoNcEloS MaGalHÃES, TEN cElPM, Mf 
5817820/1, do efetivo do (a) 17° BPM/XiNGUara; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 600,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1005/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido aNToNio Maria fEiToSa SoUZa, TEN cEl PM, Mf 5755670/1, do 
efetivo do (a) 36º BPM/S fEliX XiNGU; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1006/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido GlEdSoN MElo doS SaNToS, TEN cEl PM, Mf 5807930/1, do 
efetivo do (a) cPr XiV/ParaUaPEBaS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1007/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido MaNoEl do Socorro fErrEira SoarES, TEN cEl PM, Mf 
5817706/1, do efetivo do (a) alMoX. cENTral/dal; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1008/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido aNdErSoN TEiXEira dE alMEida, MaJ PM, Mf 54193375/1, do 
efetivo do (a) ciPflU/cPa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 1009/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido faBio raiMUNdo dE SalES BriTo, MaJ PM, Mf 5887399/1, do 
efetivo do (a) 24º BPM/cPc ii/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1010/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido JoSiaS alVES filHo, caP PM, Mf 5887445/1, do efetivo do (a) 46º 
BPM/cPr X/N. ProGrESSo; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 1011/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido fraNciSco cElSo dE liMa MacHado, cEl PM, Mf 5626510/1, 
do efetivo do (a) dGEc/cfo/aPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 1012/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido arTHUr BEZErra da SilVa, TEN cEl PM, Mf 5817900/1, do 
efetivo do (a) dGEc/cfP/cfaP; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 1013/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido alaN darlES dE VaScoNcEloS MaGalHÃES, TEN cEl PM, Mf 
58178201, do efetivo do (a) dGEc/cPf/17º BPM/XiNGUara; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1014/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido lEoMar coSTa dE aViZ, TEN cEl PM, Mf: 5808049-1, do efetivo 
do (a) dGEc/cfP/8º BPM/SoUrE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 1015/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido rENaTo BraNdÃo dE MoraES filHo, MaJ PM, Mf: 541933711, 
do efetivo do (a) dGEc/cfP/25º BPM/cPc ii; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1016/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido EladYr NoGUEira liMa NETo, MaJ PM, Mf 58183461, do efetivo 
do (a) dGEc/cfP/3º BPM/SaNTarÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1017/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido HarlEY alVES da coSTa, MaJ PM, Mf 541945111, do efetivo do 
(a) dGEc/cfP/4º BPM/MaraBá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 1018/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido JoÃo HailToN araÚJo dE BriTo, 1º TEN PM, Mf 4220571/1, do 
efetivo do (a) 11º BPM/Polo cPf/dGEc; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1019/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido lUciaNa corrÊa E SilVa, MaJ PM, Mf 541930791, do efetivo 
do (a) dGEc/cfP/11ª ciPM/roNdoN do Pará; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1020/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido JUlio cESar dioGNES aNdradE, caP PM, Mf 572329851, 
do efetivo do (a) dGEc/cfP/12º BPM/STa iSaBEl; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1021/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido alESSaNdra loPES lEal BaNdEira, MaJ PM, Mf 541926412, 
do efetivo do (a) dGEc/cfP/19º BPM/ParaGoMiNaS; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1022/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido dEiViSoN aNdrÉ BaSToS da SilVa, MaJ PM, Mf 58340661, 
do efetivo do (a) dGEc/cfP/33º BPM/BraGaNÇa; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1023/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido WaNdErlEY coSTa da SilVa, MaJ PM, Mf 58332641, do efetivo 
do (a) dGEc/cfP/14º BPM/BarcarENa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1024/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido BrUNo iBiaPiNa TEiXEira, MaJ PM,, Mf (ESTá PEdiNdo Para 
aGo), do efetivo do (a) dGEc/cfP/23º BPM/ParaUaPEBaS; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1025/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido JaNdErSoN liMa doS SaNToS, caP PM, Mf 571997322, 
do efetivo do (a) dGEc/cfP/5º BPM/caSTaNHal; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1026/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido PEdro YoSHioca da SilVa, caP PM, Mf 57231749/1, do efetivo 
do (a) dGEc/cfP/44º BPM/SaliNoPÓliS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1027/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido carloS EdUardo NUNES dE MElo, caP PM, Mf 572307321, 
do efetivo do (a) dGEc/cfP/9º BPM/BrEVES; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1028/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido lUciaNa loPES da SilVa oliVEira, MaJ PM, Mf 5887488/1, 
do efetivo do (a) dGEc; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 300,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 1029/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido roBSoN fariaS VicENTE, caP PM, Mf 571990752, do efetivo 
do (a) dGEc/cfP/7º BPM/rEdENÇÃo; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
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Portaria Nº 1030/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido lEoNardo fErrEira dUTra, caP PM, Mf 571991852, do 
efetivo do (a) dGEc/cfP/18º BPM/MoNTE alEGra; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1031/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido iVo MarcElo dE BriTo PErEira, 2º TEN PM, Mf 571995812, 
do efetivo do (a) dGEc/cfP/12ª ciPM/oriXiMiNá; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1032/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido EdEr SaNToS araÚJo, MaJ PM, Mf 571996551, do efetivo do 
(a) dGEc/cfP/15º BPM/iTaiTUBa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 1033/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido GlEidSoN SaNToS da SilVEira, MaJ PM, Mf 58330001, do 
efetivo do (a) dGEc/cfP/31º BPM/aBaETETUBa; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1034/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido MarcoS aNTÔNio da SilVa oliVEira, MaJ PM, Mf: 54192550/2, 
do efetivo do (a) dGEc/cfP/16ª BPM/alTaMira; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1035/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido EdEr PErEira dE JESUS, MaJ PM, Mf 541852072, do efetivo 
do (a) dGEc/cfP/22º BPM/coNc. araGUaia; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1036/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido EldErBaraN QUEiroZ lEal, MaJ PM, Mf 571996981, do efetivo 
do (a) dGEc/cfP/6ª ciPM/TailÂNdia; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1037/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido WElliNGToN alVES NolaSco, MaJ PM, Mf 541868362, do efetivo 
do (a) dGEc/cfP/13º BPM/TUcUrUi; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1038/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido NadJa aParEcida do NaSciMENTo araÚJo, caP PM, 
Mf:572307341, do efetivo do (a) coNTroladoria iNTErNa; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1039/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido adEMir GoNÇalVES corrEa JUNior, MaJ PM, Mf 57199516/1, 
do efetivo do (a) dirEToria dE fiNaNÇaS/dGa; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1040/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido MaNoEl do Socorro fErrEira SoarES, TEN cEl PM, Mf 
5817706/1, do efetivo do (a) alMoX. cENTral/dal; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
Valor: r$ 1450,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – SErV. TErc PESS 
JUridica; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1041/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido oSMarlEY fUrTado, caP PM, Mf 57199772/2, do efetivo do (a) 
EMG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1042/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido MaNoEl GoMES da SilVa JÚNior, 1º TEN PM, Mf 5787157/1, 
do efetivo do (a) HPM/cMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 1043/2022-dGa-sUP fUNdos; 
Suprido Márcio ValÉrio dE SoUZa, TEN cElPM, Mf 5787238/1, 
do efetivo do (a) 30º BPM/cPrM/aNaNiNdEUa; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 841990

.

.

diÁria
.

Portaria Nº4590/22/di/df – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-
Pa; Período: 11 a 21/07/2022; Quantidade de diárias: 10 de alimentação 
e 10 de pousada; Servidores: Sd PM andré ramos rodrigues; cPf: 
828.014.362-91; Valor: r$ 2.532,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4591/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Monte alegre-Pa; destino: Prainha-Pa; 
Período: 24 a 26/08/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação 
e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Marcos Pereira Marques; cPf: 
523.693.312-91; Valor: r$ 527,52. SGT PM Guaracy colado Porto; cPf: 
822.307.812-00; Valor: r$ 527,52. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4592/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Monte alegre-Pa; destino: Prainha-Pa; 
Período: 24 a 26/08/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação 
e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Edvaldo Bruno oliveira da Silva; 
cPf: 805.578.132-04; Valor: r$ 527,52. cB PM randis cley da Silveira 
Vasconcelos; cPf: 511.950.622-49; Valor: r$ 506,40. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4593/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Bagre-Pa; destino: Gurupá-Pa; 
Período: 15 a 18/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 
03 de pousada; Servidores: cB PM Hugo leandro loureiro corrêa; cPf: 
934.408.712-15; Valor: r$ 886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4594/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; destino: Gurupá-Pa; Período: 
10 a 12/08/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de 
pousada; Servidores: SGT PM Vanderli Pinheiro Macedo; cPf: 658.330.582-
87; Valor: r$ 659,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4595/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; destino: ananindeua-Pa; 
Período: 23 a 25/08/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação 
e 02 de pousada; Servidores: SGT PM rafael de Sousa Moraes; cPf: 
906.034.942-34; Valor: r$ 348,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4596/22/di/df – 
objetivo: ações de Polícia Judiciária Militar; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; destino: Novo Progresso-
Pa; Período: 27 a 29/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação 
e 02 de pousada; Servidores: SUB TEN PM raimundo Jurandy costa de 
oliveira; cPf: 295.850.072-15; Valor: r$ 659,40. cB PM lendel lacerda 
da Silva; cPf: 011.055.172-92; Valor: r$ 633,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4597/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; destino: oriximiná-Pa; 
Período: 15 a 17/08/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação 
e 02 de pousada; Servidores: Sd PM Murillo riceli Pereira alves; cPf: 
948.662.952-87; Valor: r$ 379,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4598/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: alenquer-Pa; destino: ananindeua-Pa; 
Período: 04 a 08/09/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 
04 de pousada; Servidores: caP PM Jair Nunes alves; cPf: 842.053.422-
68 ; Valor: r$ 949,52. 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 Nº4599/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; destino: Primavera-
Pa; Período: 10/08/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; 
Servidores: cB PM Brendow abinadabe Santos de Sousa; cPf: 
015.780.682-07 ; Valor: r$ 126,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4600/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 11 a 
15/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM laudelino corrêa Junior; cPf: 354.027.332-87; Valor: 
r$ 1.055,04. cB PM rocilene Barbosa campos; cPf: 304.099.692-49; 
Valor: r$ 1.012,80. Sd PM andré ramos rodrigues; cPf: 828.014.362-
91; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4601/22/di/df – 
objetivo: a Serviço PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Soure-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 02 a 
04/08/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidores: TEN PM antonio ferreira Monteiro; cPf: 751.879.062-91; 
Valor: r$ 564,44. SGT PM olenilson aguiar Sousa; cPf: 295.634.612-15; 
Valor: r$ 527,52. SGT PM Helson david campos do Valle Júnior; cPf: 
480.654.982-72; Valor: r$ 527,52. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4602/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Paragominas-Pa; 
Período: 02 a 03/08/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 
01 de pousada; Servidores: SGT PM cláudio Márcio cordovil couto; cPf: 
353.057.892-49; Valor: r$ 395,64. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4603/22/di/df – 
objetivo: ações de corregedoria; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Monte alegre-Pa; destino: Prainha-Pa; Período: 
01 a 03/08/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de 
pousada; Servidores: caP PM Marcos roberto assunção de Souza; cPf: 
186.403.238-36; Valor: r$ 435,21. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4604/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Parauapebas-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 07 a 
09/08/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidores: TEN PM israel de Souza dantas; cPf: 898.303.692-34; Valor: 
r$ 564,44. cB PM alexandre Pio furtado Santos; cPf: 983.389.272-87; 
Valor: r$ 506,40. Sd PM José Wilson de oliveira filho; cPf: 023.508.132-
90; Valor: r$ 506,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4605/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: itaituba-Pa; destino: altamira-Pa; Período: 25 a 
27/07/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidores: caP PM Jarlisson rebêlo Gonçalves; cPf: 695.481.372-91; 
Valor: r$ 725,35. cB PM Walason Michel de Jesus Teles; cPf: 918.348.992-
49; Valor: r$ 633,00. cB PM dinair de araújo carvalho; cPf: 735.664.702-
87; Valor: r$ 633,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4606/22/di/df – 
objetivo: ações de corregedoria; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Breves-Pa; destino: Bagre-Pa; Período: 01 a 
03/07/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidores: SGT PM Benedito Silva azevedo; cPf: 367.173.472-87; Valor: 
r$ 527,52. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Portaria Nº4607/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: São Sebastião da Boa Vista-Pa; destino: 
curralinho-Pa; Período: 12 a 14/09/2022; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidores: Sd PM Jorge fabrício da Silva 
Trindade; cPf: 008.389.942-10; Valor: r$ 379,80. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4608/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; destino: ananindeua-Pa; 
Período: 13 a 15/09/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação 
e 02 de pousada; Servidores: SGT PM claudio Soares Borges; cPf: 
303.246.882-53; Valor: r$ 348,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4609/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 15 a 
31/08/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 16 de pousada; 

Servidores: TEN PM renan farias Vicente; cPf: 985.417.572-34; Valor: 
r$ 4.374,41. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Portaria Nº4610/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; destino: anajás-Pa; 
Período: 22 a 24/08/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 
02 de pousada; Servidores: SGT PM Jean ricardo Pires dos Santos; cPf: 
397.898.022-34; Valor: r$ 659,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4612/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Salinópolis-Pa; destino: Santarém Novo-
Pa; Período: 11/08/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; 
Servidores: SGT PM Marcos Nascimento de Souza; cPf: 640.639.842-49; 
Valor: r$ 131,88. SGT PM Benedito Sousa de Queiroz; cPf: 602.732.592-
53; Valor: r$ 131,88. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4613/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: alenquer-Pa; destino: ananindeua-Pa; 
Período: 10 a 14/09/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 
04 de pousada; Servidores: caP PM Jair Nunes alves; cPf: 842.053.422-
68; Valor: r$ 949,52. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4614/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 
30/08 a 01/09/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 
de pousada; Servidores: caP PM carlos Eduardo Nunes de Melo; cPf: 
915.604.382-15; Valor: r$ 580,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4615/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Parauapebas-Pa; Período: 
15 a 16/06/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de 
pousada; Servidores: MaJ PM Kaydson fernando dos reis cunha; cPf: 
808.730.142-00; Valor: r$ 316,52. SGT PM Simone Gouvêa de Souza; 
cPf: 259.478.692-68; Valor: r$ 263,76. cB PM diogo rodrigues lima de 
assunção; cPf: 889.119.502-20; Valor: r$ 253,20. cB PM Sueny calandrini 
da Silva; cPf: 002.606.542-80; Valor: r$ 253,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4616/22/di/df – 
objetivo: atender chamado da Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; destino: alenquer-Pa; 
Período: 08 a 10/08/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação 
e 02 de pousada; Servidores: SGT PM italo Sousa dos Santos; cPf: 
357.648.642-91; Valor: r$ 659,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4617/22/di/df – 
objetivo: atender chamado da Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; destino: Belém-Pa; 
Período: 10 a 12/08/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação 
e 02 de pousada; Servidores: Sd PM ledyel Pinheiro de Sousa; cPf: 
031.702.442-64; Valor: r$ 633,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4618/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 15 a 
31/08/2022; Quantidade de diárias: 16 de alimentação e 15 de pousada; 
Servidores: Sd PM Tainara Helena de assis Pereira; cPf: 014.792.892-
30; Valor: r$ 3.924,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4619/22/di/df – 
objetivo: atender chamado da Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; destino: Monte alegre-Pa; 
Período: 01 a 03/08/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 02 
de pousada; Servidores: SGT PM celso ronilson de Sousa carvalho; cPf: 
637.215.382-34; Valor: r$ 395,64. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4620/22/di/df – 
objetivo: atender chamado da Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: anajás-Pa; destino: São Sebastião da 
Boa Vista-Pa; Período: 01 a 04/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM francisco Eder Pacheco 
de Souza; cPf: 897.038.632-72; Valor: r$ 886,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4621/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Salvaterra-Pa; destino: Santo antônio 
do Tauá-Pa; Período: 01 a 03/08/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
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alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM reinaldo da Silva 
Nazaré; cPf: 511.492.732-91; Valor: r$ 261,12. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4622/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; destino: Primavera-
Pa; Período: 27/07/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; 
Servidores: cB PM rafael Holanda dos Santos; cPf: 671.986.002-04; 
Valor: r$ 126,60. Sd PM leones Sousa Pereira; cPf: 062.276.333-
48; Valor: r$ 126,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4623/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; destino: Primavera-
Pa; Período: 27/07/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; 
Servidores: cB PM robinson Guimarães carneiro; cPf: 001.763.612-
43; Valor: r$ 126,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4624/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Breves-Pa; destino: curralinho-Pa; Período: 05 a 
08/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM claudio Soares Borges; cPf: 303.246.882-53; Valor: 
r$ 923,16. SGT PM rosinaldo cardoso Sobrinho; cPf: 429.446.512-34; 
Valor: r$ 923,16. cB PM cristiano dias Barbosa; cPf: 015.127.882-
28; Valor: r$ 886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4625/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; destino: oriximiná-Pa; 
Período: 03 a 05/08/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 02 
de pousada; Servidores: cB PM Moises lira Sampaio; cPf: 667.207.962-
91; Valor: r$ 379,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4626/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Breves-Pa; destino: curralinho-Pa; Período: 12 a 
15/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM José Maria costa de azevedo; cPf: 380.200.762-
04; Valor: r$ 923,16. cB PM renan Vieira Gibson; cPf: 527.841.422-72; 
Valor: r$ 886,20. Sd PM Jodeilson louzeiro Véras; cPf: 889.168.802-
97; Valor: r$ 886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4627/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; destino: São Sebastião 
da Boa Vista-Pa; Período: 02 a 04/08/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM claudio Soares 
Borges; cPf: 303.246.882-53; Valor: r$ 659,40. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4628/22/di/df – 
objetivo: curso de Supervisão Militar Educacional; fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; destino: Tucuruí-
Pa; Período: 09 a 11/08/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação 
e 02 de pousda; Servidores: SGT PM luis artur da Silva Pereira; cPf: 
632.231.042-91; Valor: r$ 527,52. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4629/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; destino: anajás-Pa; Período: 
15 a 19/07/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de 
pousada; Servidores: SUB TEN PM Ted dantas archar da Silva; cPf: 
399.658.562-49; Valor: r$ 1.055,04. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4630/22/di/df – 
objetivo: ações de corregedoria; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Breves-Pa; destino: anajás-Pa; Período: 15 a 
19/07/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM deilton lima de Moraes; cPf: 886.618.902-25; 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 Nº4631/22/di/df – 
objetivo: ações de Polícia Judiciária Militar; fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Tucumã-Pa; destino: rio Maria-Pa; 
Período: 12 a 14/07/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação 
e 02 de pousada; Servidores: TEN cEl PM alex da costa Pereira; cPf: 
381.128.172-00; Valor: r$ 633,04. TEN PM Victor Bruno do Nascimento 
Brito; cPf: 882.973.902-25 ; Valor: r$ 564,44. cB PM luan carlos castro 
E Silva; cPf: 002.854.442-04; Valor: r$ 506,40. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4632/22/di/df – 
objetivo: ações de Polícia Judiciária Militar; fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Portel-Pa; destino: Melgaço-Pa; 
Período: 04 a 06/07/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 
02 de pousada; Servidores: TEN PM rubenilson Nascimento Serra; cPf: 
461.161.842-00; Valor: r$ 564,44. SGT PM Jakson douglas do Nascimento 
Souza; cPf: 452.106.832-49; Valor: r$ 527,52. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4633/22/di/df – 
objetivo: ações de Polícia Judiciária Militar; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 13 
a 15/07/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidores: TEN PM felipe diego lopes da Silva; cPf: 011.942.612-99; 
Valor: r$ 705,55. SGT PM Benedito Silva azevedo; cPf: 367.173.472-
87; Valor: r$ 659,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4634/22/di/df – 
objetivo: ações de Polícia Judiciária Militar; fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Tucumã-Pa; destino: Sapucaia-Pa; 
Período: 21 a 23/07/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação 
e 02 de pousada; Servidores: TEN cEl PM alex da costa Pereira; cPf: 
381.128.172-00; Valor: r$ 633,04. TEN PM luan Wanderson de castro 
lima; cPf: 050.446.163-03; Valor: r$ 564,44. cB PM luan carlos castro 
E Silva; cPf: 002.854.442-04; Valor: r$ 506,40. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4635/22/di/df – 
Objetivo: Curso de Metodologia da Pesquisa Cientifica II E Gestão 
Estratégica de operações integradas.; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Jacundá-Pa; destino: Marituba-Pa; 
Período: 14 a 20/08/2022; Quantidade de diárias: 06 de alimentação 
e 06 de pousada; Servidores: TEN cEl PM Emmett alexandre da Silva 
Moulton; cPf: 517.771.502-72; Valor: r$ 1.582,56. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4636/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marabá-Pa; destino: Breu Branco-Pa; Período: 03 a 
07/07/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: TEN PM Weslen Sobreira Santos; cPf: 760.750.013-87 ; 
Valor: r$ 1.128,88. Sd PM ronny da conceição costa; cPf: 005.737.742-
18; Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4637/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Tucuruí-Pa; Período: 02 a 
05/08/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cEl PM Elson luiz Brito da Silva; cPf: 307.591.882-20; Valor: 
r$ 949,56. cB PM luís fernando Santos da Trindade; cPf: 796.580.592-
87; 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 Nº4638/22/di/df – 
objetivo: ações de corregedoria; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Breves-Pa; destino: Gurupá-Pa; Período: 16 a 
19/07/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM Nelson Barbosa Miranda; cPf: 401.044.512-20; 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 Nº4639/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Uruará-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 27 a 
30/07/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: MaJ PM Paulo adônis conceição Mendes; cPf: 791.080.242-00; 
Valor: r$ 1.107,82. SGT PM Edeilson do amaral Silva; cPf: 472.313.782-
34; Valor: r$ 923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4640/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Muaná-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 17 
a 19/08/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; 
Servidores: TEN PM Jeremias Pereira de Matos; cPf: 010.314.922-
83; Valor: r$ 423,33. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4641/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: cametá-Pa; destino: Marituba-Pa; 
Período: 21 a 22/08/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 
de pousada; Servidores: cB PM diego aquino ribeiro; cPf: 861.807.032-
72; Valor: r$ 171,44,. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4642/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Salvaterra-Pa; destino: Belém-Pa; 
Período: 17 a 19/08/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 
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02 de pousada; Servidores: SGT PM Jefferson Haide De Sousa Maia; CPF: 
698.102.732-15; Valor: r$ 395,64. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4643/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: altamira-Pa; destino: Senador José Porfírio-Pa; 
Período: 13 a 14/08/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de 
pousada; Servidores: SGT PM francisco das chagas Nunes de freitas; cPf: 
942.336.162-53; Valor: r$ 263,76. cB PM Wagner fagundes dos Santos; 
cPf:004.678.002-51; Valor:r$ 253,20. cB PM igo rafael carvalho de 
lima; cPf:956.645.802-91; Valor: r$ 253,20. Sd PM Huendonaith cunha 
de assuncao; cPf:975.550.022-72; Valor:r$ 253,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4644/22/di/df – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
abaetetuba-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM Jonas campos rodrigues 
do carmo; cPf: 928.799.932-53; 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 Nº4645/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Benevides-Pa; Período: 09/08/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM altaidia 
almeida de Mesquita; cPf: 278.681.172-49; Valor: r$ 87,04. SGT PM antônio 
rodrigues da Silva Júnior; cPf: 673.814.992-15; Valor: r$ 87,04. cB PM 
fabio araujo castilho; cPf: 770.521.452-00; Valor: r$ 85,72. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4646/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: ipixuna do Pará-Pa; Período: 
30/07 a 08/08/2022; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 10 de 
pousada; Servidores: SGT PM Jonas da Silva Torres; cPf: 754.090.382-15; 
Valor: r$ 2.505,72. SGT PM Justino amaral de Souza; cPf: 395.486.512-
20; Valor: r$ 2.505,72. SGT PM Josiene do Socorro Pantoja alves; cPf: 
700.665.822-53; Valor: r$ 2.505,72. SGT PM leilo Sidne Barata Neves; 
cPf: 520.554.852-53; Valor: r$ 2.505,72. cB PM Edilberto ferreira Borges; 
cPf: 008.466.172-00; Valor: r$ 2.405,40. cB PM leonardo Sousa de 
oliveira; cPf: 882.506.792-53; Valor: r$ 2.405,40. cB PM fabrício Soares 
da Silva; cPf: 001.949.162-00; Valor: r$ 2.405,40. Sd PM Paulo almeida 
da cunha; cPf: 039.178.082-42; Valor: r$ 2.405,40. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4647/22/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: Sd PM Eurison de Jesus 
ferreira Barbosa; cPf: 010.126.862-99; 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 Nº4648/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 
24/08/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: cB PM 
Ewerton Sergio Melo de almeida; cPf: 984.471.142-87; Valor: r$ 85,72. 
cB PM Kaysser Mosayéwysk Mendes Vasconcelos; cPf: 935.769.782-91; 
Valor: r$ 85,72. Sd PM Weslen ferreira Meireles; cPf: 020.982.352-
67; Valor: r$ 85,72. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4649/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: curralinho-Pa; Período: 26/07 a 04/08/2022; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação; Servidores: SGT PM Silvio rian dos 
Santos Silva; cPf: 576.280.252-34; Valor: r$ 1.318,80. cB PM Thiago ferreira 
Juca; cPf: 912.753.502-91; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Jorge luiz faro das 
Neves; cPf: 005.778.672-02; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Edmar rogerio cardoso 
do Nascimento; cPf: 016.070.352-27; Valor: r$ 1.266,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4650/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marabá-Pa; destino: rondon do Pará-Pa; Período: 
31/07 a 10/08/2022; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 
de pousada; Servidores: SGT PM Joellison do Nascimento Souza; cPf: 
679.763.362-15; Valor: r$ 2.637,60. Sd PM Edem cezar fernandes de 
oliveira; cPf: 989.785.432-00; Valor: r$ 2.532,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4651/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 15 a 
31/08/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 16 de pousada; 
Servidores: Sd PM derick Vanderson Pimentel cardoso; cPf: 850.436.212-
49; Valor: r$ 3.924,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4652/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Santarém-Pa; destino: Óbidos-Pa; Período: 03 a 
16/07/2022; Quantidade de diárias: 14 de alimentação e 13 de pousada; 
Servidores: Sd PM alwymá campos amaral; cPf: 533.521.142-34; Valor: 
r$ 3.418,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Portaria Nº4653/22/di/df – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; destino: Primavera-
Pa; Período: 28/07/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; 
Servidores: cB PM Girlan Barbosa dos Santos; cPf: 689.754.302-
00; Valor: r$ 126,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4654/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marabá-Pa; destino: Jacareacanga-Pa; Período: 28 a 
29/07/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; 
Servidores: Sd PM Uales Mendes de Meneses; cPf: 007.512.222-75; 
Valor: r$ 253,20. Sd PM leandro rafael Silva carvalho; cPf: 003.710.282-
64 ; Valor: r$ 253,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4655/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Santarém-Pa; Período: 29 a 
31/07/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidores: SGT PM Benilson raimundo coelho; cPf: 302.819.542-91; 
Valor: r$ 659,40. SGT PM livando Nascimento lima; cPf: 252.012.802-
00; Valor: r$ 659,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4656/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 30/07 a 
01/08/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidores: SGT PM deoclecio da Silva costa; cPf: 492.131.052-15; Valor: 
r$ 348,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Portaria Nº4657/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: itaituba-Pa; destino: Jacareacanga-Pa; Período: 
31/07 a 05/08/2022; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de 
pousada; Servidores: SGT PM Joselino Pereira Viana; cPf: 832.970.902-
78; Valor: r$ 1.450,68. cB PM Herivelton fernandes Marques; cPf: 
880.985.832-87; Valor: r$ 1.392,60. cB PM flávio Viana de almeida; cPf: 
001.242.052-24; Valor: r$ 1.392,60. cB PM Jardel de aguiar Portela; cPf: 
009.014.521-65; Valor: r$ 1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4658/22/di/df – 
objetivo: Policiamento E fiscalização de Transito Nas rodovias 
Estaduais (2ªQuinz-Junho/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Martituba-Pa; destino: Santo antonio 
do Tauá-Pa; Período: 14 a 29/06/2022; Quantidade de diárias: 15 
de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM reginaldo Silva 
Barros; cPf: 379.885.902-78; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Milton cezar 
da Silva; cPf: 664.797.972-72; Valor: r$ 2.611,20. cB PM andré luis 
Pereira Teixeira; cPf: 800.286.082-91; Valor: r$ 2.571,60. cB PM 
Hury augusto cruz Maciel; cPf: 016.574.032-97; Valor: r$ 2.571,60. 
cB PM Paulo fernando dias Passsos; cPf: 937.186.242-49; Valor: r$ 
2.571,60. Sd PM Blendo ferreira corrêa; cPf: 010.106.092-03; 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 Nº4659/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: capanema-Pa; destino: Quatipuru-Pa; Período: 
14/07/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: 
cB PM leandro da luz Pereira; cPf: 858.708.972-20; Valor: r$ 126,60. 
cB PM antonio fábio Silva Brito; cPf: 012.895.172-90; Valor: r$ 126,60. 
Sd PM Nadson freitas da Silva; cPf: 946.096.672-15; Valor: r$ 126,60. 
Sd PM andson lehonny Pereira oliveira; cPf: 013.355.852-57; Valor: 
r$ 126,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Portaria Nº4660/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: cametá-Pa; destino: limoeiro do ajuru-Pa; 
Período: 12 a 14/08/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 
02 de pousada; Servidores: TEN PM Gilson leandro libório Gondim; cPf: 
668.231.702-63; Valor: r$ 564,44. cB PM rittz de freitas cruz; cPf: 
528.336.902-15; Valor: r$ 506,40. Sd PM Walber contente Sanchez; cPf: 
040.236.042-75; Valor: r$ 506,40. Sd PM Edileno américo Viana; cPf: 
929.233.642-87; Valor: r$ 506,40. 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 Nº4661/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: abaetetuba-Pa; destino: Baião-Pa; Período: 26 a 
27/07/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; 
Servidores: SGT PM carlos da Silva Machado filho; cPf: 641.971.072-
34; Valor: r$ 263,76. cB PM Josiney lobato ferreira; cPf: 906.357.102-
00; Valor: r$ 253,20. cB PM raimundo Junior ribeiro dos Santos; cPf: 
009.929.292-02; Valor: r$ 253,20. cB PM robson faria de Sousa; cPf: 
000.130.872-66; Valor: r$ 253,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4662/22/di/df – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 11 a 
17/08/2022; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidores: TEN cEl PM Sandro Wagner de andrade do carmo; cPf: 
642.527.362-34; Valor: r$ 1.899,12. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
     
     
     

Protocolo: 841904

.

.

editaL de HoMoLoGaÇÃo de coNcUrso PÚBLico
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e defesa sociaL
PoLÍcia MiLitar do ParÁ

dePartaMeNto GeraL de PessoaL
seÇÃo tÉcNica

sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto 
e PessoaL ciViL

HaBiLitaÇÃo da caNdidata ao coNcUrso PÚBLico 
Nº 001/ cfP/PM/2016

editaL Nº 068/ssMrPc/2022 – cfP/PMPa, 
de 16 de aGosto de 2022

o ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPa), represen-
tada por seu comandante Geral, JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
- CEL QOPM, torna público o resultado final e homologação referente a 
habilitação da candidata abaixo relacionada, para admissão ao curso de 
Formação de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2016, para fins de 
cumprimento da decisâo judicial.
Sara loPES da SilVa MoUra, (SUB JUdicE), ação ordinária, processo nº 
0830474-89.2021.8.14.0301.
1 – a candidata aPTa na habilitação deverá se apresentar, para incorpo-
ração e Matrícula no dia 19 de agosto de 2022, às 09h00min, no depar-
tamento Geral de Pessoal da Polícia Militar do Pará, na Subseção de Se-
leção, Mobilização, recadastramento e Pessoal civil (SSMrPc), localizada 
na rodovia augusto Montenegro KM 09, nº 8401 – bairro Parque Guajará, 
no complexo do comando Geral da PMPa, nesta cidade de Belém, Estado 
do Pará.
2 – o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 841777

resULtado de recUrso adMiNistratiVo
.

decisÃo de recUrso adMiNistratiVo
PreGÃo eLetrÔNico 17/2022/cPL/PMPa

Processo Nº 2022/1010198
o comandante Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, constantes no art. 8º, da lei complementar nº 053/06 e art. 5º, 
iii e iV da lei Estadual 6.474/02 c/c art. 13, iii e iV do decreto Estadual 
nº 534/2020.
considerando o recurso administrativo interposto pela empresa J fEccHio 
JUNior  ME - cNPJ 24.485960.0001-57, contra a decisão do Pregoeiro que 
aceitou e habilitou a proposta da empresa caTa VENTo rEfriGEraÇÃo E 
SErViÇoS GEraiS lTda, cNPJ Nº 03.534.028/0001-05, no certame em 
epígrafe que tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para 
a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva no Sistema de condicionamento de ar 
Vrf, para atender as necessidades do complexo “Tiradentes” - PMPa, em 
Belém/Pa, com fornecimento de materiais de consumo, peças de reposi-
ção, componentes e/ou acessórios, conforme as condições, quantidades e 
exigências contidas estabelecidas no Edital e seus anexos.
rESolVE:
01 – acolher integralmente os fundamentos e as conclusões expostas 
na decisão adotada pelo Pregoeiro, designado através da PorTaria Nº 
001/2022 - dl/PMPa, de 26 de julho de 2022, publicada no doE nº 35.060, 
de 28 de julho de 2022, que negou provimento ao recurso impetrado pela 
recorrente.
02 – adjudicar o objeto do certame à empresa vencedora, caTa VENTo 
rEfriGEraÇÃo E SErViÇoS GEraiS lTda, cNPJ Nº 03.534.028/0001-05, 
pelo valor de r$ 184.999,92 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e 
noventa e nove reais e noventa e dois centavos).
Quartel em Belém – Pa, 09 de agosto de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante - Geral da PMPa

Protocolo: 841945

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de fUNdo
.

Portaria N°106/2022-GaB diretor/sUP. fUNdos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora aNa clÉa dE alMEida PrESTES dE liMa, 
SGT PM rG 19730, cPf 252.433.902-59, Mf 539645001, auxiliar da Seção 
do almoxarifado do faSPM - Pa, a utilizar o adiantamento no valor total de 
r$ 2.000,00 (dois Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcio-
nal programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 2.000,00 (dois Mil 
reais) na 339030 (Mat. consumo).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 18 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 841495

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 143/2022/Gab. diretor/fasPM – objetivo: Por haver 
necessidade de realizar ação itinerante visando efetuar a adesão de novos 
associados, a apresentação das novas diretrizes e programas implantados 
aos integrantes das oPM’s da cPr-i, assim como a apresentação e venda 
de artigos militares da loja fardacESo. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; destino: Óbidos/Pa e 
oriximiná/Pa, no período de 05 de setembro de 2022 a 10 de setembro 
de 2022; Quantidade de diárias: 06 diárias de alimentação e 05 diárias 
de pousada; Na categoria “B”; Servidor: 2° SGT MaUro riBEiro loPES, 
cPf: 424.051.492-49 , no Valor: r$1.450,68; e SGT fraNco STEfaNo da 
coSTa caMPoS, cPf: 612.244.562-20, no Valor: 1.450,68. ordENador: 
raUl ZÊNio GENTil SilVa; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 
(ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 841551
Portaria Nº 144/2022/Gab. diretor/fasPM – objetivo: de 
realizar ação itinerante, visando efetuar a adesão de novos associados, 
apresentação e vendas de uniformes militares, bem como tornarem 
cientes os integrantes da oPMs da cPr-i, a respeito das novas diretrizes 
e programas implantados e os produtos da loja fardaceso. fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; destino: 
Belterra e Mojuí-Pa, no período de 22 a 25 de agosto de 2022; Quantidade 
de diárias: 04 diárias de alimentação e 03 de pousada; Na categoria 
“B”; Servidores: 2º TEN arNaldo cESar fiGUEira da SilVa; cPf: 
338.313.192-00, no Valor: r$987,77; 3ºSGT EliElSoN dE SoUSa 
caSTro; cPf:403.118.802-15, no Valor: r$ 923,13. ordENador: raUl 
ZÊNio GENTil SilVa; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) 
diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 841535
Portaria Nº 142/2022/Gab. diretor/fasPM – objetivo: de 
realizar ação itinerante, visando efetuar a adesão de novos associados, 
apresentação e vendas de uniformes militares, bem como tornarem cientes 
os integrantes da oPMs da cPr-i, a respeito das novas diretrizes e programas 
implantados e os produtos da loja fardaceso. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; destino: rurópolis-Pa, no 
período de 17 a 21 de agosto de 2022; Quantidade de diárias: 05 diárias 
de alimentação e 04 de pousada; Na categoria “B”; Servidores: 2º SGT 
MaUro riBEiro loPES; cPf: 424.051.492-49, no Valor: r$1.186,92; 
3º SGT EliElSoN dE SoUSa caSTro; cPf:403.118.802-15, no Valor: 
r$ 1.186,92. ordENador: raUl ZÊNio GENTil SilVa; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 841523
Portaria Nº 145/2022/Gab. diretor/fasPM – objetivo: Por haver 
necessidade de realizar ação itinerante visando efetuar a adesão de novos 
associados, a apresentação das novas diretrizes e programas implantados 
aos integrantes das oPM’s da cPr-i, assim como a apresentação e venda 
de artigos militares da loja fardacESo. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; destino: Monte alegre/Pa, 
alenquer/Pa e Prainha/Pa, no período de 29 de agosto de 2022 a 03 de 
setembro de 2022; Quantidade de diárias: 06 diárias de alimentação e 05 
diárias de pousada; Na categoria “B”; Servidor: 2° TEN arNaldo cESar 
fiGUEira da SilVa, cPf:338.313.192-00, no Valor: r$1.552,21; e 3° SGT 
EliElSoN dE SoUSa caSTro, cPf: 403.118.802-15, no Valor: 1.450,68. 
ordENador: raUl ZÊNio GENTil SilVa; PraZo Para PrESTaÇÃo dE 
coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 841597
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.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 085/2022 - cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais)
objeto: coNGrESSo dE EXcElÊNcia EM liciTaÇÕES E coNTraTaÇÕES 
PUBlicaS.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.122.1297.8338 – operacionalização da ações 
administrativas.
Elemento de despesa: 339039 – Serviço de terceiros – pessoa jurídica.
Plano interno: 4120008338c
Valor : r$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais)
contratada: EXcElÊNcia EdUcaÇÃo E ENSiNo lTda
cNPJ: 26.855.539/0001-16
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 841977

.

.

diÁria
.

eXtrato da Portaria Nº 346/diÁria/df 
de 21 de JULHo de 2022

conceder aos militares:STEN BM aNToNio SaNToS Mf: 5037689, SGT 
BM raKSoN daNiEl SilVa doS rEiS Mf: 54185297 e ao Sd BM arTHUr 
NaSciMENTo da caMara Mf: 5932531, 02 (dUaS) diárias de alimentação 
e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 
1.171,08, para seguirem viagem de Belém para MaraBá - Pa, no período 
de 09 a 10 de Junho de 2022, a serviço do 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 347/diÁria/df 
de 21 de JULHo de 2022

conceder aos militares: TEN BM SilVio lUiS liMa cHaVES Mf: 5826691 e 
ao SGT BM fraNciSco EdUardo NUNES filHo Mf: 5620651, 03 (TrÊS) 
diárias de alimentação e 02 (dUaS) diárias de pousada para cada, per-
fazendo um valor total de r$ 1.364,95 para seguir viagem de redenção 
para orilândia do Norte - Pa, no período de 23a 25 de Maio de 2022, a 
serviço 10° 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 348/diÁria/df 
de 21 de JULHo de 2022

conceder aos militares: TEN BM daVid BarroS dE araUJo Mf: 
55588902/2, SGT BM oZiEl MoraES da SilVa Mf: 5610303, SGT BM 
JHoNaTaN fEiJo SilVa Mf: 54185329, SGT BM roNildo aNdradE dE 
aNdradE Mf: 54185329, cB BM JoElio PErEira diaS Mf: 57218236 e 
ao Sd BM lUcaS MaGNo VaSSolEr MacEdo Mf: 5932391, 04 (QUTro) 
diárias de alimentação e 04 (QUaTro) diárias de pousada para cada, per-
fazendo um valor total de r$ 6.319,60, para seguirem de Paragominas 
para suas respectivas cidades, no período que se inicia dia 07 de Junho a 
02 de Julho de 2022, a serviço do 1º 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 352 /diÁria/df 
de 21 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM lUoS EdUardo da SilVa BarroS Mf: 
5602033 e ao cB BM ioNa roBErTa da SilVa PirES Mf: 57190157, 03 
(TrÊS) diárias de alimentação e 02 (dUaS) diárias de pousada para cada , 
perfazendo um valor total de r$ 1.292,40 , para seguirem viagem de Santa 
isabel para concordia do Pará - Pa e Tomé açu - Pa, no período de 30 de 
Maio a 01 de Junho de 2022, a serviço do 12° 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 353/diÁria/df 
de 21 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM VaNdrE cordEiro do NaSciMENTo Mf: 
57173432 e ao cB BM THoMaS aNToNio SoUZa corrEa Mf: 57173502, 
01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 
172,76 para seguirem viagem de ananindeua para castanhal - Pa, no dia 
27 de Maio de 2022, a serviço do 2º 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 354/diÁria/df 
de 21 de JULHo de 2022

conceder aos militares: cEl QoBM JoSafa TElES VarEla filHo Mf: 
5749131, SGT BM EdSoN SoUZa Mf: 5427825, SGT BM caSSio diEGo 
NaZarENo oliVEira da SilVa Mf: 54185203, SGT BM carloS aUGUS-
To dE liMa Mf: 57173423 e ao SGT BM adErSoN MarTiNS SoUZa Mf: 
57173455, diárias de alimentação e diárias de pousada para cada confor-
me a planilha, perfazendo um valor total de r$ 2.850,90 para seguirem 
viagem de Belém para Salinópolis - Pa, no período conforme a planilha, 
a serviço da dST 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 356/diÁria/df 
de 21 de JULHo de 2022

conceder aos militares: cEl QoBM JoSafa TElES VarEla filHo Mf: 
5749131, SGT BM Valdir dE SoUZa PacHEco Mf: 54192536, SGT BM 
faBio MaGalHÃES dE dEUS Mf: 54185062 e ao SGT BM diEGo BaTiS-
Ta araUJo SaNToS Mf: 57173388, diárias de alimentação e diárias de 
pousada para cada conforme a planilha , perfazendo um valor total de r$ 
3.719,02 para seguirem viagem de Belém para Salinópolis - Pa, no período 
conforme a planilha, a serviço da dST Geral 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 357/diÁria/df 
de 21 de JULHo de 2022

conceder aos militares: STEN BM fraNciSco carloS da SilVa JUNior 
Mf: 5162203, STEN BM dENilSoN riBEiro liMa Mf: 5608864, SGT BM 
BENEdiTo oliVEira da coSTa Mf: 5609135, SGT BM oTHoNiEl alE-
XaNdriNo fErrEira Mf: 57218006, SGT BM JoEl JESSE BriTo da coS-
Ta Mf: 57174192, SGT BM JoSE ariMaTEia dE MElo Mf: 57173450 e ao 
SGT BM rEWErToN Silda dE NaZarE Mf: 57173930, 05 (ciNco) diárias 
de alimentação e 04 (QUaTro) diárias de pousada para cada, perfazendo 
um valor total de r$ 5.483,52 para seguirem viagem de Belém para Santa 
isabel - Pa, no período de 25 a 29 de Junho de 2022, 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.

Protocolo: 841019
Portaria Nº 215/diÁria/cedec 

de 18 de aGosto de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: caP QoBM JErÔNiMo MoNTEiro da 
SilVa, STEN QBM rr alcir MarTiNS dE aNdradE e Sd QBM caroliNa 
foUro da SilVa, 04 (quatro) diárias de alimentação e 03 (três) diárias 
de pousada para cada, e ao STEN QBM rr Haroldo JoSÉ aSSUNÇÃo 
NoBrE, 03 (três) diárias de alimentação e 02 (duas) diárias de pousada, 
perfazendo um valor total de r$ 3.484,25 (TrÊS Mil, QUaTrocENToS E 
oiTENTa E QUaTro rEaiS E ViNTE E ciNco cENTaVoS), por terem se 
deslocado de Santarém-Pa para o município de Mojuí dos campos-Pa, na 
região de integração do Baixo amazonas e com diárias do grupo B, de 09 
a 11 e 09 a 12 de agosto de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual 
de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 841740
Portaria Nº 216 diÁria/cedec 

de 18 de aGosto de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º –  conceder aos militares: SGT QBM odraci JoSÉ JorGE dE SoU-
Sa, SGT QBM rr iSaÍaS dE SoUZa coSTa, cB QBM NilToN do roSário 
SoUZa e cB QBM iSMaEl JUNio PaNToJa da SilVa,  08 (oito) diárias 
de alimentação e 08 (oito) diárias de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 8.271,36 (oiTo Mil, dUZENToS E SETENTa E UM rEaiS 
E TriNTa E SEiS cENTaVoS), por terem se deslocado de Belém-Pa para o 
município de Santarém/Pa, na região de integração do Baixo amazonas e 
com diárias do grupo B, no período de 17 a 25 de agosto de 2022, a serviço 
da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 841741
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errata
.

errata
doe Nº 34963 – dia 09/05/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 05/2022

Processo Nº. 2021/1150416
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo Para o SETor odoN-
ToloGico da dirEToria dE aTNdiMENTo ao SErVidor da PolÍcia 
ciVil do Pará
Errata do item 26 da ata nº. 09/2022 - Empresa M. f. PaSSaGli - ME
onde se lê: “levantador articulado Preto”
Passa-se a ler: “levantador articulado Branco”.
Errata do item 84 da ata nº. 15/2022 - Empresa rEY-GlaSS coMErcial 
lTda-ME
Onde se lê: “Proveta de Vidro Borossilicato graduado 1000ml”
Passa-se a ler: “Proveta de Plástico PP Graduada de 250ml”.
ata nº. 10/2022 - Empresa Teclab da amazonia comércio de Equipamentos 
e Materiais de laboratório ltda.
item 45 - “Modelo PVS200”;
item 56 - “Modelo TlK 400”.
ata nº. 11/2022 - Empresa MarcoM MariNHo coMErcial lTda
item 36 - Unidade de fornecimento - UNd;
item 37 - Unidade de fornecimento - UNd;
item 47 - Unidade de fornecimento - UNd.
*Republicado por ter saído com incorreções no DOE nº 34.963, do 
dia 09/05/2022.

Protocolo: 841953

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

 eXtrato de terMo aditiVo
termo aditivo: 1. contrato: 006/2021-Pc/Pa. Partes: PolÍcia ciVil 
do ESTado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. UNidaS VEÍcUloS 
ESPEciaiS S.a. cNPJ nº 02.491.558/0001-42. objeto: reajuste de preços 
de 10,73%, pelo índice iPca-iBGE. Valor: 115.548.42. data da assinatura: 
16/08/2022. Vigência: 16/08/2022 à 11/03/2026, função Programática: 
40101.06.181.1502.8266.339033.0101. Proc. nº 2022/731775. contrata-
do: UNidaS VEÍcUloS ESPEciaiS S.a. Endereço: av. deputado rubens 
Granja nº 121. Bairro Sacomã. cep: 04.298.-000. São Paulo. fone: (11) 
3742-4050, ordenadora: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo. 
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.

 eXtrato de terMo aditiVo
termo aditivo: 3. contrato: 102/2020-Pc/Pa. Partes: PolÍcia ciVil 
do ESTado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. STYlUS SErViÇoS 
dE liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda. cNPJ nº 13.258.951/0001-07 objeto: 
repactuação contratual, tendo em vista a convenção coletiva de Trabalho 
2022/2023, registrada no MTE: Pa 0001-194/2022, EM 12/04/2022. Va-
lor: 185.119,27. data da assinatura: 16/08/2022. Vigência: 16/08/2022 
à 30/12/2022, função Programática: 40101.06.122.1297.8338.339037.0
101. Proc. nº 2022/665223. contratado: STYlUS SErViÇoS dE liMPEZa 
E coNSErVaÇÃo lTda. cNPJ nº 13.258.951/0001-07. Endereço: conj. 
Benjamin Sodré, rua canaã nº 01, Parque Verde, 66.635-220, Belém/
Pa, ordenadora: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 841766
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 SolU-
ÇÕES S.a. cNPJ nº 33.113.309/0001-47. data da assinatura: 16/08/2022. 
Vigência: 16/08/2022 á 16/08/2023. objeto: Prorrogação do prazo de vigên-
cia do contrato nº 094/2021-Pc/Pa por mais 12 meses e reajuste de preços 
de 11,73% pelo índice iPca-iBGE do período, passando de r$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhetos mil) para 1.675.950,00 (um milhão seiscentos e 
setenta e cinco mil e novecentos e cinquenta). Processo nº 2022/474432. 
orçamento: função Programática: 40101.06.422.1500.8804. Elemento de 
despesa: 339039. fonte: 0101 / 0301. contratado: Valid SolUÇÕES S.a.. 
Endereço do contratado: rua Peter lund nº 146/202, São cristovão, 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.
republicado por incorreção no doE nº 35.078 do dia 16/08/2022.

Protocolo: 841680

oUtras MatÉrias
.

NotificaÇÃo de aUdiÊNcias
exmo. sr.
rodriGo da Motta fraNÇa
delegado de Polícia civil
Endereço: av. 503 Norte, alameda 01, Qd. 01, lote 03, Plano diretor Nor-
te, Palmas/To.
a Presidente do Processo administrativo disciplinar nº 027/2018-dGPc/
Pad, de 25/10/2018, da lavra do Exmo. Sr. cláUdio GalENo dE MiraNda 
SoarES filHo, à época, delegado Geral de Polícia civil, publicada no doE 
nº 33.736, de 08/11/2018, redistribuído pela PorTaria Nº 020/2021-
Pad/iNSTaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, de 01/09/2021, da lavra do Exmo. Sr. 
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior, corregedor Geral de Polícia civil, 
publicada no doE nº 34.711, de 27/09/2021, NoTifica, Vossa Excelência 
a comparecer no prédio da corregedoria Geral da Polícia civil, sito à 
avenida Magalhães Barata - Sala 01 - Pad, para acompanhar a oitiva das 
testemunhas abaixo declinadas, tudo em conformidade com os princípios 
do contraditório e da ampla defesa.
Outrossim, cientificamos V. Exa., que está agendado o seu depoimento 
para o dia 25/08/2022, às 09h00, para ser ouvido em Auto de Qualificação 
e interrogatório.
 

NoMe data HorÁrio
EPc HaMilToN aGoSTiNHo rodriGUES do carMo 23/08/2022 9h

EPc JoSÉ doUGlaS GoNÇalVES XaViEr 23/08/2022 10h30
iPc aYrToN HENriQUE QUEiroZ SilVa 24/08/2022 09h

iPc Maria iGiNa SoarES roSa 24/08/2022 10h30

Belém - Pa, terça-feira, 26 de Julho de 2022
delegada SiMoNE EdoroN MacHado araÚJo
Presidente do Pad
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
ciente em ____/_____/2022
______________________________________
rodriGo da MoTTa fraNÇa
delegado de Polícia civil

MaNdado de iNtiMaÇÃo
exmo. sr.
rodriGo da Motta fraNÇa
delegado de Polícia civil
End.: av. 503 Norte, alameda 01, Qd. 01, lote 03, Plano diretor Norte, 
Palmas/To.
a Presidente da comissão do Processo administrativo disciplinar, instituído 
através da PorTaria Nº 027/2018-dGPc/Pad, de 25/10/2018, da lavra 
do Exmo. Sr. cláUdio GalENo dE MiraNda SoarES filHo, à época, 
delegado Geral de Polícia civil, publicada no doE nº 33.736, de 08/11/2018, 
redistribuído pela PorTaria Nº 020/2021-Pad/iNSTaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, 
de 01/09/2021, da lavra do Exmo. Sr. raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS 
JÚNior, corregedor Geral de Polícia civil, publicada no doE nº 34.711, de 
27/09/2021, iNTiMa Vossa Excelência a comparecer perante a comissão 
Processante, a fim de que seja realizado seu interrogatório nos Autos do 
Processo em epígrafe, na qualidade de servidor acusado.
Na oportunidade informamos que a audiência será realizada no dia 
25/08/2022, às 09h00, no prédio da corregedoria Geral de Polícia civil, 
Sala de Pad 01, localizada na avenida Governador Magalhães Barata, nº 
209, bairro Nazaré, Belém - Pa.
Belém - Pa, terça-feira, 26 de Julho de 2022
• Delegada SIMONE EDORON MACHADO ARAÚJO
• Presidente da Comissão Processante
• POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
• Ciente em _____/_____/2022
• ______________________________________
• DPC RODRIGO DA MOTTA FRANÇA

Protocolo: 841709
Portaria Nº 425/2022-aai/GaB/correGePoL de 

28/07/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias do atraso, 
conclusão e remessa do iPl nº 433/2018.100113-8 (Proc. nº 0004436-
35.2019.8.14.0401), o qual foi encaminhado para dEaca da Santa casa em 
07/05/2019 e até a presente data não retornou à justiça, tendo a demora na 
devolução do inquérito ocasionado ao M.P. a instauração da Notícia fato nº 
000177-100/2022-MP-Pa, tudo conforme anexos e demais conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc fErNaNda MariNHo corrEa dE alMEida - corrEGEdoria-GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 426/2022-aai/GaB/correGePoL de 
28/07/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades, re-
ferentes a ausência no cumprimento de diligências requisitadas pelo Mi-
nistério Público e encaminhadas a dEPol de Jacundá referentes ao iPl nº 
158/2018.000028-0 (Proc. nº 000541-61.2018.8.14.0026), o qual foi en-
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caminhado a dEPol de Jacundá para diligências, tudo conforme despacho 
da coiNT/cGPc de 01/07/2022 e of. nº 6 7 2 1 6 2 5 3 / 2021-Seccrim/
VUcJ-JacUNdá de 24/06/2022, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc VicTor coSTa liMa lEal - corrEGEdoria-GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 427/2022-aai/GaB/correGePoL de 
28/07/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as responsabilidades referente 
a extrapolação de prazos para a conclusão das diligências referentes ao 
Processo Judicial nº 0800146-08.2022.8.14.0087, fato ocorrido no muni-
cípio de limoeiro do ajuru, tudo conforme despacho da coiNT/corrEGE-
Pol de 18/07/2022 e demais conexos conforme anexo;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc iVoNE fErNaNdES SHErriNG - corrEGEdoria-GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 428/2022-aai/GaB/correGePoL de 
28/07/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias e respon-
sabilidades do extravio dos autos nºs 432-53.2012.6.14.0049 e 470-
26.2016.6.14.0049 encaminhados a dEPol Mãe do rio/Pa para realiza-
ções de diligências, demais fatos conexos conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc iVoNE fErNaNdES SHErriNG - corrEGEdoria-GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 429/2022-aai/GaB/correGePoL de 
01/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar o roubo de arma de fogo tipo 
Pistola TaUrUS .40SW, Nº Série SXi9268, Patrimônio da Pc-Pa nº 15044, 
fato que gerou o BoP nº 00321/2022.101264-2, cuja ocorrência deu-se 
no município de Belém em 29/05/2022, tudo conforme conexos e demais 
anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ValdErEZ Maria SoUZa da SilVa - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 430/2022-aai/GaB/correGePoL de 
01/08/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabilida-
des pelo atraso na conclusão e remessa do iPl nº 00008/2019.100907-9 
(Seccional de icoaraci- Belém/Pa), tudo conforme anexos encaminhados 
através do of. nº 317/2022 - Plantão criminal de 20/07/2022, oriundo 
da 2ª Vara criminal distrital de icoaraci, onde é informado que os autos 
supracitados, conectados ao Processo nº 0023768-85.2019.8.14.0401, 
voltaram para diligências em 2020 e ainda não retornaram à Justiça, oca-
sionando o relaxamento da prisão do nacional G.l.M.;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ValdErEZ Maria SoUZa da SilVa - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 431/2022-aai/GaB/correGePoL de 
01/08/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar respon-
sabilidades, referente a inércia/morosidade da unidade policial em dar 
andamento e conclusão das investigações referentes ao inquérito Poli-
cial que estava em prorrogação e é conectado ao Processo nº 0800144-
38.2022.8.14.0087, tudo conforme despacho da coiNT/cGPc de 
18/07/2022 e demais fatos conexos, conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc iVoNE fErNaNdES SHErriNG - corrEGEdoria-GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 432/2022-aai/GaB/correGePoL de 
01/08/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar responsa-
bilidades de quem deixou de atender a requisição do M.P encaminhado a 
dEaca-ParaPaZ integrado Santa casa referente aos fatos relacionados à 
NoTÍcia faTo nº 000319-117/2022, os quais foram encaminhados atra-
vés do of. nº 075/2022-MP/10ªPJiJ de 19/04/2022 e reiterados através do 
of. nº 107/2022-MP/10ªPJiJ de 18/05/2022, fatos ocorridos nesta capital, 
mais conexos conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc cláUdio foNSEca E GoMES - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 433/2022-aai/GaB/correGePoL de 
01/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar o atraso na conclusão e re-
messa do aPfd nº 00004/2022.100387-8 de 26/04/2022, conectado ao 
Processo nº 0807512-50.2022.8.14.0006, o qual ainda não havia sido en-
caminhado ao Poder Judiciário até o dia 26/05/2022, razão pela qual os 
réus tiveram que ser colocados em liberdade e o flagrante relaxado, tudo 
conforme decisão proferida pelo Exmo. Juiz da 5ª Vara criminal de ananin-
deua/Pa, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc lariSSE BarBoSa TorrES PaSTor - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 434/2022-aai/GaB/correGePoL de 
02/08/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades refe-
rentes a conduta dos policiais civis, durante a prisão do nacional E.c.l.M. e 
sua autuação em flagrante delito no APFD nº 00076/2021.100078-8, tudo 
conforme despacho da coiNT/cGPc de 20/07/2022 e comunicação feita 
feita pelo TJ - comarca de Santa izabel, concernentes as denúncias rea-
lizadas durante a audiência do Processo nº 0800276-49.2021.8.14.0049 
mais conexos conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - 3ª riSP- corrEGEdo-
ria rEGioNal da ZoNa do SalGado
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 435/2022-aai/GaB/correGePoL de 
02/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias da morte por 
confronto a intervenção policial do nacional M.r.a.J., tendo sido gerado desta 
situação o BoP nº 00282/2022.100083-0 e o iPl nº 00282/2022.100019-
0, fato ocorrido no município de Belém no dia 19/05/2022 e demais anexos 
e conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
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rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc fErNaNda MariNHo corrEa dE alMEida - corrEGEdoria-GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 436/2022-aai/GaB/correGePoL de 
02/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias da mor-
te por confronto a intervenção policial do nacional a.r.S.P.,, tendo 
sido gerado desta situação o BoP nº 00486/2022.100200-8 e o iPl nº 
00486/2022.100033-5, fato ocorrido no distrito de Mosqueiro no dia 
19/05/2022 e demais anexos e conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ValdErEZ Maria SoUZa da SilVa - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Protocolo: 842035

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1884/ 2021
roMUlo EliaS doS SaNToS fErrEira
MaTrÍcUla: 5958521
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 01/12/2021 a 11/12/2021
oBJETiVo: Participar da equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1476/ 2022
EdNa do Socorro fErrEira daMoUS
MaTrÍcUla: 5233054/1
carGo: Perito criminal
JacEli araGÃo dE oliVEira
MaTrÍcUla: 62324/1
carGo: auxiliar Técnico de Polícia civil
JoSÉ roBErTo fariaS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 72389/1
carGo: agente de artes Práticas
cidadE: MaraBá - Pa
diáriaS: 15 1/2 (Quize e meia) PErÍodo: 28/07/2022 a 12/08/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 841962

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3571/2022-daf/cGP, de 18/08/2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 91, da lei 5.810/94-rJU, de 
24/01/1994, a lei 9.348, de 18/11/2021 e, a apresentação da certidão de 
Nascimento, datada de 10/08/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor Everson Eudes Nascimento dos reis, assisten-
te de Trânsito, matrícula 5923573/1, lotado na cirETraN “a” de Para-
gominas, vinte (20) dias de licença Paternidade, no período de 09/08 
a 28/08/2022, de acordo com o estabelecido na lei 5.810/94-rJU e lei 
9.348, de 18/11/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 09/08/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 841997

Portaria Nº 3543/2022-daf/cGP, de 17/08/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação da servidora constante do requerimento 
datado de 01/07/2022, e o despacho às fls. 07, no PAE 2022/1018983, 
reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa do Socorro TriNdadE dE MoraES, au-
xiliar de Trânsito, matrícula 57175599/1, lotada na Gerência do Sistema 
rENacH, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 06/09 a 
04/11/2022, referentes ao triênio 2009/2012, de acordo com a lei nº 
5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 06/09/2022.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3542/2022-daf/cGP, de 17/08/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe  foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.12, no Processo 
2022/582340, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria dE JESUS BENTES PiNTo, auxiliar Técnico, 
matrícula 3264181/1, lotada na cirETraN “a” de Santarém, 60 (sessenta) 
dias de licença Prêmio, no período de 10/08 a 08/10/2022, referentes ao 
triênio 1981/1984, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24 de janeiro 
de 1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 10/08/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3541/2022-daf/cGP, de 17/08/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.06, no Processo 
2016/320053, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Janaína dutra Barros, auxiliar de Trânsito, ma-
trícula 57175602/1, lotada na Procuradoria Jurídica, trinta (30) dias de 
licença Prêmio, no período de 17/08 a 15/09/2022, referentes ao triênio 
07.10.2009/2012, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 17/08/2022.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3540/2022-daf/cGP, de 17/08/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe  foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação da servidora constante do requerimento, 
datado de 25/07/2022, no PaE 2022/384507,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora ronize calderaro casseb, Vistoriadora, matrícula 
57202021/1, lotada na cirETraN “a” de Santarém, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 23/08 a 21/09/2022, referentes ao triê-
nio 1999/2002 (considerando o tempo averbado), de acordo com a lei nº 
5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3495/2022-daf/cGP, de 12/08/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe  foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.13, no Processo 
2022/1028378, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor rEYSoN da cUNHa GiBSoN, assistente de Trân-
sito, matrícula 54192698/3, lotado na cirETraN “B” de Barcarena, 60 
(sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 16/08 a 14/10/2022, 
referentes ao triênio 01.02.2016/2019, de acordo com a lei nº 5.810/94-
rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 16/08/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3259/2022-daf/cGP, de 29/07/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do despacho no Processo 
2021/533519, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora lília rocha coutinho da fonseca, assistente de 
Trânsito, matrícula 55588476/1, lotada na cirETraN “a” de altamira, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 29/08 a 27/09/2022, refe-
rentes ao triênio 2009/2012, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 
24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 29/08/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
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Portaria Nº 3258/2022-daf/cGP, de 29/07/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do Parecer 1904/2013-Nc/ProJUr, 
no Processo2013/354001, deferindo a concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor WladiMir VaScoNcEloS BraNdÃo, assistente 
administrativo, matrícula 3267822/1, lotado na cirETraN “B” de Óbidos, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 18/07 a 16/08/2022, 
referentes ao triênio 1990/1993, de acordo com a lei 5.810/94-rJU, de 
24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 18/07/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 2408/2022-daf/cGP, de 14/06/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.09, no Processo 
2022/407058, deferindo a concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor SEBaSTiÃo VaNdi liMa, assistente de adminis-
tração, matrícula 3267768/1, lotado na cirETraN “a” de capanema, trinta 
(30) dias de licença Prêmio, no período de 20/06 a 19/07/2022, referentes 
ao triênio 1996/1999, de acordo com a lei 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 20/06/2022.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3416/2022-daf/cGP, de 10/08/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 88, da lei 5.810/94-rJU, a lei 
11.770/2008, de 09/09/2008, e a apresentação do laudo Médico datado 
de 13/07/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Geane da Silva dantas, Gerente da cirETraN “a” 
de São félix do Xingu, matrícula  5958524/1, 180 (cento e oitenta) dias, 
de licença Maternidade, no período de 13/07/2022 a 08/01/2023, sem 
prejuízo de sua remuneração.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 13/07/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

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

Protocolo: 841794

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
NÚMero do coNtrato: 072/2022

ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa aPolo coMErcial lTda inscrita no 
cNPJ: 02.567.637/0001-90.
oBJETo: objeto do presente contrato é a contratação de pessoa jurídica 
especializada no fornecimento de MaTErial dE EXPEdiENTE, para atender 
em todo território estadual, os órgãos e entidades do Poder Executivo do 
Estado do Pará.
Valor: r$ 16.889,10 (dezesseis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e 
dez centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
66.201 – departamento de Trânsito do Estado do Pará
função: 06
Subfunção: 122
Programas: 1297
Projeto/atividade: 8338
Elemento de despesa: 339030
fonte de recursos: 0261000000
0661000000
ViGÊNcia: início: 17/08/2022 Término: 16/08/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 17/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral dETraN-Pa

Protocolo: 841691

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 13/2022 – detraN/Pa
o departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, através de 
sua Pregoeira, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão Ele-
trônico do tipo MENor PrEÇo GloBal Por iTEM, conforme objeto abaixo:
oBJETo:
contratação de empresa especializada para fornecer MaTErial dE coN-
SUMo áGUa MiNEral SEM GáS E ENVaSada EM coPo dE 200 Ml, EM 
CAIXA COM 48 UNIDADES, ENTREGA PARCIAL, conforme as especificações 
e estimativas de consumo constantes no instrumento convocatório e no 
Termo de referência – anexo i.
aBErTUra: 01/09/2022
Hora: 10h00 - dez horas (Horário de Brasília/df)
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925447 - departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: a partir da disponibilização do Edital no 
coMPraSGoVErNaMENTaiS, até as 9h59 (Horário de Brasília – df) do 
dia 01/09/2022.
a íntegra do edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo fe-
deral – coMPraSGoVErNaMENTaiS www.comprasgovernamentais.gov.br, 
bem como no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará 
– coMPraSPará, www.compraspara.pa.gov.br e no sítio departamento de 
Trânsito do Estado do Pará www.detran.pa.gov.br.
Belém/Pa, 18 de agosto de 2022.
PaTricia rEGiNa lEoTTY da cUNHa
Pregoeira
Visto:
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral
dETraN/Pa

Protocolo: 841575

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
considerando os elementos de instrução constante dos autos relativos ao 
processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2022, que tem 
como objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento 
de material antisséptico 70%, limpeza e higienização das mãos, composi-
ção: álcool Etílico Hidratado a 70° iNPM, carbômero, Neutralizante, água, 
frasco de 500 ml Hidratado 70° iNPM, liquido, frasco com 1 litro para 
limpeza de superfícies diversas, visando atender as demandas da Sede 
administrativa, Unidade antônio Barreto, Espaços  cidadania, Postos de 
Serviços e ciretran’s deste departamento de Trânsito do Estado do Pará, 
de acordo com as especificações, quantidade e condições exigidas no Edital 
e no Termo de referência – anexo i, decorrente do processo administrativo 
nº 2022/112965.
Considerando a decisão proferida pelo Pregoeira Oficial, bem como Pare-
cer Técnico da coordenadoria do Núcleo de controle interno concluindo 
que no referido processo foram respeitadas todas as medidas legais exigi-
das na lei nº 8.666/93, lei federal nº 10.520/2002, decreto Estadual nº 
534/2020 e demais normativas vigentes.
rESolVo:
HOMOLOGAR o resultado classificatório do Pregão Eletrônico nº 08/2022, 
do tipo menor preço global do lote, à empresa vencedora P G liMa coM 
EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 23.493.764/0001-61, no valor global de 
r$ 27.540,00 (vinte e sete mil, quinhentos e quarenta reais).
Belém (Pa), 18 de agosto de 2022.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUSa coElHo
diretora Geral
dETraN/Pa

Protocolo: 841747

.

.

sUPriMeNto de fUNdo
.

Portaria Nº 3486/2022-daf/cGP, de 12/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN- Pa,usando das atribuições que lhe foram delegadas 
através da Portaria 3057/2019-dG/cGP;
coNSidEraNdo a solicitação constante nos Processos nº 2022/668330.
r E S o l V E :
rETificar a PorTaria Nº 2213/2022-daf/cGP de 06/06/2022, publicada 
no doE nº 35.004 de 10/06/2022, que autorizou o suprimento de 
fundo a servidora Marlete Fonseca Casseb, a fim de suprir despesas de 
pequeno vulto e pronto pagamento que possam vir a ocorrer nas áreas 
de responsabilidade da cirETraN de Bragança e de suas gerências 
diretamente subordinadas.
onde se lê: 3339030-r$-2.000,00
3339036-r$-1.000,00
3339039-r$-1.000,00
leia-se: 3339036-r$-4.000,00
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo E financeiro

Protocolo: 841666
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.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3278/2022-daf/cGP, de 02/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/850317;
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 MÃE DO RIO – 01/08 a 26/08/2022, a fim 
de realizar atendimento de habilitação em substituição a servidora lotada 
na cirETraN a qual entrará em gozo de licença prêmio.

nome matricula
Marcelo Jardel da Silva Macedo 57196225 /1

lUiZ PaUlo Melo Braga
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3494/2022-daf/cGP, de 12/08/2022
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 2022/9814849;
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 itaituba para os municípios de Moares de almeida(altamira) – 10 à 
11/08/2022, Trairão/itaituba – 12 à 14/08/2022, Novo Progresso – 24 à 
26/08/2022, castelo dos Sonhos(altamira)/itaituba – 27 e 28/08/2022, 
Jacareacanga/Itaituba – 07/09 à 12/09/2022, a fim de realizar atendi-
mento a equipe da banca itinerante durante a referida ação dos municipios 
acima citados.

nome matricula
Vanderlândio Bispo de Sena 57201803 /2
reginaldo Pereira da Silva 011026 /4

Ed carlos Braga dos Santos 011048 /5
odenilton Santos dias 54196758 /2

lUiZ PaUlo Melo Braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 841970
Portaria Nº 3373/2022-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 Processo 
nº 2022/984884;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e seis e meia (26 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municipios de Barcarena - 22/08 e 23/08/2022, abaetetuba 
– 24/08 e 25/08/2022, altamira – 26/08 à 30/08/2022, Marabá – 31/08 à 
05/09/2022, São Geraldo do araguaia – 06/09 à 08/09/2022, Jacundá – 09/09 
à 12/09/2022, Tailândia – 13/09 e 14/09/2022, Santa izabel do Pará – 15/09 
à 17/09/2022, a fim de realizar vistoria técnica/fiscalização para análise das 
atividades das empresas que serão crEdENciadaS/fiScaliZadaS como 
Estampadoras de placas de indentificação veícular -EPIV, conforme PORTARIA 
Nº 550/2022-dG/dETraN/Pa nos municipios acima citados.

nome matricula
adelson Marques de Souza 57176050/2

laurinaldo Serra rabelo 3262383/1
Marcelo Henrique cardoso Silva 54190372/2

regina rocha rosa 5325056/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3420/2022-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 2022/882319;
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 atuar na retarguarda de veículo na Estação Cidadania Shopping 
Karajás Parauapebas, conforme solicitação.

nome matricula
Jorge Marques de albuquerque Maranhão 5783437/6

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3438/2022-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 2022/906902;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a servi-
dora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Parauapebas no período de 22/08 à 16/09/2022, a fim 
dá suporte técnico aos serviços rENaiNf a cirETraN do referido municipio.

nome matricula
Maria lúcia Pinho dos Santos 3267202/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3439/2022-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 2022/997488;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de Santarém – 29/08 à 03/09/2022, oriximi-
ná – 04/09 à 12/09/2022, Óbidos – 13/09 à 19/09/2022, Santarém/Belém 
- 20/09 à 27/09/2022, a fim conduzir veículos para prestar apoio logístico 
da Gerência do Patrimônio nos referidos municipios.

nome matricula
celso Nazareno da Silva 3573/1

José luiz Tavares da Silva 3261638/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3459/2022-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 2022/719589;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de abaetetuba no período de 29/08 à 23/09/2022, 
a fim de dá suporte ao RENAINF na CIRETRAN do referido municipio.

nome matricula
Ercila Nazaré coelho Negreiros da Silva 57194029/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3465/2022-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 2022/1002967;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de duas e meia (02 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Acará no período de 23/08 à 25/08/2022, a fim de 
realizar assessoria de impresa, cobertura jornalística e fotográfica da ação 
itinerante de veículos, no referido municipio.

nome matricula
leidemar Barros oliveira 5947169/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3467/2022-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 2022/993136;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de São domingos do araguaia – 24/08 à 02/09/2022, 
São Geraldo do Araguaia/Belém – 03/09 à 11/09/2022, a fim de realizar 
curso de capacitação para agente Multiplicador em Educação para o Trân-
sito aos educadores e profissionais do trânsito, dos referidos municipios.

nome matricula
cilene Pereira oliveira 55586944/2
Maria clara das Neves 57175783/1

Hilma de araújo amorim 57194923/1
Geisa acácia Tavares 57195631/1
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José raimundo Borges costa 57196677/1
Joélcio Júnior da costa Graça 55587588/1

Walter Mota aragão Silva 5414806/6

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3468/2022-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 2022/987815;
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 CURRALINHO – 19/08 a 24/08/2022, a fim de coor-
denar a panca itinerante de cHN de 1ª fase no município de curralinho/Pa.

nome matricula
itamar Borges Saré de Melo 57200466/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3469/2022-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 2022/994566;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de nove e meia (09 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Xinguará 
para o município de Belém no período de 17/08 à 26/08/2022, a fim de 
resolver assuntos da cirETraN, junto ao dETraN/SEdE.

nome matricula
ribamar Gonçalves Pinheiro 57226932/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3470/2022-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 2022/994828;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Cametá 
para o município de Belém no período de 12/08 à 26/08/2022, a fim de 
resolver assuntos referente a cirETraN, junto ao dETraN/SEdE.

nome matricula
Walkimar de oliveira Novaes 80845456/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3471/2022-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 2022/996632;
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 
Marabá para o município de itupitranga no período de 12/08 à 16/08/2022, 
a fim de realizar exames de 1ª e 2ª fase para obtenção de CNH.

nome matricula
Breno leonardo araújo Barbosa 55586672 /4

Paulo Júnior Bezerra costa 55588149 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3472/2022-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 2022/923413;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Redenção 
para o município de Pau d’arco no período de 19 à 24/08/2022, a fim de 
realizar acompanhamento dos trabalhos da equipe itinerante e gestão de 
processos de habilitação gerados durante a referida ação.

nome matricula
Zarias Pereira da Silva 57194037/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3474/2022-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 2022/999252;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E UMa E MEia (21 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de MaraBá – 05/09/2022, Eldorado doS 
caraJáS – 06/09 a 09/09/2022, cUrioNÓPoliS – 10/09 a 13/09/2022, 
ParaUaPEBaS – 14/09 a 19/09/2022, caNaÃ doS caraJáS – 20/09 a 
22/09/2022, XINGUARA – 23/09 a 26/09/2022, a fim de realizar fiscaliza-
ção, acompanhamento e instalação de 16 máquinas, objeto de execução 
do contrato administrativo n° 36/2021, realizado entre o detran e a Em-
presa imperador Soluções e comércio ltda.

nome matricula
luís de Jesus lobato da cunha 57198064/1
iranildo fernandes de oliveira 3261700/1
Sérgio antonio lima Barros 57196682/1

Edivaldo Espindola Segtowick 3262421/1
cristovão repolho Vieira 57195077/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3476/2022-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 2022/1004745;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Óbidos para os municípios de ORIXIMINÁ – 12/08 a 17/08/2022, a fim de 
acompanhar os trabalhos desenvolvidos em itinerantes de 1º fase de habi-
litação no referido município.

nome matricula
Eliana Neres dos Santos 55589003/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 841664
..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 229/2022 – GaB/seaP/Pa
BeLÉM/Pa, 17 de aGosto de 2022.

o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais;
rESolVE:
art. 1°. – NoMEar os servidores abaixo para compor a comissão Técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial dos custodiados da central de Triagem 
Metropolitana iV- cTM iV.
PrESidENTE: alMir SilVa da cUNHa – diretor
MEMBro: Jair claUdio da SilVa GUiMaraES- coordenador de segu-
rança
MEMBro: aNdrEZa da coSTa SaNTaNa- assistente social
MEMBro: PriScila da coSTa MENEZES BiTTENcoUrT- Psicóloga
SEcrETário: adriaNa dE MoraES alBUQUErQUE- agente penitenciário
art. 2º. – dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogan-
do-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 841569
Portaria Nº 230/2022 – GaB/seaP/Pa

BeLÉM/Pa, 17 de aGosto de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais;
rESolVE:
art. 1°. – NoMEar os servidores abaixo para compor a comissão Técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial dos custodiados do Presídio Estadual Me-
tropolitano i- PEM i.
PrESidENTE: EdSoN lUiS VaScoNcEloS oliVEira – diretor
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MEMBro: aNToNio dE PadUa carValHo filHo- coordenador de segurança
MEMBro: JaNilSoN TaVarES MoraES- Psicólogo
MEMBro: daiaNE GaSParETTo da SilVa- Psicóloga
MEMBro: TErEZiNHa dE JESUS alVES dE liMa PaiVa- Psicóloga
MEMBro: aliNE doS SaNToS MENdoNÇa- assistente social
MEMBro: MariNa GaBriElE fraNÇa MoraES- assistente social
MEMBro: rodriGo alMEida VEloSo- assistente social
SEcrETário: EVaNdro MarTiNS da SilVa- coordenador administrativo
SEcrETário: aNToNio EdSoN liMa dE SoUZa- agente penitenciário
SEcrETário: SEBaSTiÃo rEGiNaldo PErEira liMa- auxiliar de serviços 
operacionais
art. 2º. – dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogan-
do-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 841558
Portaria Nº 1066/2022-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 
6668/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados em denúncia 
anônima, encaminhado via e-mail, no dia 18/01/2022, referente a conduta 
funcional de policiais penais;
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 da servidora J.B.S. (M.f.: 5954597), por suposta infração aos arts. 
177, Vi e art. 189, caput, todos 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.B.S. (M.f.: 5954597), objetivando apurar a responsabilidade administra-
tiva e/ ou funcional, referente a falta injustificada em serviço. O servidor 
incorreu, em tese, nos arts. 177, Vi e art. 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: 841700

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 01/08/2022
Motivo: diSTraTo a PEdido
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: JoElBEr aNGElo WaNZElEr dE oliVEira
Matrícula: 5957835/1 – aGENTE PENiTENciário
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 841738
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor

- Término de Vínculo: 17/08/2022
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: SaBiNo PiMENTEl E SilVa
Matrícula: 5760054/1 – aGENTE PENiTENciário
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 841739

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 2359/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 16 de 
aGosto de 2022.

Nome: liValdo corrEa dE araUJo, Matrícula nº 5950075/1; cargo: Po-
licial Penal.
Período aquisitivo: 2019/2022
Período de Gozo: 04/09/2022 a 03/10/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 841955

.

.

errata
.

Portaria de diÁria
iNcLUsÃo do NoMe do serVidor

incluir na PorTaria Nº 2192/2022, PUBlicada No doE 35.069 
No dia 05.08.2022, o nome do servidor: arTHUr cUNHa 
ViEira Mat.7565647, Policial Penal,
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, interinamente.

Protocolo: 841917

errata de Portaria N°00112/2022, PUBLicada No diÁrio 
oficiaL N°35.073 de 09 de aGosto de 2022, ProtocoLo: 

837293
oNde se LÊ:
Servidor(es): 5856345 – EdSoN alaN fErNaNdES SacraMENTo- Poli-
cial PENal.
Período: 02/08 a 02/08/2022 – diária(s): ½ (meia diária)
Leia-se:
Servidor(es): 5950085 – KEYlla daNiEllY PErEira cadETE- Policial 
PENal.
Período: 02/08 a 02/08/2022 – diária(s): ½ (meia diária)

Protocolo: 842000

.

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº: 00349/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

objetivo: coNdUZir VTr coM PPls Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
origem: aNaNiNdEUa
destino: BarcarENa
Servidor(es):
5949463 - Joao VicTor da coNcEicao rodriGUES - Policial PENal
57192549 - Marli criSTiNa daS cHaGaS MarQUES - aGENTE PENi-
TENciário
57174966 - rodriGo GoNcalVES da SilVa - Policial PENal
Período: 02/08/2022 a 02/08/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 841998
diÁria

Portaria Nº: 00348/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: ParTiciPar dE rEUNiÃo coM o SEcrETário dE ESTado dE 
adMiNiSTraÇÃo PENiTENciário do Pará, Para TraTar aSSUNToS do 
coMPlEXo PENiTENciário dE SaNTarÉM.
origem: SaNTarÉM
destino: BElÉM
Servidor(es):
5782180 - TarciSio MoraiS da coSTa - dirETor
Período: 18/08/2022 a 21/08/2022
diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 841996
diÁria

Portaria Nº: 00327/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo do Tri-
BUNal do JUri.
origem: SaNTa iZaBEl do Pará
destino: iGaraPÉ-aÇU
Servidor(es):
5953919 - aGNaldo dE SoUZa MEdEiroS - Policial PENal
5949520 - HUGo MaGalHaES MarTiNS - Policial PENal
54187444 - alUiZaNdra carValHo dE VaScoNcEloS - aGENTE PENi-
TENciário
Período: 14/07/2022 a 14/07/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 841992
diÁria

Portaria Nº: 00334/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: ViTÓria do XiNGU
destino: SaNTarÉM
Servidor(es):
5825423 - JoSE aldEciNo SoUSa daS cHaGaS - Policial PENal
5958710 - aliNE NaSciMENTo araUJo - aGENTE PENiTENciário
5931339 - raYloN oliVEira da SilVa - Policial PENal
5926576 - cicEro MoUra liMa - aGENTE PENiTENciário
Período: 02/08/2022 a 03/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 841993
diÁria

Portaria Nº: 00336/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: aNaNiNdEUa
destino: ToMÉ-aÇU
Servidor(es):
57210681 - WaNdErlEi MarQUES loBo - MoToriSTa
Período: 07/08/2022 a 07/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 841994
Portaria Nº 2355/2022

objetivo: coNdUZir VTr coM GUarNiÇÃo do coPE Para fiNS dE 
SUBSTiTUiÇÃo oPEracioNal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl/Pa
destino: MaraBá/Pa
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Servidor (es): 5898661 – Joao corrEa doS SaNToS – MoToriSTa.
Período: 20 a 21/07/2022 - diária(s): 1 (uma) e  ½ (meia).
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 841522
Portaria Nº 2350/2022

objetivo: coNdUZir VTr coM PPl, Para ParTiciPaÇÃo dE SESSÃo do 
JÚri.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl/Pa
destino: TUcUrUÍ/Pa
Servidor (es): 57210788 – rUi SÉrGio SoUZa riBEiro – MoToriSTa.
Período: 14 a 16/07/2022 - diária(s): 2 (duas) e  ½ (meia).
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 841507
Portaria Nº 2354/2022

objetivo: coNdUZir VTr coM PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MariTUBa/Pa
destino: ParaGoMiNaS/Pa
Servidor (es): 5898661 – EdiNElSoN MoraES dE fiGUErEdo – MoTo-
riSTa.
Período: 09/07/2022 - diária(s): ½ (meia).
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 841521
Portaria Nº 2351/2022

objetivo: coNdUZir VTr coM doiS PoliciaiS PENaiS Para rEaliZar 
EScolTa dE PPl.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/Pa
destino: TUcUrUÍ/Pa
Servidor (es): 8400421 – PaUlo cESar doS SaNToS corrÊa – aGENTE 
PENiTENciaria.
Período: 21 a 22/07/2022 - diária(s): 1 (uma) e  ½ (meia).
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 841509
Portaria Nº 2352/2022

objetivo: coNdUZir VTr Para rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS di-
VErSoS.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MariTUBa/Pa
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 57174291 – GEraldo PiEdadE da SilVa – MoToriSTa.
Período: 15 a 16/07/2022 - diária(s): 1 (uma) e  ½ (meia).
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 841516
Portaria Nº 2353/2022

objetivo: coNdUZir VTr coM GUarNiÇÃo do coPE Para fiNS dE 
SUBSTiTUiÇÃo oPEracioNal..
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl/Pa
destino: aBaETETUBa/Pa
Servidor (es): 5940827 – fáBio fErrEira BiTENcoUrT – MoToriSTa.
Período: 21/07/2022 - diária(s): ½ (meia).
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 841517
Portaria Nº 2348/2022

objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES a aSi.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/aSi
destino: SaliNÓPoliS/Pa
Servidor (es): 57174337 – PaUlo NaSciMENTo NETo – Policial PENal; 
57221162 – dEVid JUNior MENEZES da SilVa – aGENTE PENiTENciá-
rio; 5949748 – alaN SaNToS PacHEco – Policial PENal.
Período: 25 a 27/07/2022 - diária(s): 2 (duas) e  ½ (meia).
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 841504
Portaria Nº 2349/2022

objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPaÇÃo dE aUdiÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MariTUBa/Pa
destino: iGaraPE aÇU/Pa
Servidor (es): 5898661 – EdiNElSoN MoraES dE fiGUErEdo – MoTo-
riSTa.
Período: 14 a 15/07/2022 - diária(s): 1 (uma) e  ½ (meia).
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 841505
diÁria

Portaria Nº 2367/2022
objetivo: ParTiciPar dE ENcErraMENTo dE cUrSo dE ProGraMaÇÃo 
dE coMPUTadorES.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM
destino: ParaGoMiNaS/Pa
Servidor (es): 5798213 – lUiZ fáBio oliVEira BarroS – GErENTE dE 
ENS. ProfiSSioNaliZaNTE; 55208395 – SilVaNa PiNTo SaNTiaGo – 
TEc. EM GESTÃo PENiTENciária – PEdaGoGia.
Período: 28 a 29/07/2022 - diária(s): 1 (uma) e  ½ (meia).
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 842034

Portaria Nº 2368/2022
objetivo: acoMPaNHar dirETor da aSi, Para VErificar fUNcioNa-
MENTo dE cicc.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM
destino: SaliNÓPoliS/Pa
Servidor (es): 5906713 – caio cEZar SaNToS coNcEiÇÃo – Policial 
PENal.
Período: 01/07/2022 - diária(s): ½ (meia).
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 842036
Portaria Nº 2369/2022

objetivo: coNdUZir VTr coM SErVidor aTÉ a cPM/SEaP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 5842328 – BrUNo NEpoMUcENo dE araÚJo – aGENTE 
PENiTENcairio;  55208449 – dEYVid SoUZa da SilVa – ElETriciSTa.
Período: 25 a 27/07/2022 - diária(s): 2 (duas) e  ½ (meia).
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 842037

.

.

fÉrias
.

eXcLUsÃo de fÉrias
Portaria Nº 2366/22/dGP/seaP, de 18/08/22.

EXclUir nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, da portaria de 
férias nº 1545/22/dGP/SEaP, de 03/06/22, publicada no doE nº 35.002, 
de 09/06/22, a servidora Soraia MEdEiroS doS rEiS, Matrícula nº 
5135982.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 841985

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 2418/2022 – dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 18 de aGosto de 2022.

Nome: lUcElia MoTa dE MiraNda, Matrícula: 57211907/1; cargo: agen-
te Penitenciário.
assunto: licença Nojo
Período: 14/08/2022 a 21/08/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 841980
Portaria Nº 2417/2022 – dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 18 de aGosto de 2022.
Nome: roSEli dE MiraNda raMoS, Matrícula: 57205811/1; cargo: 
agente Penitenciário.
assunto: licença Nojo
Período: 14/08/2022 a 21/08/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 841978
Portaria Nº 2365/2022 – dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 18 de aGosto de 2022.
Nome: MarcElo PiNHo MoNTEiro, Matrícula nº 5835829/1 cargo: Po-
licial Penal.
assunto: licença Paternidade.
Período: 13/08/2022 a 01/09/2022. (20) diaS
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 841748
Portaria Nº 2364/2022 – dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 18 de aGosto de 2022.
Nome: NaTaNaEl liMa doS SaNToS, Matrícula: 5825229/3; cargo: Po-
licial Penal.
assunto: licença Nojo
Período: 04/08/2022 a 11/08/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 841746

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 578/22 de 17.08.2022
Servidor: aNÉSia MEira dE MacEdo
cargo: Técnico em Gestão cultural - arquiteto
Matrícula: 57206029-3
Período de Gozo: 01.09.2022 a 30.09.2022, 30 (trinta) dias
Triênio: 27.05.2014 a 26.05.2017

Protocolo: 841745
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coNtrato
.

coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo 
PÚBLica do editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de 

cULtUra e arte 2022
coNtrato: 249/2022

Processo Nº: 2022/ 793763
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 18/08/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 18/08/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031– PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dE SPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258960 (BElÉM) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503- 8421
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: PaUla adriaNNa BarroS da crUZ - cPf: 
019.541.262-12
ENdErEÇo: PaSSaGEM STElio MaroJa, N° 226, Bairro: Barreiro, ENTrE 
rUa da MiraNdiNHa E SaNTa lUcia BarrEiro. cEP: 66117-410 - BE-
lEM - Pa
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 841799

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 580/22, de 18.08.2022
Processo: 2022/1035801
Servidor: arMaNdo SaMPaio SoBral.
Quantidade de diárias: 1 e 1/2 (uma e meia).
origem: Belém/Pa
destino: cacHoEira do arari/Pa
Período: 18 a 19.08.2022
objetivo: Tratar assuntos relacionados ao Museu do Marajó: atender a vi-
sita do TcE e dos encaminhamentos ao trabalho de restauro do acervo.
ordenador: lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior/ Secretário adjunto da 
Secretaria de Estado de cultura / SEcUlT.

Protocolo: 841967

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01644

ProcESSo Nº: 2022/1011577
Valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 16/08/2022
oBJETo: contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 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: aNdrEi dE SoUZa SiMoES – MEi – cNPJ Nº 
27.587.878/0001-21.
ENdErEÇo: r. MUNiciPalidadE , 1508 , Ed SaNToS dUMoNT, 1006, 
cEP: 66.050-350,UMariZal - BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 841959

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01637

ProcESSo Nº: 2022/1011722
Valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 12/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 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: raiMUNdo JoSE rodriGUES dE oliVEira – cPf Nº 
268.779.452-04.
ENdErEÇo: rUa aUGUSTo corrEa, 762, GUaMá, cEP: 66.075.110, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 841914
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01660
ProcESSo Nº: 2022/1016627
Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 18/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 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: fEliPE liSBoa liNHarES – cPf Nº 775370682-91.
ENdErEÇo: aV TaVarES BaSToS , 836 , aPT 1504 Ed arTE criSTal cEP: 
66615-005 MaraMBaia - BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 841934
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01624
ProcESSo Nº: 2022/1011354
Valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 12/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 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: EdiMar aUGUSTo SaNToS SilVa – cPf Nº 661.337.932-87.
ENdErEÇo: PS. Sao lUiS, 31 MoNTESE – TErra firME, cEP: 66.000-
000, BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 841988
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01625
ProcESSo Nº: 2022/1016768
Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 12/08/2022
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.
coNTraTada: lUcaS da SilVa NEGrÃo – cPf Nº 018.156.932-90.
ENdErEÇo: r da olaria, 22, TErra firME, cEP: 66070-710 BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 841726
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iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01627

ProcESSo Nº: 2022/1011722
Valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 12/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 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: aNToNio JUraci alMEida SiQUEira – cPf Nº 047978252-00.
ENdErEÇo: PaSS. fElicidadE,100, coNdor, cEP: 66.033-040, BElÉM-Pa
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 841795
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01629
ProcESSo Nº: 2022/1016652
Valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 12/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 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: GiSEllE PEdrEira dE MEllo carValHo– cPf Nº 
695.267.372-53.
ENdErEÇo: rUa BoaVENTUra da SilVa, 361, NaZarE, aPTo 1103, cEP: 
66.055-090, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 841757
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: : 2022Ne01646
ProcESSo Nº: 2022/1014509
Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 16/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 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: aNa d’arc MarTiNS dE aZEVEdo – cPf Nº 223.997.042-15.
ENdErEÇo: aV. coNSElHEiro fUrTado,3281,cS 328, crEMacao, cEP: 
66.063-060, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 841771
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1602 - cGP/daf/fcP de 13 de JULHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
rESolVE:
dESiGNar a servidora lUaNa NEGrao dE MoUra, Matrícula: 57193500/1 
cargo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, para responder pelo cargo: coor-

dENadoria dE ProMoÇÃo EdiTorial, que se encontra vago, período: 
de 11/07/2022 a 09/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP
obs: republicado por conter incorreções.

Protocolo: 841940

.

.

errata
.

Portaria Nº 1647 de 17 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janei-
ro de 2015, publicado no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e pelo 
decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE no 34.488 de 
10 de fevereiro de 2021.
cUMPriNdo o rito protocolar regulamentado pelo Edital nº 05/2022 o qual 
rege o “PrÊMio PaUTa liVrE” – apoio à Produção artística 2022” e as 
normas legais que impõem a necessidade de transparências nas ações 
relativas aos concursos públicos.
rESolVE:
art. 1º. realocar as datas de apresentação em consenso com os premiados 
em função da edição da PorTaria Nº 1434 - fcP dE 21 dE JUNHo dE 
2022.
art. 2º. conforme Edital nº 05/2022, item 7.2 em função da não apre-
sentação de documentos, fica convocado o proponente RAFAEL DA SILVA 
MIRANDA para compor a seleção em função da classificação obtida no 
certame.
Teatro Margarida Schivasappa

ProPoNeNte ProPosta Politica Inclusiva
(LGBtQia+ Pcd) Nota data

adaMor loBaTo riBEiro lEGado do MaraJoara adaMor BaNdo-
liM – 80 aNoS - Pcd 100 17/08

EdirlEY MarUZo SilVa da 
coSTa filHaS da NoiTE SUJa lGBT-

Qia+ - 100 18/08

WaldETE BriTo SilVa dE 
frEiTaS ESPETácUlo iXi - - 100 19/08

PENEloPE loPES dE liMa MaNifESTo PaUTa NEGra - - 100 20/08

rafaEl da SilVa MiraNda SHoW MUSical “BaTUQUE dE acENdEr” 
dE Marcio MacEdo - - 97 21/08

JEffErSoN lUiZ MoNTEiro 
cEciM BoUlEVard & GardENiaS - - 95 24/08

SaMia oliVEira MoraES dE 
SoUZa ErraTica - - 95 25/08

aMaNda HEllEN MElo fUrTado STEaMY froGS aPrESENTa: BicHo 
SolTrUBal - - 94 26/08

oliVar NaSciMENTo PaES 
BarrETo caNÇÕES dE Maria lidia lGBT-

Qia+  92 28/08

raidol TorrES SaldaNHa NETo MaNdiGa - raidol lGBT-
Qia+  90 31/08

Praça do Artista

ProPoNeNte ProPosta Politica Inclusiva
(LGBtQia+ Pcd) Nota data

JoHNaTaN rYdEr BaraTa JoHNaTaN rYdEr – ENTrE liNHaS - Pcd 85 04/08
MaTHEUS SoarES liMa – HTa 

SoarES liMa a florESTa Na cidadE lGBT-
Qia+ - 95 11/08

GilENo Marco fUrTado 
foiNQUiNoS Sr. MaXiXE - - 100 18/08

YUrE lEE alMEida MarTiNS o ESPETácUlo dE UM HoMEM SÓ (circo) - - 95 25/08
JaMillY JESSica BilBY BaiMa 

rEiS ESPETácUlo MUSical PiSada caBÔca - - 90 01/09

MErYaN lEÃo PErEira
i ENcoNTro rEGioNal dE cUlTUra Po-

PUlar “aGENTES cUlTUraiS dEfENSorES 
da aMaZÔNia”

lGBT-
Qia+ - 87 08/09

JoSÉ riBaMar dE oliVEira 
coSTa ESPETácUlo ciraNda dE riSoS - - 80 15/09

GErSoN GUiMarÃES da SilVa SElVa MEcÂNica - - 71 29/09
TaYNara cHriSTiNNE carValHo 

Garcia
arTES NEGraS EM MoViMENTo - 2ª 

EdiÇÃo - - 94 30/09

 
art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Guilherme relvas
Presidente da fundação cultural do Pará

Protocolo: 841576
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errata do ProtocoLo doe: 764881 PUBLicado 
No d.o.e. N° 34.875, eM 24/02/2022

Onde se lê: dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 
13.122.1297.8338; Plano interno: 412.000.8338E; Elementos de despe-
sas: 449052; fonte: 0301
Leia-se: dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 412.000.8338E e 
412.000.8338c; Elementos de despesas: 449052 e 339039; fonte: 0301 
e 0101; ação: 231020
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 842033
..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

errata do terMo aditiVo Nº 01 ao coNtrato Nº 03/2021, 
publicado no doe nº 35.080, de 18/08/2022, Protocolo: 841180.

Onde se lê: “29/08/2022”
Leia-se: “29/07/2022”
Processo N° 2022/892886
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo.

Protocolo: 841939
errata da Portaria Nº 46/2022/fcG, PUBLicado No doe 

Nº 35.080, de 18/08/2022, ProtocoLo: 841096.
Onde se lê: “202200495”
Leia-se: “202200499”
Processo N° 2022/156831
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo.

Protocolo: 841936

coNtrato
.

coNtrato: 48/2022.
EXErcÍcio: 2022.
oBJETo: locação de veículos
daTa da aSSiNaTUra:18/08/2022.
ViGÊNcia:19/08/2022 a 18/08/2024.
PrEGÃo ElETrÔNico: nº 006/2021 SEPlad/dGl/SrP
Valor: r$ 23.250,00.
orÇaMENTo:
PT. 47201133631501, aT:8507, fT: 0101, Nd:339033
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTado: arraiS Serviços e Mecânicos, construção, conservação e 
logística EirEli, cNPJ nº 07.346.264/0001-40, com sede alameda Moça 
Bonita, nº 97, Bairro castanheira, Belém/Pa,
Proc. Nº: 2022/596951
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 842016

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo – 008/2022
ProcESSo Nº 2022/908878
com autorização da Presidência desta fundação e Parecer Jurídico acosta-
dos aos autos, exigência do art. 38, inciso Vi, da lei 8.666 de 21.06.93, 
é iNEXiGÍVEl o processo em epígrafe, devidamente justificada, com fun-
damento legal nos arTiGoS 25, iNciSo ii E 13, iNciSo Vi da lEi N.º 
8.666/93 c/c arT. 3, iNciSo V da lEi 7.215/2008.
oBJETo: ParTiciPaÇÃo No 6º coNGrESSo dE coNTrolE PÚBlico E 
GESTÃo dE riScoS NaS aQUiSiÇÕES, dE SErVidora da árEa dE coN-
TrolE iNTErNo dESTa fUNdaÇÃo.
cidadE: foz do iguaçu/Pr
daTa: 12 a 14 de setembro de 2022.
carGa Horária: 24 horas de capacitação.

coNTraTada: iNSTiTUTo NEGÓcioS PÚBlicoS do BraSil - ESTUdoS E 
PESQUiSaS Na adMiNiSTraÇÃo PUBlica - iNP – lTda.
cNPJ: 10.498.974/0002-81.
ENdErEÇo: r. José Maria de Brito, 1707 - Jd. das Nações, foz do iguaçu/
Pr - cEP: 85.864-320. TElEfoNE: (41) 3778-1887
E-mail: falecom@institutonp.com.br
do Valor: r$ 4.190,00 (quatro mil cento e noventa reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 65.201.24.128.1508.8887
Elemento: 339039
fonte: 0661
Plano interno (Pi): 4120008887c
ação: 260.170
Belém, 18 de agosto de 2022
Benedito ivo Santos Silva
Presidente da cPl

Protocolo: 841563

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº816/2022-GaB/Pad 
BeLÉM, 18 de aGosto de 2022.

o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2022/30019 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  a Manifestação nº 834/2022 exarada pela consultora 
Jurídica - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 191-a, da lei nº 9.230, de 24 de março 
de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar SiMPlificado em desfavor do servidor f.f.M., matrícula nº 5942878-
1, pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de abandono 
de cargo, de acordo com o previsto nos arts. 178, iV c/c 190, ii, da lei 
nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelas servidoras KariNa da rocHa 
GoÉS araÚJo, Mat. nº 57202717-1 e lUciaNa GoMES caraMElo, Mat. 
nº 5786061-2, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo ini-
cial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado por até 15 (quinze) 
dias por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 841956

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 84.1145,
diÁrio oficiaL Nº 35.080 de 18/08/2022

oNde se LÊ:
oBJETiVo: realização de atendimento Técnico, Pedagógico e administrati-
vos nas escolas jurisdicionadas aos municípios da 13a regional.oriGEM/
dESTiNo/PErÍodo:
BrEVES / aNaJaS / 16/08/2022 - 19/08/2022 No diárias: 3
aNaJaS / BrEVES / 19/08/2022 - 19/08/2022 No diárias: 0.5
NoME: JEffErSoN NoGUEira oToNi
MaTrÍcUla: 57210357
cPf: 52654907287
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

 Protocolo: 841145
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Leia-se:
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: EdMUNdo GoMES BarrEiroS
MaTrÍcUla: 5429455
cPf: 26894343268
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 841655

coNtrato
.

coNtrato: 197/2022
objeto do contrato: locação de imóvel situado na rua almirante Taman-
daré nº210, Bairro: Baixa Verde, Município de cametá/Pa, para funciona-
mento da Sede da 2ª Unidade regional de Ensino-UrE.
dispensa de licitação: 043/2022 – Nlic/SEdUc.
Valor do aluguel mensal e de r$ 3.500,00(Três mil e quinhentos reais), 
perfazendo o valor total de r$ 42.00,00 (quarenta e dois mil reais).
dotação orçamentária:
fonte: 0102. Produto: 2795. ação: 232093 funcional Programáti-
ca: 16101.12.122.1297 Projeto/atividade: 8338 Natureza da despesa: 
339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: leonardo leão Pinheiro, cPf n° 699.859.002-91, residente a 
rua almirante Tamandaré, nº210, altos, Bairro: Baixa Verde, cametá-Pa, 
cEP:68.400-400.
data de assinatura: 17/08/2022
Vigência: 17/08/2022 a 17/08/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 841514

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 11
coNtrato: 203/2018

objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimento de mão de 
obra de limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas 
das unidades escolares com o fornecimento de materiais e equipamentos, 
bem como para manipulação, preparo e distribuição de alimentos escolar, 
visando atender as necessidades da SEdUc.
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula Segunda - do valor e dos cré-
ditos Orçamentários do Contrato Original, com o acréscimo financeiro de 
r$ 257.005.39 (duzentos e cinquenta e sete mil, cinco reais e trinta e 
nove centavos), justificando pela inclusão de 65(sessenta e cinco) postos 
de serviços, alterando o valor mensal para r$ 1.344.573,35 (Um milhão 
, trezentos e quarenta e quatro mil e quinhentos e setenta e três reais 
e trinta cinco centavos), perfazendo o valor Global de r$ 16.134.880,20 
(dezesseis milhões, cento e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais 
e vinte centavos)
Pregão Eletrônico SrP Nº011/2018-Nlic/SEdUc.
fonte:0102006360 Produto: 2227 ação: 232118 funcional Programática: 
16101.12 361.1509. Projeto/atividade: 8904 Produto: 2227 Natureza da 
despesa: 339037.
fonte:0102006360 Produto: 2227 ação: 232325 funcional Programática: 
16101.12 362.1509. Projeto/atividade: 8906 Produto: 2227 Natureza da 
despesa: 339037.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. Nº05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro - Km 10, s/n, cEP: 
66.820-000,Tenoné, Belém-Pa.
Contratada: LG Serviços Profissionais Eireli., com CNPJ: nº06.028.733/0001-
10, com sede na Tv. São Sebastião nº 888, bairro: Sacramenta, Belém/Pa 
- cEP:66.123-620.
data as assinatura: 18/08/2022.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação.

Protocolo: 841964

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto 2022
coNtrato: 019/2021– srª associaÇÃo oBras sociais 

diocese de aBaetetUBa
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 008/2021-NLic/sedUc

objeto do contrato: locação do imóvel localizado na rod. João Pedro Mi-
randa km 1.5, bairro: cristo redentor, no município de abaetetuba/Pa., 
para funcionamento da E.E.Ef.M. cristo redentor, da Secretaria de Estado 
de Educação/SEdUc.

objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 14.082,31 (catorze mil, oitenta e dois reais e trinta 
e um centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 168.987,72 (cento e sessenta e oito 
mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326. funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339039.
assinatura: 14/08/2022
Vigência: a partir de 14/05/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 841961
terMo de aPostiLaMeNto 2022

coNtrato: 008/2010 – srº carLos VaNeide Moreira 
do sacraMeNto

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 008/2010 - NLic/sedUc
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da EEEf. Bene-
dito Monteiro-Tapanã -Belém/Pa.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 5.675,56 (cinco mil, seiscentos e setenta e cinco 
reais e cinquenta e seis centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 68.106,72 (sessenta e oito mil, 
cento e seis reais e setenta e dois centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789 funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 18/08/2022
Vigência: a partir de 24/07/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 841958
terMo de aPostiLaMeNto 2022

coNtrato: 119/2018 – sr. JoÃo costa fLeXa
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 004/2018 - NLic/sedUc

objeto do contrato: locação do imóvel para moradia dos professores do 
Sistema de organização Modular de Ensino - SoME, situado na Vila Pira-
teua, no município de Moju.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 964,32 (novecentos e sessenta e quatro reais e trinta 
e dois centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 11.571,84 (onze mil, quinhentos e 
setenta e um reais e oitenta e quatro reais)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326 funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 17/08/2022
Vigência: a partir de 18/07/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 841948
terMo de aPostiLaMeNto 2022

coNtrato: 009/2009 – coLÉGio iNdePeNdÊNcia Ltda.
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 011/2009 - NLic/sedUc

objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da EEEf. Wal-
domiro rodrigues de oliveira-Belém(Pa)
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 6.948,69 (seis mil, novecentos e quarenta e oito 
reais e sessenta e nove centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 83.384,28 (oitenta e três mil, tre-
zentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos,)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789. funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339039.
assinatura: 17/08/2022
Vigência: a partir de 18/07/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 841951
terMo de aPostiLaMeNto 2022

coNtrato: 045/2021 – sociedade PorVir cieNtÍfico
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 012/2021 - NLic/sedUc

objeto do contrato: locação do imóvel situado na Estrada do icuí Guajará, 
nº1223, Bairro: icuí, no município de ananindeua/Pa, para funcionamento 
da EEEf celina del Tetto da Secretária de Estado de Educação/SEdUc
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
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Valor reajustado: r$ 16.759,48 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e 
nove reais e quarenta e oito centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 201.113,76 (duzentos e um mil, 
cento e Treze reais e setenta e seis centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789. funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339039.
assinatura: 17/08/2022
Vigência: a partir de 17/06/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 841946

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54418/2022
oBJETiVo: fiscalização da obra de construção da Escola Tecnológica no 
Município de Xinguara e construção de creche nos Municípios de Mara-
bá, redenção, cumarú do Norte referentes aos contratos n. 019/2022, 
020/2022 e 015/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 08/08/2022 - 08/08/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / XiNGUara / 08/08/2022 - 09/08/2022 Nº diárias: 1
XiNGUara / rEdENcao / 09/08/2022 - 10/08/2022 Nº diárias: 1
rEdENcao / cUMarU do NorTE / 10/08/2022 - 11/08/2022 Nº diárias: 1
cUMarU do NorTE / BElEM / 11/08/2022 - 12/08/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: fErNaNdo rodriGUES alBUQUErQUE
MaTrÍcUla: 57232106
cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 841887
Portaria de diarias No. 54609/2022

oBJETiVo: conduzir a equipe da assessoria de comunicação Social- aS-
COM/SEDUC, realizar os serviços de cobertura jornalística, fotográfica e 
cerimonial da 2ª etapa dos 64º JEPS/2022- regional caetes.
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: PEdro PaUlo da coSTa SaNToS
MaTrÍcUla: 731579
cPf: 26029863215
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 841506
Portaria de diarias No. 54608/2022

oBJETiVo: cerimonial da 2ª etapa dos 64º Jogos Estudantis Paraenses - 
JEPS/2022- regional caetes.
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: aNdErSoN rodriGUES da SilVa
MaTrÍcUla: 57212568
cPf: 68092652287
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 841501

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria Nº.:7370/2022 de 17/08/2022

de acordo com o Processo nº 580493/2022
designar EdilEidE oliVEira fErrEira, Matrícula nº 5894699/1, Espec. 
em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEfM.
dilma de Souza cattete/Belém, durante o impedimento do titular, no perí-
odo de 01/07/2022 a 14/08/2022.

Portaria Nº.:7374/2022 de 17/08/2022
de acordo com o Processo nº 549283/2022
designar claUdia riBEiro doS SaNToS PaZ, Matrícula nº 5192641/2, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor ii (GEd-3.1) 
da EEEfM.izabel dos Santos dias/icoaraci-Belém, durante o impedimento 
do titular, no período de 01/07/2022 a 14/08/2022.

Portaria Nº.:7376/2022 de 17/08/2022
de acordo com o Processo nº 1024223/2022
designar MarcElo fErrEira doS SaNToS , Matrícula nº 57208932/1, 
Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEEf. Santa Barbara/Belém, a contar de 22/08/2022.

disPeNsa de fUNÇÃo
Portaria Nº.:7375/2022 de 17/08/2022

de acordo com o Processo nº 962805/2022
dispensar, a pedido, claUdia rEGiNa dE alBUQUErQUE MacEdo, Ma-
trícula nº 5901644/1, Espec. em Educação, da função de Vice-diretor(-
GEd-2) da EEEfM. dr.Ulysses Guimarães/Belém, a contar de 28/07/2022.

Portaria Nº.:7371/2022 de 17/08/2022
de acordo com o Processo nº 940488/2022
dispensar, a pedido, GildETE oliVEira dE aViZ, Matrícula nº 5900272/1, 
Espec. em Educação, da função de diretor i (GEd-3) da EEEf. Barão de 
Guajará/Vigia, a contar de 19/08/2022.

LiceNÇa Para iNteresse ParticULar
Portaria Nº.:7377/2022 de 17/08/2022

conceder licença para Tratar de interesse Particular por 02(dois) anos, 
ao servidor daNiEl da SilVa NoGUEira , matricula nº57216806/1 , as-
sistente administrativo, lotado na EE.dr. José Malcher Sede/colares , no 
período de 01/04/2022 a 30/03/2024.

Portaria Nº.:7229/2022 de 11/08/2022
conceder licença para Tratar de interesse Particular, por 02 (dois) anos, a 
servidora clEidE rENaTa da SilVa MacHado, matricula Nº 54194700/2, 
Professora, lotada no anexo da EEEf. Benvinda de araújo Pontes/abaete-
tuba, no período de 12/05/2022 a 10/05/2024.

LiceNÇa cLassista
Portaria Nº.:7315/2022 de 16/08/2022

conceder licença para atividade classista no Sindicato dos Servidores ad-
ministrativos, Técnico e de apoio do Estado do Pará-SiNSaTaP, ao servidor 
rodolfo roNaldo NoBrE oliVEira , matricula nº 57226341/1,Profes-
sor, lotado na EEEf.Marilda Nunes/Belém , no período de 01/08/2022 a 
24/03/2024.

reVoGar
Portaria N.º:006960/2022 de 17/08/2022

de acordo com o Processo nº 985353/2022
revogar, a contar de 11/08/2022, a cessão para a SEcrETaria dE ESTado 
dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo do Pará , da servidora BrENda 
caroliNa corrEa loPES, matricula nº 5833400/2, Técnico em Gestão 
Pública, concedida através da PorTaria Nº 3493/2022 de 26/04/2022, 
sem ônus para o Órgão de origem.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº.7246/2022 de 12/08/2022

Nome:lUciaNE fErNaNdES dE SiQUEira
Matrícula:5793467/1cargo:Professor
lotação:deptº Educacional de atividades físicas/Belém
Período:01/08/2022 a 29/09/2022 – 30/09/2022 a 28/11/2022
Triênios:27/05/2001 a 26/05/2004 – 27/05/2004 a 26/05/2007

Portaria Nº.7260/2022 de 12/08/2022
Nome:lUciclEa NUNES dE SoUZa
Matrícula:57213710/1cargo:Servente
lotação:EEEM Salomão Matos/Salvaterra
Período:01/08/2022 a 29/09/2022
Triênios:17/12/2014 a 16/12/2017

Portaria Nº.7245/2022 de 12/08/2022
Nome:SÔNia Maria fErrEira MUNiZ doS SaNToS
Matrícula:54191482/2cargo:Esp. em Educação
lotação:EE antônio lemos/Stª izabel do Pará
Período:01/09/2022 a 30/10/2022
Triênios:28/11/2016 a 27/11/2019

LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:7107/2022 de 08/08/2022

conceder licença Maternidade a SiMoNE SoarES NUNES, matricula nº 
57220514/1, Professora, lotada na EEEf. cidade de dom Bosco/castanhal, 
no período de 05/04/2022 a 01/10/2022

aProVaÇÃo de escaLa de fÉrias
Portaria Nº.:007372/2022 de 17/08/2022

iNTErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar 17/08/2022,o período 
de 16/08/2022 à 29/09/2022, de férias regulamentares, referente ao 
exercício de 2022, da PorTaria Nº 6530/2022 de 14/07/2022, da servidora 
Naira lUZia PiNa SilVa dE caSTro , matricula 5311918/2,Especialista 
em Educação, lotada na EE. Profº Temístocles araújo/Belém

Portaria Nº.:7381/2022 de 17/08/2022
Nome:Maria aNGElica MoNTEiro da coSTa
Matrícula:239712/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:divisão de informação e documentação/Belém

Portaria Nº.:7355/2022 de 17/08/2022
Nome:rEGiNa lUcia dE SoUSa PaNToJa
Matrícula:194182/3 Período:13/08/22 à 27/08/22Exercício:2020
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

Portaria Nº.:7356/2022 de 17/08/2022
Nome:Maria liNdiMar corrEa carValHo
Matrícula:57217115/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. assoc. dos Morad. do Jardim res. Jaderlar/Belém
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Portaria Nº.:7357/2022 de 17/08/2022
Nome:Maria GraciETE PacHEco fErNaNdES
Matrícula:5901652/1 Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. assoc. dos Morad. do Jardim res. Jaderlar/Belém

Portaria Nº.:7358/2022 de 17/08/2022
Nome:lENira GoNÇalVES doS SaNToS
Matrícula:5770807/4 Período:05/10/22 à 18/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEf. Benedito Monteiro/Belém

Portaria Nº.:7359/2022 de 17/08/2022
Nome:iraNEidE MoNTEiro dE HolaNda
Matrícula:5400988/3 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Santo afonso/Belém

Portaria Nº.:7360/2022 de 17/08/2022
Nome:Maria do Socorro dE SoUZa liMa
Matrícula:8367018/2 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Nossa Senhora das Graças/Belém

Portaria Nº.:7361/2022 de 17/08/2022
Nome:NaTallia criSTiNa SoUZa NEVES
Matrícula:5906073/1 Período:11/10/22 à 09/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. dr. José Márcio ayres/icoaraci

Portaria Nº.:7349/2022 de 16/08/2022
Nome:Maria lEoNilda foNSEca MarQUES
Matrícula:5377005/2 Período:31/10/22 à 14/12/22Exercício:2021
Unidade:EE. Profª ruth rosita de Nazaré Gonzales/Belém

Portaria Nº.:7350/2022 de 16/08/2022
Nome:Maria JoSÉ riBaMar araÚJo caMPoS
Matrícula:5456142/1 Período:17/10/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:Erc. Paula francinetti/Belém

Portaria Nº.:7351/2022 de 16/08/2022
Nome:aNdrEZZa fraNciSMarY PiNTo doS rEiS dE araÚJo
Matrícula:5771277/3 Período:17/10/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Profº Joaquim Viana/ananindeua

Portaria Nº.:7352/2022 de 16/08/2022
Nome:SUEllEN caroliNE da SilVa MoNTEiro
Matrícula:57212126/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Nair Zahluth/ananindeua

Portaria Nº.:7353/2022 de16/08/2022
Nome:GENi BraNdÃo MElo
Matrícula:5902326/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2021
Unidade:EE. Justo chermont/Belém

Portaria Nº.:145/2022 de 15/06/2022
Nome:lEaNE liMa oliVEira
Matrícula:57208274/1Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2020
Unidade:EEEM Padre Eurico/Vitória do Xingu

Portaria Nº.:011/2022 de 09/08/2022
Nome:alicE rodriGUES dE frEiTaS
Matrícula:5894063/2 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Profº ademar Nunes de Vasconcelos/Salvaterra

Portaria Nº.:026/2022 de 17/08/2022
Nome:rafaEl MaciEl dE MoUra
Matrícula:5715474/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Profª Mª das Graças Escócio cerqueira/itaituba

Portaria Nº.:229/2022 de 17/08/2022
Nome:MaNoEl raiMUNdo aMaral
Matrícula:204820/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. aristóteles Emiliano de castro/igarapé-Miri

Portaria Nº.:181/2022 de 05/08/2022
Nome:alEXaNdrE coSTa da SilVa
Matrícula:57211959/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. lameira Bittencourt/Magalhães Barata

Portaria Nº.:015/2022 de 11/08/2022
Nome:SaNdra fraSSiNETH frEiTaS frEirE
Matrícula:5942171/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.João XXiii/São Sebastião da Boa Vista

Portaria Nº.:012/2022 de 21/03/2022
Nome:WilliaMS SoarES dE SoUSa
Matrícula:665118/1 Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dr. Tancredo de almeida Neves/curionópolis

Portaria Nº.:7388/2022 de 18/08/2022
Nome:alaN MarTiNS diaS
Matrícula:57175106/2 Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2021
Unidade:EE. luiz Nunes direito/ananindeua

Portaria Nº.:7389/2022 de 18/08/2022
Nome:lUciaNE dE aSSUNÇÃo rodriGUES
Matrícula:5822190/2 Período:08/09/22 à 22/09/22Exercício:2021
Unidade:EE. Santa luzia/Belém

Portaria Nº.:7391/2022 de 18/08/2022
Nome:MiGUEl doS SaNToS foNSEca
Matrícula:5801320/2 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EE. aldebaro cavalero de Macedo Klautau/Belém

Portaria Nº.:7392/2022 de 18/08/2022
Nome:JorGE BErGH EVaNoViTcH
Matrícula:57213021/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EE. frei daniel/Belém

Portaria Nº.:7393/2022 de 18/08/2022
Nome:lUiZa riBEiro MoUra dE SoUSa
Matrícula:5273129/2 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2021
Unidade:UT. Profª astério de campos/Belém

Portaria Nº.:7394/2022 de 18/08/2022
Nome:roSEMarY dE SoUZa PErEira
Matrícula:193577/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2021
Unidade:UT. Profª astério de campos/Belém

Portaria Nº.:7395/2022 de 18/08/2022
Nome:aNa carla GUiMarÃES dE aNdradE
Matrícula:5470641/2 Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2022
Unidade:EE. Benjamin constant/Belém

caNceLar PUBLicaÇÃo
Cancelar a publicação em Dário Oficial nº 35.076 de 12/08/2022 
da Portaria Nº: 6918/2022 de 02/08/2022 que concedeu a 
EliEldEr do carMo PErEira, Matrícula 57210486/1, licença Especial, 
no período:01/08/2022 a 29/09/2022, referente ao triênios de 23/03/2016 
a 22/03/2019, por duplicidade de Portarias

errata
errata Na PUBLicaÇÃo da Portaria Nº.:7271/2022 

de 16/08/2022
Nome:lUciaNa da SilVa dUarTE
Onde se lê:Período:25/08/2022 a 23/10/2022
Leia-se:Período:25/08/2022 a 23/09/2022
Publicada no Diário Oficial nº. 35080 de 18/08/2022

errata Na PUBLicaÇÃo da Portaria Nº.:7272/2022 
de 16/08/2022

Nome:lUciaNa da SilVa dUarTE
Onde se lê:Período:24/10/2022 a 22/11/2022
Leia-se:Período:24/09/2022 a 22/11/2022
Publicada no Diário Oficial nº. 35080 de 18/08/2022

Protocolo: 841960
editaL de coNVocaÇÃo

a comissão de Processo administrativo disciplinar, constituí-
da nos termos da Portaria nº 62/2020 de 04/08/2020, publica-
da no doE nº 34.301 de 05/08/2020 (Processo nº 1391975/2019) coN-
Voca na forma do art. 219 da lei nº 5.810/1994-rJU, a servidora BrU-
Na SUEli PiNHEiro da coSTa, matrícula nº 57229566-2, que achan-
do-se em local incerto e não sabido, deve apresentar-se no pra-
zo de 15 (quinze) dias úteis, perante a comissão Processante. a comis-
são está sediada no Núcleo de disciplina e Ética/SEdUc, térreo da Se-
cretaria de Estado de Educação, com endereço na rodovia augusto Mon-
tenegro, Km 10, s/n, distrito de icoaraci, Belém/Pa – cEP: 66.820-
000, fone: (91)3201-5159.
considere a servidora NoTificada em razão das imputações conti-
das no Processo supracitado, pelo cometimento em tese, de falta fun-
cional constante de abandono de cargo, de acordo com o previs-
to nos arts.178, iV c/c art. 190, ii, § 2º da lei nº 5.810/94, sendo garan-
tido o direito da ampla defesa e do contraditório.
renata Santos da fonseca
Presidente da comissão

Protocolo: 841567
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo 
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade: rdc eLetrÔNico Nº 003/2022-NLic/sedUc
objeto: contratação de empresa de engenharia para Execução de obra 
de Nova Escola de Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio, no 
Município de canaã dos carajás, Estado do Pará, para atender as demandas 
locais, de acordo com as exigências, especificações e condições constantes 
no Edital e seus anexos.
Processo nº 2022/683923-PaE
UaSG 925315
observação: os interessados poderão obter o edital a partir do dia 
19/08/2022, através dos sites www.gov.br/compras/pt-br, www.seduc.
pa.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br. Melhores informações no Núcleo 
de licitação - Nlic através do fone: 0xx-91-3201-5096 ou pelo e-mail: 
seduc.nlic@gmail.com
responsável pelo certame:
Nome: camila dias oliveira  
local: www.gov.br/compras/pt-br
data: 14/09/2022
Hora: 10h00min 
Programa de Trabalho: 16101.12 122.1509
Projeto atividade: 7603 Produto: 3007
Natureza de despesa: 4490.51
fonte e origem do recurso: 0102 – Estadual.
Belém, 19 de agosto de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 842049
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errata
.

errata
Protocolo: 2022/1034065
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 1713/22, de 12.05.2022, 
publicada no d.o.E nº 34.973 de 18.05.2022, referente a Progressão 
funcional do (a) servidor (a) MiriaN roSa PErEira o seguinte:
oNde se LÊ : “…, aUXiliar iV , …”
Leia-se: “…, aUXiliar ii, …”
ProTocolo:2021/1462294
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 233/22, de 28.01.2022, 
publicada no d.o.E nº 34.850 de 01.02.2022, referente a rescisão 
contratual do (a) servidor (a) roMUlo ValE SiQUEira o seguinte:
oNde se LÊ : “…, a contar de 01.11.2021 , …”
Leia-se: “…, a contar de 31.12.2021 …”
Protocolo: 2019/524022
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 1703/22, de 12.05.2022, 
publicada no d.o.E nº 34.972 de 17.05.2022, referente a Progressão 
funcional do (a) servidor (a) diEGo raMoN SilVa MacHado  o seguinte:
oNde se LÊ : “…, aSSiSTENTE iV , …”
Leia-se: “…, aSSiSTENTE, …”

Protocolo: 841634
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao terMo de coNtrato
N° do coNtrato/eXercÍcio: 008/2020– UePa
N° TErMo: 2° (segundo)
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 16/08/2022
MoTiVo: Prorrogação do Prazo de Vigência
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto a Prorrogação 
do Prazo de Vigência do contrato nº 008/2020-UEPa.
iNÍcio da ViGÊNcia: 06/09/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 05/09/2023
foro: BElÉM/Pa
coNTraTado
PErSoNalidadE: Jurídico
cNPJ: 05.570.254/0001-69
NoME: NorTE TUriSMo lTda
loGradoUro: Tv. Padre Prudêncio, nº 43-B
Bairro: comércio
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66010-150
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 841711
aditiVo ao terMo de coNtrato
N° do coNtrato/eXercÍcio: 011/2019– UePa
N° TErMo: 6° (sexto)
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 16/08/2022
MoTiVo: reajuste de valor
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto o reajuste do
valor do contrato nº 011/2019-UEPa.
Valor GloBal: r$ 3.568.063,69 (Três Milhões e Quinhentos e
Sessenta oito Mil Sessenta e Três reais e Sessenta e Nove centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201.12.331.1508.8243
Elemento de despesa: 339039
fonte de recurso: 0102
foro: BElÉM/Pa
coNTraTado
PErSoNalidadE: Jurídico
cNPJ: 04.201.372/0001-37
NoME: UNiMEd dE BElÉM cooPEraTiVa dE TraBalHo MÉdico
loGradoUro: av. curuzu, 2212
Bairro: Marco
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66.093-540
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 841707
aditiVo ao terMo de coNtrato
N° do coNtrato/eXercÍcio: 016/2020– UePa
N° TErMo: 2° (segundo)
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 17/08/2022
MoTiVo: acréscimo de valor
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto o acréscimo de
valor do contrato nº 016/2020-UEPa.

Valor GloBal: r$152.950,25(cento e cinquenta e dois Mil e
Novecentos e cinquenta reais e Vinte e cinco centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0102
foro: BElÉM/Pa
coNTraTado
PErSoNalidadE: Jurídico
cNPJ: 46.395.687/0051-71
NoME: BaHiaNa diSTriBUidora dE GaS lTda
loGradoUro: a rua Salgado filho S/N, Terreno Petroquímico
Miramar-Val-de-cans, Sala a
Bairro: Miramar
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66.119- 010
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 841718
aditiVo ao terMo de coNtrato
N° do coNtrato/eXercÍcio: 021/2018– UePa
N° TErMo: 6° (sexto)
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 16/08/2022
MoTiVo: Prorrogação do Prazo de Vigência
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto a Prorrogação 
do Prazo de Vigência do contrato nº 021/2018-UEPa.
iNÍcio da ViGÊNcia: 12/09/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 11/09/2023
foro: BElÉM/Pa
coNTraTado
PErSoNalidadE: Jurídico
cNPJ: 21.496.459/0001-06
NoME: coMPaNHia do PaPEl EirEli
loGradoUro: av. duque de caxias, nº 1997
Bairro: Marco
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66.093-029
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 841721
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 34/2022
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de material de consumo a serem utilizados na instru-
mentação das aulas práticas do curso de Biomedicina da Universidade do 
Estado do Pará ccSE/UEPa. ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se 
acessível nos sites: www.gov.br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.
gov.br e www.uepa.br, a partir do dia 19/08/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 31/08/2022
Hora: 10h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.8870
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 841629
.

sUPriMeNto de fUNdo
.

sUPriMeNto de fUNdo
Portaria N° 3432/2022, de 18 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 dE SErVico c
Nome: dENiSE dE NaZarE SiQUEira aNdradE
Matrícula funcional: 5073669/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0661
339030_ r$ 3.500,00
339039_ r$ 500,00
PorTaria N° 3433/2022, dE 18 dE aGoSTo dE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: dirETor dE acESSo E aValiacao
Nome: Gloria Maria fariaS da rocHa
Matrícula funcional: 492086/ 4
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,00
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Portaria N° 3434/2022, de 18 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: MoToriSTa
Nome: EdiMilSoN MiraNda alVES
Matrícula funcional: 5898990/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339030_ r$ 3.000,00
339039_ r$ 1.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 841773
sUPriMeNto de fUNdo
Portaria N° 3431/2022, de 18 de aGosto de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: dirETor do PlaNETario
Nome: acYlENa coElHo coSTa
Matrícula funcional: 5858852/ 2
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 571 1506 8471
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 841770

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diarias.
PORTARIA N° 3423/2022, de 18 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/963359.
coNcEdEr ao servidor (a ) aNa lUcia NUNES GUTJaHr , id.funcional nº 
57193298/1, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) departa-
mento de ciências Naturais, cPf: 133.272.672-00, 20,5  (vinte  e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragomi-
nas/Pa no período de 29/08/2022 á 18/09/2022, para ministrar disciplina.
PORTARIA N° 3424/2022, de 18 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/954847.
coNcEdEr ao servidor (a) MaNoEl MaXiMiaNo JUNior, id.funcional nº 
5807689/2, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) depar-
tamento de Engenharia de Produção, cPf: 453.744.732-04, 5,5 (cinco e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de aca-
rá/Pa no período de 21/08/2022 a 26/08/2022, para ministrar disciplina 
pelo forMaPara.
PORTARIA N° 3425/2022, de 18 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1028296.
coNcEdEr ao servidor (a) rUBENS cardoSo da SilVa, id.funcional nº 
3175618/3, no cargo de Professor adjunto, lotado (a) no (a) departamen-
to de ciências Sociais aplicada, cPf: 032.733.932-20, 1,5 (uma e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de castanhal/Pa a cidade de Belém/Pa 
no período de 23/08/2022 a 24/08/2022, para participar da reunião do 
PcT Guamá.
PORTARIA N° 3426/2022, de 18 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/613085.
coNcEdEr ao servidor (a) SEBaSTiÃo da cUNHa loPES, id.funcional 
nº 54196875/1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) de-
partamento ciências Naturais, cPf: 263.969.712-91, 20,5 (vinte e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de BElÉM/Pa ao município de conceição 
do araguaia/Pa no período de 29/08/2022 a 18/09/2022, para Ministrar 
disciplina.
PORTARIA N° 3427/2022, de 18 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/945864.
coNcEdEr ao servidor (a) aNa claUdia da SilVa PErEira, id.funcional 
nº 5113881/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) 
São Miguel do Guamá, cPf: 377.553.152-15, 4,5 (quatro e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de igarapé-Miri/Pa no 
período de 31/07/2022 a 04/08/2022, para Ministrar disciplina.
PORTARIA N° 3428/2022, de 18 de agosto de 2022.
E-Protocolo  nº 2022/98005
coNcEdEr ao servidor (a) HEBE MorGaNNE caMPoS riBEiro, id.funcional 
nº 5760690/2, no cargo de ProfESSor TiTUlar lotado (a) no (a) dEPar-
TaMENTo dE ENGENHaria aMBiENTal, cPf:236.859.722-00, 6,0 (seis) diá-
rias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa no 
período de 30/08/2022 a 13/09/2022, para ministrar disciplina.
PORTARIA N° 3429/2022, de 18 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1006654.
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 
cachoeira do arari/Pa no período de 24/08/2022 a 25/08/2022, para or-
ganização de colação de Grau.
PORTARIA N° 3430/2022, de 18 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/974145.
coNcEdEr ao servidor (a) ViViaNE corrEa SaNToS, id.funcional nº 
5920089/1, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) campus 

de  Vigia, cPf: 819.893.262-34, 18,5 (dezoito e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Vigia/Pa ao município de Barcarena/Pa no período de 
01/08/2022 a 19/08/2022, para ministrar disciplina.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador.

Protocolo: 841614

t.
.

torNar seM efeito
.

torNar seM efeito.
PORTARIA N° 3422/2022, de 18 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/937182.
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 3321/2022, de 10.08.2022, publicada 
no d.o.E nº 35.075 de11/08/2022, que concedeu ao servidor, Marcia da 
SilVa carValHo, cPf: 245.785.412-15, 5 e ½ (cinco e meia) diária como 
Professor Substituto, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao Município 
de Portel/Pa, no período de 02/08/2022 a 07/08/2022.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador.

Protocolo: 841623

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

errata
.

Portaria Nº 883/2022 - daf/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
Processo: 2022/760947
ErraTa
Onde se lê: 23/08 a 27/08/2022;
Leia-se: 21/08 a 25/08/2022;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
18 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1061/2022 - daf/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
Processo: 2022/848996
errata
Onde se lê: de 04/07 a 02/08/2022 para 05/07/2022 a 03/08/2022.
Leia-se: de 04/07 a 02/08/2022 para 06/07/2022 a 04/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
18 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 841804

.

.

sUPriMeNto de fUNdo
.

Portaria N° 1147/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/ 1038653
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 8.000,00 ( oiTo Mil 
rEiaS), em favor do (a) servidor (a), daGMa dE SoUZa SiQUEira fEr-
rEira, dirETora, matricula nº 5946602 c P f N 941.370.722 – 72 para 
atenção à Pessoa idosa e Suas familias.
43.104 – 08.241.1505.8865 f:0166 267.418
dESPESa: : 339039 – PESSoa
JUridica: r$ 8.000,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
18 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 842030
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.

diÁria
.

Portaria Nº 905/2022 – 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/ 845095
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
raoNi raiol TorrES, 5946866/1, GErENTE da dQPE, SilVia rEiS da 
SilVa, 5921067/3, coordENadora que se deslocara para BraGaNÇa E
ParaGoMiNaS/Pa, no período de 19/07 a 23/07/2022 com objetivo de 
apoio a Unidades Produtivas, MarcoS fEliPE rodriGUES dE oliVEira, 
3542687/1, MoToriSdTa com objetivo de conduzir veiculo com equipe 
técnica da dQPE/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.334.1504.8953 f:0101006357 266.744 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
06 de julho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1142/2022 – 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/ 981358
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
HElEN rUSSY SoarES BarrETo, 54195637/1, aSSiSTENTE Social, aN-
ToNio carloS coSTa SENa, 57192835/1, aSSiSTENTE Social, que se 
deslocara para SÃo PaUlo/SP no período de 28/08 a 01/09/2022 com 
objetivo de capacitação de Trabalhadores do SUaS, SiNaSE e SiSaN.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f:0339006699 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1135/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 974530
rESolVE:
autorizar o pagamento de 14 e ½ (quartoze e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
carMEN SUElY PiNHEiro dE oliVEira, 3199517/1, aUX.TÉcNico, HElE-
Na SUEli cardiaS XaViEr, 3213374/1, aSSiSTENTE Social, JEaN Mar-
cEl GoNÇalVES doS SaNToS, 3542696/1, TÉcNico EM GESTÃo Social 
- PSicÓloGo que se deslocara aos Municípios de JUrUTi e SaNTarÉM/Pa 
no período de 10/09 a 24/09/2022 com objetivo de capacitação de Traba-
lhadores do SUaS, SiNaSE e SiSaN.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f:0107006357 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
17 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1141/2022 – 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/ 1032318
rESolVE:
autorizar o pagamento de 07 e ½ (sete e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
carMEN SUElY PiNHEiro dE oliVEira,3199517/1, aUX.TÉcNico, HE-
lENa SUEli cardiaS XaViEr, 3213374/1, aSSiSTENTE Social,JEaN 
MarcEl GoNÇalVES doS SaNToS,3542696/1, TÉcNico EM GESTÃo So-
cial – PSicÓloGo, ElBEr fErrEira diaS, 54190460/1, aSSiSTENTE dE 
aSSiSTENcia Social, que se deslocaram para os Municípios de oEiraS 
do Pará e BrEVES/Pa no período de 28/08 a 04/09/2022 com objetivo de 
capacitação de Trabalhadores do SUaS, SiNaSE e SiSaN.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f:0107006357 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1146/2022 – 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/ 1018694
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ (meia) diária Para cada SErVidor ciTado
aBaiXo:
Karla TaliTa rodriGUES fUrTado, 55208821, aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo, NaZarENo do ESPiriTo SaNTo doS SaNToS,5946528/1, GE-
rENTE, que se deslocar para castanhal no dia 23/08/2022 com objetivo de 
implantação de Equipamento Públicos de Segurança alimentar e Nutricio-
nal. raiMUNdo alEXaNdrE corrEa doS SaNToS, 35076/1, MoToriSTa 
com objetivo de conduzir Veiculo com os Servidores da diSaN.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.7678 f: 0101006357 261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1145/2022 – 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/ 1046366
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
GUilHErME aUGUSTo dE alMEida carPEGGiaNi,5946562/2, aSSESSor
ESPEcial i, PaUlo SErGio dE SoUZa NaSciMENTo, 5946524/3, aSSES-
Sor, iNocENcio rENaTo GaSPariM, 5945555/1, SEcrETario dE ES-
Tado que se deslocaram para os Municípios de Mãe do rio e aurora do 
Pará/PA no período de 17/08 a 20/08/2022 com objetivo de Qualificação 
Social e Profissional, MARCOS FLAVIO DO ROSARIO RIBEIRO, 5938895/2, 
MoToriSTa com objetivo de conduzir Servidores do Gabinete/SEaSTEr. 
retroagem do dia 17/08/2022.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 f:0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 841590

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1131/2022 – cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1035027 e apresentação do laudo Mé-
dico 92514
r E S o l V E:
coNcEdEr, 90 (NoVENTa) dias de afastamento no período de 01/07/2022 a 
28/09/2022, para dar assistência a Estevão Maria ribeiro alves, , filHo da ser-
vidora , KEila do Socorro rEBEllo EVaNGEliSTa, Matricula Nº 57188213/1, 
ocupante do cargo de PSicoloGo, lotada na daf, desta SEaSTEr
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 17 
de agosto de 2022
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1130/2022 – cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1035027 e apresentação do laudo Mé-
dico 92230
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de afastamento no período de 02/05/2022 a 
31/05/2022, para dar assistência ao Sr. José Maria ribeiro alves, Genitor, da 
servidora, EdilENa Maria riBEiro alVES, Matricula Nº 3224236/1, ocu-
pante do cargo de, Técnico em assuntos de Educação, lotada nesta SEaSTEr
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 17 
de agosto de 2022
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
regulamento Eleitoral Para Escolha de Entidades representantes da Socie-
dade civil do cEdPi/Pará
 Biênio 2022-2024
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Capítulo I - DA COMISSÃO ELEITORAL
art. 1°. a comissão Eleitoral do conselho Estadual dos direitos da Pessoa ido-
sa- cEdPi/Pará, instituída pela resolução n°. 02- 2022/cEdPi, de 16 de agos-
to de 2022, publicada no doE nº Nº 35.079, de 17 de agosto de 2022, tem 
finalidade organizar e conduzir o processo eleitoral em todas as suas etapas, 
para a escolha das entidades representantes da Sociedade civil para o biênio 
2022-2024, nos termos do art. 5º ii, do regimento interno deste conselho.
art. 2°. compete a comissão eleitoral:
i - Estabelecer critérios, normas, cronograma e organização do processo 
eleitoral dos representantes da Sociedade civil no conselho;
ii - Preparar e divulgar o Edital de convocação, o regimento interno e os 
demais atos normativos da comissão;
iii - receber pedidos de inscrição e credenciar as entidades;
iV - organizar a pauta dos trabalhos do processo eleitoral;
V - analisar a documentação das entidades postulantes ao conselho, habi-
litando-as ou não, mediante parecer oficial;
Vi - divulgar quais as entidades habilitadas ao processo eletivo;
Vii -receber, analisar, julgar e divulgar as deliberações sobre os recursos dos re-
presentantes das entidades que requererem revisão das decisões de habilitação;
Viii - registrar todos os atos e decisões da comissão Eleitoral;
iX – Providenciar/ solicitar todo o material, equipamento e pessoal neces-
sário à realização do processo eleitoral, inclusive credenciamento para os 
seus representantes;
X - organizar o local de votação, formar a Mesa Eleitoral e encaminhar 
todos os procedimentos para a realização da eleição;
Xi –dirigir a assembleia Geral Eleitoral;
Xii –organizar a abertura e fechamento da(s) urna(s) e apuração dos votos;
Xiii - decidir sobre os casos omissos no decorrer do processo eleitoral, de 
maneira soberana;
XiV - lavrar a ata do processo eleitoral e anexar a ela todos os documentos 
e registros, que deverão ser encaminhados ao cEdPi.
Capítulo II - DA INSCRIÇÃO
art. 3°. as entidades não governamentais interessadas deverão enviar, 
de forma digital através do endereço eletrônico: eleicaocedpi2022@gmail.
com, no período de 19 a 29 de agosto de 2022, ofício solicitando sua ins-
crição, anexado aos documentos descritos no item “b” desse regulamento.
1. a) ofício deve conter:
 - Nome da organização
- cNPJ
- Sede e foro (nome do município)
- E-mail e Telefone
- indicação de duas pessoas autorizadas a votar no dia da eleição e a apre-
sentar os trabalhos da organização, por no máximo três minutos, antes 
de iniciar a votação, mas somente uma dessas indicações precisa estar 
presente no dia da assembleia.
- indicação de titular e suplente para compor o assento no cEdPi, caso a 
entidade se re/eleja.
- assinatura do presidente/ diretor da organização não governamental;
1. b) cópias Simples:
-  Estatuto próprio registrado em cartório;
- certidão atual de cNPJ;
- ata de posse da atual diretoria;
- Relatório das atividades dos últimos 02 (dois) anos, especificando as 
ações de atenção à pessoa idosa, devidamente comprovadas (registros 
fotográficos e outros);
- rG e cPf do representante legal da organização.§1º No ato de inscrição as 
entidades deverão indicar seu representante, para exercer o direito de voto na 
assembleia Geral que será realizada no dia 28 de setembro de 2022.
art. 4°. os resultados da habilitação ou inabilitação do credenciamento e 
do deferimento ou indeferimento da inscrição será afixado no endereço do 
conselho, enviado para o e-mail indicado pelas entidades no ato da inscri-
ção e/ou divulgado no Diário Oficial do Estado até 09 de setembro de 2022.
art. 5°. a Entidade interessada em recorrer do resultado, deverá protocolar 
o recurso no período de 09 a 12 de setembro de 2022, de forma digital, 
através do endereço eletrônico: eleicaocedpi2022@gmail dirigido ao Presi-
dente da Comissão eleitoral, devidamente justificado.
art. 6º. a análise ao recurso interposto será realizada no período de 12 a 
13 de setembro de 2022.
Art. 7º. O resultado final será divulgado até 21 de setembro de 2022, devendo 
ser afixado na sede do Conselho, enviado para o e-mail indicados pelas Enti-
dades no ato de inscrição e /ou divulgado no Diário Oficial do Estado.
Capítulo III - DA ASSEMBLÉIA DE ELEIÇÃO
art. 8º. a assembleia Geral das Entidades habilitadas para o processo elei-
toral do cEdPi/Pará dar-se-á no dia 28 de setembro de 2022, no auditório 
da Secretaria de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda – SEaSTEr 
localizado na av. Gov. José Malcher, 1006 - São Brás, Belém – Pa, no horá-
rio das 9:00h às 12:00h, na presença da comissão Eleitoral, servidores da 
secretaria executiva do CEDPI designados para esse fim e do representante 
do Ministério Público.
art.9. a assembleia será presidida por um dos membros da comissão Elei-
toral do conselho Estadual dos direitos da Pessoa idosa-cEdPi/Pará, que 
procederá à abertura do evento explicitando os procedimentos que serão 
adotados e, após o encerramento dos trabalhos da eleição, receberá o re-
sultado da apuração dos votos e proclamará o resultado, encaminhando-o 
para o chefe do poder executivo para as nomeações.
art. 10. Será formada uma Mesa Eleitoral composta por 02 (dois) membros 
da comissão Eleitoral, sendo 01 (um) presidente, 01 (um) relator e o repre-
sentante do Ministério Público, tendo por função receber e apurar os votos.
art.11. os representantes das Entidades devidamente credenciados, em 
ordem alfabética, deverão perante a assembleia apresentar os trabalhos 
desenvolvidos por suas Entidades, com a duração de até 3 minutos.
art. 12. a votação será secreta realizadas através de cédulas de papel 

rubricadas pelo presidente da comissão Eleitoral e do Ministério público, 
entregue para cada representante de Entidade, pela Mesa Eleitoral.
• 1º Antes do inicio da votação, a urna será vistoriada obrigatoriamente 
pela Mesa Eleitoral;
• 2º Após o recebimento da cédula eleitoral o/a representante da Entidade 
deve encaminhar-se à cabine de votação, para realizar o seu voto;
• 3º Cada representante terá direito a apenas a uma cédula eleitoral, onde 
poderá votar até em sete entidades;
• 4º Concluída a votação, a Mesa Eleitoral iniciará os trabalhos de apuração 
dos votos;
• 5º Serão considerados votos nulos os que forem destinados à entidades 
não habilitadas no processo, ou que contenham rasuras, marcações ou 
alterações de qualquer natureza na cédula de votação;
art. 13. Serão consideradas eleitas as Entidades que obtiverem maior nú-
mero de votos válidos.
art.14. No caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios na se-
guinte ordem:
1. a) Antiguidade que será verificada pela data de fundação da Entidade; e
2. b) a entidade que realiza ações com pessoas idosas há mais tempo.
art.15. Havendo somente 07 (sete) entidades habilitadas, dar-se-á a elei-
ção por aclamação pela assembleia.
art. 16. concluída a eleição, a comissão eleitoral proclamará a nominata 
dos eleitos, sendo lavrada ata do processo eleitoral,  e assinada pelas en-
tidades presentes.
capitulo iV - da PoSSE
art. 17. as entidades não governamentais eleitas em assembleia Geral, 
informarão seus respectivos titulares e suplentes, via ofício, até 10 (dez) 
dias após sua proclamação (regimento interno art.5º ii), caso não o te-
nham feito no ato da inscrição.
art. 18. os Órgãos do segmento governamental deverão indicar seus re-
presentantes titulares e suplente, via ofício, a compor assento no conselho 
Estadual dos direitos da Pessoa idosa cEdPi/Pa, Biênio 2022-2024, no 
período de 21 a 28 de setembro de  2022.
art. 20. os conselheiros governamentais e não governamentais serão no-
meados pelo Governador do Estado do Pará.
art. 21. a posse dos conselheiros será realizada em solenidade própria.
capitulo V - daS diSPoSiÇÕES GEraiS
art. 22. a competência da comissão eleitoral cessará com a nomeação e 
posse dos eleitos.
art. 23. Este regimento entra em vigor na data de sua publicação.
Belém,  19 de agosto de  2022.
riane reis da Silva
Presidente da comissão Eleitoral
Secretaria de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda - SEaSTEr
Sônia Maria chermont arruda
vice- presidência da comissão Eleitoral
Secretaria de Estado de Turismo – SETUr
letícia  Martins  Bitar de Moraes
Primeira Secretaria da comissão Eleitoral
ordem dos advogados do Brasil – oaB
Marta Elizabete Trindade Santos
Segunda Secretaria
associação Brasileira de alzheimer – aBraZ.

Protocolo: 841760

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

PORTARIA nº 420, de 17 de agosto de 2022.
Processo nº 1018516/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar monitorada aos familia-
res de adolescente, custodiado no CAS I, conforme justificado nos termos 
do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: TracUaTEUa/Pa.
PErÍodo: 19/08/2022 a 19/08/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: JoSE carloS SiMÕES da SilVa, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 5956513/1, rEJaNE liMa dE oliVEira, MoNiTora, Matricula 
5725070/2, e WaNdSoN JÚNior da SilVa SoUTo, MoToriSTa, Matricula 
5956433/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 841518

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato serVidor teMPorario
26- coNTraTo SErVidor TEMPorário Nº 360/2021
ParTES: faSEPa E EliaS fErNaNdo doS rEiS aNdradE
MaTricUla: 5963604/ 1
carGo: Monitor
loTaÇÃo: cSEBa
adMiSSÃo: 16/12/2021
TÉrMiNo VÍNcUlo 09/08/2022
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25- coNTraTo SErVidor TEMPorário Nº 163/2021
ParTES: faSEPa E GaUTaMMaN lUa loPES PErEira
MaTricUla: 5963813/ 1
carGo: Monitor
loTaÇÃo: cESEM
adMiSSÃo: 16/12/2021
TÉrMiNo VÍNcUlo: 09/08/2022
24- coNTraTo SErVidor TEMPorário Nº 458/2020
ParTES: faSEPa E MarcoS NaMor MariNHo Vidal
MaTricUla: 5956388/ 1
carGo: Monitor
loTaÇÃo: caSSTr
adMiSSÃo: 05.08.2020
TÉrMiNo VÍNcUlo: 05.08.2022
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 841585
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

desPacHo de HoMoLoGaÇÃo
(Processo nº 2022/212196)
o Presidente da fundação de atendimento Socioeducativo do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
do processo em epígrafe, bem como as disposições do Edital de Pregão Ele-
trônico nº 09/2022 – faSEPa, que tem por objeto aQUiSiÇÃo dE cadEa-
doS E GrafiTE lUBrificaNTE, dE USo diário, para atender as neces-
sidades das Unidades Operacionais da FASEPA conforme especificações e 
definições mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo I, bem como 
considerando a manifestação da comissão de controle interno, resolve:
i – HoMoloGar, nos termos do art. 13, incisos V do decreto Estadual 
nº 534/2020, o objeto deste certame à empresa laNcE NorTE diSTri-
BUidora dE EQUiPaMENToS  ElETro-ElETrÔNicoS lTda (cNPJ/Mf nº 
11.235.712/0001-06) pela oferta do valor total de 170.919,60 (cento e 
setenta mil e novecentos e dezenove reais e sessenta centavos), para os 
referidos grupos;
Grupo 01 - r$ 128.189,70 (cento e vinte e oito mil e cento e oitenta e nove 
reais e setenta centavos)
Grupo 02 - r$ 42.729,90 (quarenta e dois mil e setecentos e vinte e nove 
reais e noventa centavos) ii – determinar à comissão Permanente de li-
citação a adoção dos procedimentos necessários para a publicação deste 
termo de homologação;
 iii – determinar à Gerência de contratos e convênios a elaboração do 
instrumento contratual nos termos do edital desta licitação;
IV – Determinar à Diretoria Administrativa e Financeira a indicação de fiscal 
de contrato.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, 18 de agosto de 2022.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 841920
desPacHo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
(Processo nº 2022/168397)
o Presidente da fundação de atendimento Socioeducativo do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos au-
tos do processo em epígrafe, bem como as disposições do Edital de Pre-
gão Eletrônico nº 010/2022 – faSEPa, que tem por objeto aQUiSiÇÃo 
dE EQUiPaMENToS dE iNforMáTica para atender as demandas da Sede 
e Unidades Socioeducativas de Belém, Mesorregião região Metropolitana, 
Marabá e Santarém, conforme especificações e definições mínimas cons-
tantes no Termo de referência, anexo i do edital, bem como considerando 
a manifestação da comissão de controle interno, resolve:
i – adJUdicar e HoMoloGar, nos termos do art. 13, incisos iV e V 
do decreto Estadual nº 534/2020, objeto do grupo 01 deste certame à 
empresa JG doS PaSSoS lTda (cNPJ/Mf nº 27.464.153/0001-46) pela 
oferta do valor de r$ 35.697,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e noventa 
e sete reais);
ii – adJUdicar e HoMoloGar, nos termos do art. 13, incisos iV e V do 
decreto Estadual nº 534/2020, objeto do item 3 deste certame à empresa 
aZUldaTa TEcNoloGiaS EirEli (cNPJ/Mf nº 40.143.803/0001-10) pela 
oferta dos valores de r$723.854,00 (setecentos e vinte e três mil, oitocen-
tos e cinquenta e quatro reais);
iii – adJUdicar e HoMoloGar, nos termos do art. 13, incisos iV e V do 
decreto Estadual nº 534/2020, objeto do item 4 deste certame à empresa 
M.J. dE a. coSTa EirEli (cNPJ/Mf nº 30.849.084/0001-01) pela oferta 
dos valores de r$167.360,00 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e 
sessenta reais);
iV – adJUdicar e HoMoloGar, nos termos do art. 13, incisos iV e V do 
decreto Estadual nº 534/2020, objeto do item 5 deste certame à empresa 
rEPrEMiG rEPrESENTacao E coMErcio dE MiNaS GEraiS lTda (cNPJ/
Mf nº 65.149.197/0002-51) pela oferta dos valores de r$222.875,00 (du-
zentos e vinte e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais);
V – adJUdicar e HoMoloGar, nos termos do art. 13, incisos iV e V do 
decreto Estadual nº 534/2020, objeto do item 6 deste certame à empresa 
JG doS PaSSoS lTda (cNPJ/Mf nº 27.464.153/0001-46) pela oferta do 
valor de r$ 19.490,00 (dezenove mil, quatrocentos e noventa reais);
Vi – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos procedimen-
tos necessários para a publicação deste termo de adjudicação e homologação;
Vii – determinar à Gerência de contratos e convênios a elaboração do 
instrumento contratual nos termos do edital desta licitação;
Viii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação de 
fiscal de contrato.

rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, 18 de agosto de 2022.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 841916

.

.

diÁria
.

Portaria  421– do dia 17/08/2022
oBJETiVo : realizar visita nas Unidades cESEBa E SEMiliBErda-
dE e participar da assinatura do Plano operativo Municipal (Proc. 
1036317/2022-Mem.257/2022-daS)
SErVidora: Maria VilMa coSTa dE MoraES
carGo: MoNiTor (dirETora)-  MaTricUla: 54195598/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo :SaNTarÉM/Pa
PErÍodo da ViaGEM – 24 a 25/08/2022 - diaria –1,5
 oBJETiVo : acompanhar possíveis pendências de saúde de socioeducan-
dos nas Unidades cESEBa E SEMiliBErdadE e participar da assinatura do 
Plano operativo Municipal
SErVidor: PEdro PaUlo coElHo dE alMEida
carGo: PSicoloGo -  MaTricUla: 3206459/ 2
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo :SaNTarÉM/Pa
PErÍodo da ViaGEM – 23 a 25/08/2022 - diaria –2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 841496
Portaria: 417 -do dia 16/08/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducandos cus-
todiados no ciaM MaraBa, (Proc. 1024218/2022-Mem 443/2022)
SErVidora: MoNaliSa PErEira dE MiraNda
MaTricUla: - 5956795/ 1 - carGo: aSSiSTENTE Social
SErVidor: SilVEira MarTiNS rEiS
carGo: MoToriSTa : MaTricUla: 5956586/ 1
oriGEM: MaraBá/Pa - dESTiNo: ParaUaPEBaS/Eldorado doS cara-
JaS/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM:17 a 19/08/2022 -  diáriaS-2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 841492
Portaria 418– do dia 16/08/2022
oBJETiVo : realizar visita de inspeção técnica nas unidades e assinatura 
do Plano operativo Municipal de atenção integral dos adolescentes em 
conflito com  Lei (Proc. 4025223/2022-Mem.062/2022-GAB)
SErVidor : JoHN GrEYK GoMES fErrEira
carGo: cHEfE dE GaBiNETE  -  MaTricUla: 55208100/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo : SaNTarÉM/Pa
PEriodo da ViaGEM: 23 a 26/08/2022 – diaria –3,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 841493

.

.

fÉrias
.

PORTARIA N°732/2022-GP-GEMPS de 12 de agosto 2022
TraNSfErir por necessidade trabalho,gozo de férias regulamentares 
do servidor THiaGo NEVES MarTiNS,matrícula:5905562/4,constante na 
PorTaria 617/22 publicada no doE 35034 de 05/07/2022,do período de 
03/08/2022 a 01/09/2022 para 18/11/2022 a 17/12/2022.
ordenador responsável:luiz celso da Silva.

Protocolo: 842011

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 491/2022 - daf/sedeMe - 
BeLÉM, 18 de JULHo de 2022.
Nome:MariValdo dE alMEida fErrEira/Matricula:n°1001227-2/car-
go:Secretario de diretoria/lotado:dfM/origem:Belém-Pa/destino:Maritu-
ba -Pa/dia:12/08/2022/diária:0,5(meia)/objetivo:realizar visita técnicas 
na feira do município de Marituba.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 841465
Portaria N° 492/2022 - daf/sedeMe - 
BeLÉM, 18 de JULHo de 2022.
Nome:MariValdo dE alMEida fErrEira/Matricula:n°1001227-2/car-
go:Secretario de diretoria/lotado:dfM/origem:Belém-Pa/destino:Maritu-
ba -Pa/dia:11/08/2022/diária:0,5(meia)/objetivo:realizar visita técnicas 
na feira do município de Marituba.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 841476
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Portaria N° 494/2022 - daf/sedeMe - 
BeLÉM, 18 de JULHo de 2022.
Nome:MaX fErNaNdo dE SoUZa/Matricula:n°5956814-1/cargo:asses-
sor/lotado:dfM/origem:Belém-Pa/destino:Marituba -Pa/dia:12/08/2022/
diária:0,5(meia)/objetivo:realizar visita técnicas na feira do município de 
Marituba.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 841560
Portaria N° 493/2022 - daf/sedeMe - 
BeLÉM, 18 de JULHo de 2022.
Nome:MaX fErNaNdo dE SoUZa/Matricula:n°5956814-1/cargo:asses-
sor/lotado:dfM/origem:Belém-Pa/destino:Marituba -Pa/dia:11/08/2022/
diária:0,5(meia)/objetivo:realizar visita técnicas na feira do município de 
Marituba.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 841557
Portaria N° 495/2022 - daf/sedeMe - 
BeLÉM, 18 de aGosto de 2022.
Nome:GioVaNa TEiXEira rENdEiro/Matricula:n°5956807/1/cargo:as-
sessor/origem:Belém/Pa/destino:Marituba-Pa/Periodo:11/08/2022/diá-
ria:0,5 (meia)/objetivo:realizar visita técnica na feira do município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 496/2022 - daf/sedeMe - 
BeLÉM, 18 de aGosto de 2022.
Nome:GioVaNa TEiXEira rENdEiro/Matricula:n°5956807/1/cargo:as-
sessor/origem:Belém/Pa/destino:Marituba-Pa/Periodo:12/08/2022/diá-
ria:0,5 (meia)/objetivo:realizar visita técnica na feira do município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 497/2022 - daf/sedeMe - 
BeLÉM, 18 de JULHo de 2022.
Nome:JUlio VaNZElEr dE MiraNda/Matrícula:5956812/1/cargo:asses-
sor/lotado:dfM/origem:Belém-Pa/destino:Marituba-Pa/dia:12/08/2022/
diária:0,5(meia)/objetivo: realizar visita técnica na feira do município de 
Marituba.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 498/2022 - daf/sedeMe - 
BeLÉM, 18 de JULHo de 2022.
Nome:JUlio VaNZElEr dE MiraNda/Matrícula:5956812/1/cargo:asses-
sor/origem:Belém-Pa/destino:Marituba-Pa/dia:11/08/2022/diária:0,5(-
meia)/objetivo: realizar visita técnica na feira do município de Marituba.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 499/2022 - daf/sedeMe - 
BeLÉM, 18 de JULHo de 2022.
Nome:JoSilENE dE MElo fErrEira/Matrícula:5956811/1/cargo:asses-
sor/origem:Belém-Pa/destino:Marituba-Pa/dia:11/08/2022/diária:0,5(-
meia)/objetivo: realizar visita técnica na feira do município de Marituba.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 841625

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

coMPaNHia GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
LaNÇaMeNto de eXtrato de editaL de LicitaÇÃo.
ModalidadE ESPEcial daS ESTaTaiS N º 05/2022 – Processo adminis-
trativo nº 026/2022
oBJETo: contratação de empresa especializada na execução de serviços 
de implantação de gasodutos e de estações para a companhia de Gás 
do Pará (GáS do Pará), que compreendem, mas não se limitando a: 
construção, montagem, ensaios e testes de gasodutos, comissionamento, 
montagem e conexão das Estações de regulagem de Pressão e Medição, 
construção de abrigos, bases, cercas, infraestrutura elétrica, hidráulica e 
de comunicação que garantam o funcionamento do Sistema de distribuição 
de Gás Natural de Barcarena, incluindo o atendimento aos novos clientes, 
em conformidade com o memorial descritivo (Md.002.000.GEP.014).
aBErTUra: dia 12 de setembro de 2022, às 09:30h, na sede da companhia 
de Gás do Pará, localizada na av. Visconde de Souza franco, nº 05, Ed. Qua-
dra corporate, Sala 1502, Bairro Umarizal, cEP: 66055-005, Belém-Pa.
orÇaMENTo: Próprio.

iNforMaÇÕES: o edital com seus elementos constitutivos será fornecido 
gratuitamente, através de download, no site www.gasdopara.com.br/licita-
coes e no site www.compraspara.pa.gov.br.
Belém/Pa, 18 de agosto de 2022. Publique-se.
cláudia Bitar de Moraes Barbosa - diretora Presidente

Protocolo: 841918
.

oUtras MatÉrias
.

terMo de aNULaÇÃo do coNtrato Nº 005/2021-daf
Processo Nº 05/2021
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 04/2021
a diretora Presidente cláudia Bitar, no uso de suas atribuições legais, de 
acordo com o Memorando nº 06-daf, com fundamento no art. 65 da lei 
Estadual nº 8.972/2020 e Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal fede-
ral, resolve aNUlar o contrato nº 005/2021, que teve origem no processo 
administrativo nº 05/2021, cujo objeto é a prestação de serviços de manu-
tenção e suporte do website e hospedagem de site.
Belém, 18 de agosto de 2022
claudia Bitar
diretora Presidente

Protocolo: 841552
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 146/2022 – rH/daf
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/998651, e
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 n,º 09/22 – GaB de 08 de agosto 
de 2022 que solicita designação de servidor para acompanhar todas as 
etapas relacionadas ao Programa Nacional de Transparência Pública;
r E S o l V E:
dESiGNar a colaboradora roSa iSaBEl PErEira dUarTE, matrícula 
57215372/6, coordenadora de controle interno para ser responsável pelo 
preenchimento do formulário e acompanhamento do Programa Nacional de 
Transparência Pública.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 17 de agosto de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 841543
.

diÁria
.

Portaria Nº 147/2022 – rH/daf
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1043317; r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: lUciaNo da SilVa foNTES, matrícula: 57215598/3, 
ocupante do cargo de assessor Jurídico.
oBJETiVo: Participar de reuniões com cartório e a Empresa carajás Side-
rurgia ltda., no município de Marabá/Pa.
dESTiNo:  Marabá
PErÍodo: 12 a 15/09/22
QTdE: 3 e ½ diárias
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 18 de agosto de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 841668
.

fÉrias
.

Portaria Nº 150/2022 – rH/daf
Portaria de fÉrias
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos dos processos: r E S o l V E:
coNcEdEr férias regulamentares conforme abaixo:

Empregado Matrícula Processo cargo Período 
aquisitivo

Período
concessivo

lUciaNo da SilVa 
foNTES 57215598/3 2022/360687

assessor 
Jurídico 2021/2022 25/08/2022 

a 29/08/2022
aNa NÉlia MoTa 

ViNHoTE
57204645/4

 2022/1024009
assessora 
Jurídica 2021/2022 05/09/2022 

a 04/10/2022
KEila criSTiNa da 
GraÇa MarTiNS 5958101/1 2022/1035336

Secretária de 
diretoria 2021/2021 12/09/2022 

a 01/10/2022
ViTor HUGo frEiTaS 

GoMES 5944946/1 2022/765274 assesssor 2020/2021 12/09/2022 
a 17/09/2022

registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 18 de agosto de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar - Presidente

Protocolo: 841791
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..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

diÁria
.

Portaria nº 111/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 16 de 
agosto de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: augusto corrêa, Bragança e Tracuateua.
Objetivo: executar fiscalização em objetos regulamentados
Servidores: JorGE alaN fErrEira da SilVa / Matrícula: 36 – Valor: r$ 
3.442,01.
JoSÉ MariaNo da SilVa liSBoa / Matrícula: 24 – Valor: 3.442,01
Período: 17/08 a 31/08/2022 – 14,5 diárias
ordenador, em exercício: Valber luiz Barbosa duarte.

Protocolo: 841631
Portaria nº 118/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 16 de 
agosto de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: conceição do araguaia, redenção, São félix do Xingu e Xinguara
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: raiMUNdo BarBoSa ESTEVÃo / Matrícula: 23 – Valor: r$ 
2.017,73.
cHriSTiaN roGÉrio MarQUES TEiXEira / Matrícula: 428 – Valor: 
2.017,73.
Período: 22/08 a 30/08/2022 – 8,5 diárias
ordenador, em exercício: Valber luiz Barbosa duarte.

Protocolo: 841656
Portaria nº 112/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 16 de 
agosto de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Santarém
destino: Novo Progresso e Trairão.
Objetivo: executar fiscalização / verificação periódica metrológica em ins-
trumentos de pesar e medir.
Servidores: aNTÔNio JarBaS Sá fiGUEirEdo / Matrícula: 27 – Valor: r$ 
3.204,63.
PaUlo raiMUNdo rocHa MiraNda / Matrícula: 29 – Valor: r$ 3.204,63.
Período: 18/08 a 31/08/2022 – 13,5 diárias
ordenador, em exercício: Valber luiz Barbosa duarte.

Protocolo: 841635
Portaria nº 113/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 16 de 
agosto de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: augusto corrêa, Bragança, capanema e Tracuateua.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: HErlY MorEira da coSTa / Matrícula: 14 – Valor: r$ 
3.204,63.
daGoBErTo JorGE da coSTa / Matrícula: 09 – Valor: r$ 3.204,63.
Período: 18/08 a 31/08/2022 – 13,5 diárias
ordenador, em exercício: Valber luiz Barbosa duarte.

Protocolo: 841638
Portaria nº 115/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 16 de 
agosto de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 

de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: Marabá
Objetivo: a fim de realizar interiorização das ações da DIPRE.
Servidores: lUiZ PaUlo PErEira MoNTEiro / Matrícula: 258 – Valor: r$ 
3.204,63
JoSUÉ MarTiNS da coSTa / Matrícula: 15 – Valor: r$ 3.204,63
Período: 18/08 a 31/08/2022 – 13,5 diárias
ordenador, em exercício: Valber luiz Barbosa duarte.

Protocolo: 841641
Portaria nº 116/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 16 de 
agosto de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: castanhal, inhangapi, São domingos do capim e São francisco 
do Pará.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: afoNSo carMoNa lEiTE / Matrícula: 367 – Valor: r$ 
2.431,00.
PEdro alEXaNdrE BaTiSTa dE liMa / Matrícula: 21 – Valor: r$ 2.431,00
Período: 18/08 a 31/08/2022 – 13,5 diárias
ordenador, em exercício: Valber luiz Barbosa duarte.

Protocolo: 841652

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 254/2022 de 16/08/2022. 
art. 1º coNcEdEr licença Prêmio de 30 (trinta) dias a servidora Maria 
aUGUSTa crUZ dE SoUSa, matrícula nº 2022249/1, Técnico a, no 
período de 16/08/2022 a 14/09/2022, referente ao triênio de 26/09/2015 
a 25/09/2018, conforme processo nº 2022/1014428. VilSoN JoÃo 
ScHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 841685

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 257/2022 de 18/08/2022. 
art. 1º dESiGNar o servidor VilSoN Joao ScHUBEr, matrícula n° 
5185882/6, Vice-Presidente, para responder pelo cargo de Presidente, 
durante as férias do titular cilene Moreira Sabino de oliveira, matrícula nº 
5760330/6, no período de 20/07/2022 a 18/08/2022, conforme processo 
nº 2022/1041959 . VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 841588

.

.

desiGNar fiscaL de coNtrato
.

Portaria n° 256/2022
PaE n° 2022/975678
Designar fiscais do contrato n° 22/2022
contratada: cS BraSil froTaS S.a cNPJ: 27.595.780/0001-16
fiscal titular: THaliTa PriScila lEMoS GUiMarÃES Maia, matrícula nº 
5967170/1
fiscal suplente: GilVaN fErrEira cHaVES, matrícula nº 3170152/1
data da assinatura:18/08/2022
ordenador responsável: Vilson João Schuber – Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 841756

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo n° 57/2022
Exercício: 2022
Pae n° 2022/907399
cláUSUla SEGUNda – do oBJETo 2.1. o presente Termo de cooperação 
tem como objeto a desconcentração da prestação de Serviços de registro 
Público de Empresas Mercantis e atividades afins, por meio da Cooperada, 
para desconcentração destas atividades, no município de Uruará/Pa.
Partes: Junta comercial do Estado do Pará - JUcEPa e a Prefeitura Munici-
pal de Uruará, cNPJ n° 34.593.541/0001-92.
Vigência: 11/08/2022 a 10/08/2027.
data da assinatura: 11/08/2022.
ordenador: Vilson João Schuber – Presidente em exercício da JUcEPa.

Protocolo: 841731
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..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar fiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 1077/2022, de 17 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 2022/1043272, de 17/08/2022, e 
Memorando 521/2022, de 17/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor oBErlaNdES JÚNior da SilVa coSTa, Matrícula 
nº 5946508/1, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal dos Contratos ce-
lebrados entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

119/2022 Empresa Terra luz construções & 
Serviços lTda

realizar serviços de Pavimentação asfáltica de vias no 
Município de Santa Maria do Pará/Pa.

120/2022 Empresa Terra luz construções & 
Serviços lTda

Pavimentação asfáltica de vias, no Município de Vigia 
de Nazaré/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 dos contratos, 
acima descritos, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 841922

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 121/2022– cP Nº 20/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
EMPrESa lidEr ENGENHaria EirEli lTda, cNPJ nº 14.127.864/0001-83
oBJETo: Execução dos serviços de drenagem e pavimentação asfáltica de 
vias urbanas no município de ananindeua neste Estado.
ViGÊNcia: 19/08/2022 a 19/10/2023
Valor: r$ 56.241.071.06
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE02227
doTaÇÃo orÇaMENTária: 07101 15.451.1489.7645 0101/0301 449051
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 18/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
Sediada na Travessa três de maio nº 836, andar Térreo, São Brás –Belém 
/Pa cEP-66063-383
Telefone: (91) 3222-7479 

Protocolo: 841911

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2° terMo aditiVo ao coNVÊNio 20/2021
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de ipixuna – cNPJ 83.268.011/0001-84
objeto do convênio: recapeamento de 5,305 km de vias urbanas no mu-
nicípio de ipixuna do Pará, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 14/08/2022 à 14/08/2023
data da assinatura: 12/08/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 841702

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-

tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
1. licitação nº: 021/2022
2. Processo nº: 2022/41741
3. Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica
4. data da adjudicação: 18/08/2022
5. data da Homologação: 18/08/2022
6. objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ES-
PEcialiZada Para a coNSTrUÇÃo do cENTro dE coNVÊNÇÃo dE caS-
TANHAL, no Município de Castanhal, neste Estado, conforme especificações 
técnicas, planilhas e projetos anexos.
7. Empresa vencedora adjudicada: coNSÓrcio cENTro caSTaNHal: 
occ ParTiciPaÇÕES lTda cNPJ: 09.296.159/0001-70 e MUlTiSUl EN-
GENHaria S/S lTda cNPJ: 02.577.145/0001-85 com o Valor Total de r$ 
143.264.102,30 (cento e quarenta e três milhões duzentos e sessenta e 
quatro mil cento e dois reais e vinte centavos).
Belém/Pa, 18 de agosto de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(SEdoP/Pa)

Protocolo: 841937
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

3° terMo aditiVo ao coNVÊNio 13/2020
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: Serviço de drenagem de águas pluviais, terraplana-
gem, pavimentação e sinalização viária em vias do Bairro águas lindas e 
serviço de recapeamento asfáltico em vias do Bairro curuçambá e Júlia 
Seffer
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 14/08/2022 à 14/08/2023
data da assinatura: 12/08/2018
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 841498
3° terMo aditiVo ao coNVÊNio 15/2020
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 Superficial e pro-
funda, pavimentação asfáltica e Sinalização Viária na rua das rosas, Tv. 
Jasmim, rua dos cravos, al. Bom Jardim, rua dos lírios E rua das or-
quideas – distrito industrial, no Município de ananindeua, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 14/08/2022 à 14/10/2022
data da assinatura: 12/08/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 841458
3° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 16/2020
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: obra de Serviços de drenagem de águas Pluviais e 
Pavimentação asfáltica na Passagem São Miguel, rua Sétima e rua Nossa 
Senhora de Fátima, Drenagem Superficial e Profunda e Terraplenagem na 
Rua Sexta, Drenagem Superficial na Passagem das Flores e Drenagem 
Profunda na rua G - conjunto Jardelândia - Bairro do atalaia, no Município 
de ananindeua, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo.
Vigência: 14/08/2022 a 14/08/2023
data da assinatura: 12/08/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 841437
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Termo Aditivo Nº 2º (segundo)
Nº do contrato: 02/2020
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 08/2019-HGB
Valor original do contrato: r$ 87.324,00 (oitenta e sete reais e trezentos 
e vinte e quatro reais)
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação de Prazo – art. 57, II, 
da lei 8.666/93, c/c o artigo 168 do regulamento interno de licitações e 
contratos.
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Vigência: 19.08.2022 a 18.08.2023
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x alamar comércio e 
Serviços ltda
diretor Presidente
data da assinatura: 18.08.2022

Protocolo: 841971

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProfissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 757 de 18 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 o art. 81 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, e laudo Médico nº 92878 de 10.08.2022;
rESolVE:
ProrroGar licença-saúde da servidora VEra lUcia doS rEiS MoNTEi-
ro, identidade funcional nº 5055830/4, ocupante do cargo de aGENTE 
adMiNiSTraTiVo por 30 (trinta) dias (01) mês  de licença para Tratamen-
to de Saúde, no período de 11/06/2022 a 10/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 18 de Março de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 841801

.

.

errata
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA nº 752 de 17 de agosto 
de 2022, publicada no doe nº 35.080 de 18/08/2022. Protocolo 
nº 841236.
Onde se lê: ... Termo de Execução descentralizada nº08/2019...
Leia-se: ... convênio de cooperação Técnica financeira nº08/2019...
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 18 de agosto de 2022.

Protocolo: 841864

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica
Nº 019/2022 – sectet / PrefeitUra MUNiciPaL de saNto aN-
tÔNio do taUÁ
Protocolo: 2021/1230163
objeto: o presente convênio de cooperação Técnica tem como objetivo 
realizar ações conjuntas e o compartilhamento de espaços e equipamentos 
necessários ao atendimento das demandas sociais e produtivas identifi-
cadas de Educação Superior, Profissional e Tecnológica que viabilizem a 
oferta de vagas em cursos, abrangendo, todos os níveis e modalidades 
definidos em legislação federal, incluindo o ensino superior, ensino tec-
nológico, ensino médio técnico, os itinerários profissionais, certificação 
por competência profissional, formação inicial e continuada e qualificação 
profissional no âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – 
Intitulado Pará Profissional e do Programa Educação Superior – Intitulado 
forma Pará no município de Santo antônio do Tauá, região de integração 
Guamá, no estado do Pará.
Valor: o presente convênio de cooperação Técnica não decorem repasses 
de recursos financeiros entre os partícipes, deve-se a SECTET e a Prefei-
tura Municipal de Santo antônio do Tauá e garantir em seus orçamentos 
anuais as obrigações estabelecidas neste instrumento e previstas no Plano 
de Trabalho aprovado, âmbito do Programa Educação Profissional e Tec-
nológica – Intitulado Pará Profissional e do Programa Educação Superior 
– Titulado forma Pará.
data de assinatura: 18/08/2022
Período de Vigência: 18/08/2022 a 18/08/2027
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e  Tecnológica – SEcTET (cNPJ nº 08.978.226/0001-73)
Prefeitura Municipal de Santo antônio do Tauá (cNPJ nº 05.059.936/0001-01)
ordenadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, Secretária de Estado.

Protocolo: 841927
.

diÁria
.

Portaria Nº 760 de 18 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/ 1031557;

r E S o l V E:
i – autorizar os colaboradores eventuais aYrES fraN da SilVa E SilVa 
cPf: 017.908.513-19, JoSÉ NilToN da SilVa cPf: 489.865.502.53, fá-
Bio iSraEl MarTiNS carValHo cPf: 613024302-20, a viajar aos mu-
nicípios de Parauapebas –Pa, Xinguara – Pa, Santana do araguaia – Pa, 
nos dias 15 a 18/08/2022, para participar da aula inaugural do curso de 
agronomia no município de Xinguara, conforme demanda do ProSEl 2022 
do ProGraMa forMa Pará.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 3 e ½ (três e meia) di-
árias aos colaboradores eventuais 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 18 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 842004
Portaria 754 de 17 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 2022/1028288;
r E S o l V E:
i – aUToriZar a servidora SUElY Socorro PaNToJa da SilVa, identi-
dade funcional nº 5945933/2, ocupante do cargo de assessora Especial 
ii, lotada no Gabinete do Secretário, a viajar aos municípios de Parauape-
bas-Pa, Xinguara-Pa e Santana do araguaia-Pa no período de 14/08 a 
19/08/2022, a fim de participação, enquanto acompanhar representante 
do cerimonial da SEcTET/Pa, da aula inaugural do curso de agronomia no 
município de Xinguara-Pa e Santana do araguaia-Pa, conforme demanda 
ProSEl-Pa 2022 do programa forMa Pará.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco e 
meia) diárias à servidora 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 17 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 841538
Portaria Nº 755 de 17 de aGosto de 022
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/ 1037265.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor BENiGNo iSraEl QUEiroZ filGUEiraS, identi-
dade funcional nº 54194570/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado 
na diretoria de administração e finanças – daf, a viajar ao município de 
Tucuruí-PA, nos dias 18 a 20/08/2022; a fim de conduzir a Secretária ao 
evento no município de Tucuruí-Pa, para cumprimento da agenda.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (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 17 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 841541
Portaria Nº 756 de 18 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 2022/1046144;
r E S o l V E:
i – autorizar o colaborador eventual roNaldo doS SaNToS frEirE JÚ-
Nior, c.P.f. nº 039.054.932-09, a viajar ao município de Bragança-Pa, 
nos dias 16 e 17/08/2022, a fim de Participar da aula inaugural do curso 
de Enfermagem no município de Bragança, conforme demanda do ProSEl 
2022 do ProGraMa forMa Pará.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias ao colaborador eventual 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 18 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 841752
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..

oUtras MatÉrias
.

a secretÁria da secretaria de estado de ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo sUPerior, ProfissioNaL e tecNoLÓGica (sectet), No 
Uso de sUas atriBUiÇÕes resoLVe PUBLicar o resULtado PreLiMiNar da fase fiNaL – etaPa de QUaLificaÇÃo - editaL 008/2021 star-
tUP Pará 2ª Chamada. Modalidade Aceleração e Novos Negócios.

aceLeraÇÃo  
cLassificaÇÃo ProJeto eMPresa oBserVaÇÃo

1 EVolUÇÃo coNTÍNUa da BUSca- cacHo: colHEiTadEira dE aÇaÍ ETHoS aMaZoNi  

2
aPlicaTiVo WEB Para ProJEToS dE iNSTalaÇÕES ElÉTricaS USaNdo 

iNTEliGÊNcia arTificial ocalEV  

3 rEcÍclica aPP ElX TEcNo  

4 ProTETor Solar orGÂNico coM cor (EKiliBrE) EKiliBrE aMaZoNi  

5 doBEM coNTaBilidadE doBEM coNTaBili
dadE  

6 PUPTi - arTE E dESiGN da aMaZÔNia PUPTi - M V rEGo BarBoSa l  

7

PlaTaforMa dE GESTÃo oNliNE E aPlicaTiVo MÓVEl coM caPacidadE 
dE GErÊNcia aS TraNSaÇÕES dE coMPra E VENda dE rESÍdUoS SÓlidoS 

PÓS-coNSUMo - HEEi loGiSTica rEVErSa HEEi  

8
dirEcTTo: UMa PlaTaforMa oNE- SToP-SHoP Para BioEcoNoMia 

aMaZÔNica
dirEcTTo do BraSil aGro MarKETPl 

acE lTda  
 

9
TraNSforMaNdo PESQUiSa EM BioNEGÓcio aTraVÉS da dEVEraS 

aMaZÔNia dEVEraS  

10 SicoMBUS - SolUÇÃo iNTEliGENTE EM GESTÃo E coMBUSTÍVEl ENTEr iNforMa  

11
codErS4fUTUrE - dESENVolVENdo HaBilidadES rEaiS Para o MErca-

do dE TEcNoloGia aMaZoNia diGiTal WorKE  

12 STarTUP ÉGUa da coNSTrUÇÃo aTlaNTiS coMMo  
13 caiPora doS rioS adorMEcidoS lUdUS STUd  

14 GioVaNNi EdUardo MilEo aNTUNES (UNiVErSidadE 10X) GioVaNNi EdUardo MilEo aNTUNE  

15
ProJETo dE coNSolidaÇÃo da ProdUÇÃo dE dEriVadoS dE cacaU E

cHocolaTE EcolaT  

16

farlaB STarTUP - UMa HEalTEcH NaScida Na aMaZÔNia coM oBJETiVo 
dE coNSTrUir UMa EXPEriÊNcia diGiTal Para a coMPra dE ProdUToS E

SErViÇoS farMacÊUTicoS farlaB TEcNolia  

 

17

iMPlaNTaÇÃo da iNdÚSTria dE HidroMEl UTiliZaNdo MEl orGÂNico 
dE aBElHaS NaTiVaS EM fErrÃo da aMaZÔNia coMo forTalEcEdora 
da cadEia ProdUTiVa da MEliPoNicUlTUra EM Toda a SUa EXTENSÃo 

dENTro
do ESTado do Pará

aNa lÍdia ZoNi riBEiro  

18 BioaMa - BioiNSUMoS da aMaZÔNia SUMaBio  

19 BEMdo - TEcNoloGia QUE coNEcTa VocÊ aoS SErViÇoS dE SaÚdE BEMdo TEcNoloGi a  

20

UTa - UlTiMaTE TEST acadEMY: PlaTaforMa MUlTi árEa dE GEraÇÃo 
diNÂMica dE TESTES Para afEriÇÃo dE

coNHEciMENToS cETE  

21 aUToMaÇÃo rESidENcial E o coNcEiTo dE caSa iNTEliGENTE aMaZoNTEc aUToMaca o rESidENcia
l  

22 coPiNHo do BEM rEciclado rES  

23
TiNGiMENTo NaTUral EM ProdUToS dE Moda: alTErNaTiVaS Para 

TorNá-la MaiS SUSTENTáVEl aTEliE XiBE  
 

24
flordEJaMBU.coM - SaBorES da

aMaZÔNia PErTo dE VocÊ flordEJaM BU.coM  

25 iSPBi – ErP – BaNco diGiTal XiNGUBiT  

26 EScola NÔMadE flUXo  

27 cidadE diGiTal BENEVidES PoNTo NET PoNTo SErVicoS EM TElEcoM EirEli - M  

28 TEcNoloGia do aÇÚcar acUcar doNa NENa  

29 ESTrUTUraÇÃo dE cHÃo dE fáBrica da Pará PalM Para PalM  
 

NoVos NeGÓcios  
cLassificaÇÃo ProJeto coordeNador oBserVaÇÃo

1 EVollUa aNNa T. coSTa  

2

NaTUrE VESSEl - TEcNoloGia EcolÓGica Para TraTar EflUENTES EM 
EMBarcaÇÕES
Na aMaZÔNia KEElY MEirElES araÚJo TorrES  

3 KaTU daTa ViSUaliZaTioN JoSÉ Maria JUNior loPES PErdiGÃo  
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4 NfT collEcTor’S clUB daNiEl da rocHa lEiTE JUNior  

5 alVa EdTEcH ValdEMir SalES MaTiaS JUNior  
 

6
KiTS EdUcacioNaiS MiriTilaB Para

aPrENdiZaGEM criaTiVa raiMUNdo daS GraÇaS liMa XaViEr  

7 Palco BElÉM Sofia laNa loBaTo GoNÇalVES  

8 BooKcoiN JEaN fErrEira da SilVa  

9 coMPoSTa BElÉM, colETa E GESTÃo dE rESÍdUoS orGÂNicoS SaMaNTHa da SilVa cHaar liMa  

10 NfT Para ESPorTE MaUricio oTáVio dE alMEida  

11
TaTiaNa da coSTa BarBoSa iaMaMoTo - aMaZoN rHiira - TEcNoloGia 

VErdE Para rEdUÇÃo dE carBoNo NEGro TaTiaNa da coSTa BarBoSa iaMaMo  

12 THE facTorY
aMaNda caroliNE SilVa

fErrEira  

13 STorGcarE, lar É local dE cUidado JoHNSoN GioVaNi carValHo JUNior  

14 aPP dESENVolVEr iZaBEl criSTiNa BorGES corrEa oliVEira  
 

15 ZarPar PaSSaGEM dE Barco SaMUEl MENdES NoVaES  

16 coNSTrool JUliaNa riBEiro raNiEri  

17 oPEN fiNaNcE corP fErNaNdo BorGES rocHa  

18 loGf JoÃo WEliToN liMa dE SoUZa  

19 alUGa aÍ iGo SilVa SoUSa  

20

ProJETo dE dESENVolViMENTo E iNoVaÇÃo dE iMPlEMENTo aGrÍcola 
Para colHEiTa MEcaNiZada dE

dENdÊ EVErToN ESTUMaNo Baia  

21
raÇaÍ - raÇÃo oriUNda do caroÇo dE aÇaÍ Para alEViNoS, aVES E 

SUÍNoS ElToN PrESTES dE SoUZa  
 

22
Moara diGiTal PlaTaforMa diGiTal Para MEdiaÇÃo oN liNE do 

ESTado do Pará rENaTa SilVa  

23 aPPHoUr THaYS oliVEira SaraiVa  

24 SalVE BaBY JUliaNE PaNToJa dE SoUZa  

25 ProfiSH THiaGo fEliPE MaToS dE araÚJo  

26

dESENVolViMENTo dE forMUlaÇÕES coSMÉTicaS iNoVadoraS E 
SUSTENTáVEiS UTiliZaNdo MaTÉriaS-PriMaS VEGETaiS da

BiodiVErSidadE BrUNa frEirE PoNTES MaScarENHaS  

27
clEaN UP SErVicES: rEdE dE fraNQUiaS Para liMPEZa Bio- SUSTEN-

TáVEiS dE alTa PErforMaNcE EPHraiM GoMES dE alMEida filHo  

28 MEdicJa iGor faVacHo arEro  

29 ÉGUa ProNdEEUVoU
fláVio GaBriEl dE aNdradE

ViaNa  

30
ÓlEoS VEGETaiS aMaZÔNicoS: dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl E 

iNoVaÇÃo TEcNolÓGica (STarTUP EcoSS) Elcio MalcHEr diaS JUNior  
 

31
MarViN: UMa PlaTaforMa diGiTal Para dETEcÇÃo dE falHaS EM

MáQUiNaS iNdUSTriaiS Marcio aNdrE SilVa fiGUEroa  

32 No WaSTE NilcElY Pricila oliVEira da SilVa  

33
MaSSaGEador ViBraTÓrio EM VENToSaS

TEraPÊUTicaS BrENo SaNTiaGo SilVaNo  

34
aTiVidadES aSSiSTidaS Por EQUiNo - aaE: o caValo coMo iNSTrU-

MENTo TEraPÊUTico MarY GlaUcY BriTo cHiaNca NEVES  

35 coMa coM SaBor E MElHorE SUa SaÚdE NEidE MESQUiTa TUPiaSSU  

36 cadÊ MEU BUSÃo lEoNardo afoNSo da SilVa SoarES  

37

TrEiNaMENTo Para USo E aPlicaÇÃo dE rPa (rEMoTElY‐ PiloTEd 
aircrafT) No dESENVolViMENTo dE aTiVidadES EcoNÔMicaS E GESTÃo 

TErriTorial arNaldo faBrÍcio doS SaNToS QUEiroZ  

38 cafÉ do aÇaÍ da PEriNa PEriNa rodriGUES da SilVa
Desclassificado* Produto sem regulamento 

para
produção

39
rEPlaY ENErGia, rEcUPEraÇÃo E TraNSforMaÇÃo dE rESÍdUoS 

PláSTicoS EM coMBUSTÍVEiS EUcENi carroliNo raBElo  
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40 ESPoNJaS dE laVar PET SaloMÃo fUrTado MENdoNÇa  
 

41 aPlicaTiVo fiNd lEaNdro
TaVarES fErrEira  

42 EdUcadMiN KEila SiMoNE  

43

idEaÇÃo EScola ViVa - a PriMEira EScola do Pará coM ProGraMa 
dE aNáliSE dE coMPorTaMENTo aPlicada À EdUcaÇÃo (EdTEcH)/

JociElMa E
SilVa dE SoUZa

JociElMa E SilVa dE SoUZa  

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica.
Belém, 18 de agosto de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 841729
a secretÁria da secretaria de estado de ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo sUPerior, ProfissioNaL e tecNoLÓGica (sec-
tet), No Uso de sUas atriBUiÇÕes resoLVe PUBLicar o resULtado PreLiMiNar da fase ii - aNÁLise do MÉrito e reLeVÂNcia 
das ProPostas do editaL N° 008/2028 startUP Pará – MULHer 

cLassificaÇÃo ProJeto coordenador(a) MÉdia fiNaL

1 Tremidão uma gota da amazônia para um experiencia única Tatiana sinimbu lima 4,86

2 VESTir Pará VilMa lUcia d EoliVEira 4,83

3 Sistema de Capacitação e Gestão de Profissionais de Limpeza rEGiNa MarGarETE fErrEira fraNco cUiMar 4,82

4
aNTUrio: UM olHar aMaZÔNico Para o dESENVolViMENTo dE

ProdUToS SUSTENTáVEiS antonia arlete de Sousa 4,79

5 criaTiVaS EMBalaGENS JoSiaNE criSTiNa SoUZa da SilVa 4,78

6 ilustrações em realidade aumentada amanda Moura da rocha 4,77

7 canoa&cacau Plataforma de Experiência ribeirinha Noanny Guimarães Maia 4,75

8 dociNHoS iNoVadoS lEÃo Maria do Socorro lEÃo PErEira GoES 4,74

9

GUardiÃS do cacaU:
desenvolvendo a bioeconomia local

através da produção de chocolate natural da amazônia Janayna Galvão de araújo 4,68

10

ProdUÇÃo dE EMBalaGEM SUSTENTáVEl oriUNda do aMido dE MaNdioca Para USo 
No MErcado dE aliMENToS,

rESTaUraNTES E SErViÇoS dE aliMENTaÇÃo Kethelen Hosana andrade Moreira Gonçalves 4,67

11 arteculi & Tec: Por um empreendedorismo juvenil feminino no bairro da Terra firme carolyn Pacheco de aviz 4,65

12

UTiliZaÇÃo dE droNES Para MoNiToraMENTo, aValiaÇÃo E iNSPEÇÃo dE facHadaS 
dE

EdificioS E oBraS arQUiTEToNicaS KaroliNE daNTaS doS SaNToS 4,64

13 Tricotanto Giovanna Maria caetano Braga 4,63

14 Plataforma alto Valor larissa carreira da cunha 4,61

15 cozinha ohana digital Valéria Nascimento chagas 4,59

16 Edtech para Capacitação Profissional de Jovens Engenheiros Mayara Gonçalves costa 4,57

17 PaPEl SEMENTE: UM NEGÓcio dE iMPacTo SocioaMBiENTal carla letícia dos reis costa 4,57

18 Plataforma de Capacitação e Gestão de Profissionais Josefa Matias de almeida filha 4,55

19 Mulheres Empreendedoras no Beneficiamento do Cacau KEila SiMoNE 4,55

20 casa Tipiti Produções camila Bastos Machado 4,53

21 rota do Mel na ilha do combu izete dos Santos costa 4,43

22 VaiMENiNa - EMPrEENdEdoriSMo diGiTal Natália rita de figueiredo friche 4,42

23 Marketing em rede para Mulheres Empreendedoras ana caroline de assunção ribeiro Barral 4,40

24

automatização de processos e criação de um e-commerce para ampliação das vendas dos 
produtos da ariela Baby Moda infantil, a partir da aquisição e implementação de um app de 

vendas online (e-commerce) e de um software de gestão financeira. Maria aParEcida MarTiNS roMPaTo 4,39

25 o empoderamento feminino frente a indústria de hidromel no estado do Pará. ana lídia Zoni ribeiro 4,37

26 Vivá coletio Maria Santiellas costa rodrigues 4,36
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27 Oficina Delas Maria de Nazaré amaral Paixao cardoso 4,17

28
aPP doBEM coNTaBilidadE -

coNEcTaNdo coNTadorES E EMPrESaS alessandra Gonçalves 4,16

29
TUriSMo dE EXPEriÊNcia E a

ValoriZaÇÃo doS SaBErES riBEiriNHoS Prazeres Quaresma dos Santos 4,13

30 amadinhas ateliê ana Maria Silva Queiroz 4,09

31 reuse Eco Melriane lima dos Santos 4,05

32 Uso do resíduo do açaí como substrato de plantas em sistemas hidropônicos e aquapônicos. Joice onoue Sawamura 4,04

33 ProJETo coNHEcENdo E ValoriZaNdo o arTiSTa caNal YoUTUBE franciane Maria Marques da costa 4,00

34

Produção de cosméticos ecológicos de plantas medicinais como uma forma de Empreendedo-
rismo Sustentável para a valorização e conservação da sociobiodiversidade

da região amazônica. Evelyn lopes freires 3,99

35 sabor da floresta adriana Maria leão Wa+nzeler 3,94

36 aPP ZarPar - PaSSaGEM Barco samuel mendes novaes 3,92

37 Escola itinerante de artesanato Maria Nazides ferreira Soares 3,92

38 circullare Josiane da fonseca ferreira costa 3,89

39 Nagambi Mariana Vieira da costa Monteiro 3,80

40 convite Box Marília leal da cunha 3,68

41
Visionárias - democratização de saberes amazônicos feito por mulheres da amazônia 

Paraense Joyce cristina cursino de abreu 3,67

42 festival inovador de Moda em
castanhal - fiMcaST léia da Silva Trindade 3,56

43 Plataforma digital à Base de Plantas Patricia lima de oliveira 3,53

44 Viva Mais Turismo lea Barbara costa ferreira 3,51

45 Terra e cidadania lorraine Bezerra de araujo 3,45

46 cozinha da Maria Help Maria do Socorro correa dos Santos 3,43

47
impulsionadora de Negócios de impacto Social para o desenvolvimento do turismo gastro-

nômico carolina do Socorro ferreira Magalhães 3,32

48 Beleza da cabeça aos Pés Marinete Vanzeler de castro 3,31

49 Eco da florESTa raianda Maria Nunes 3,31

 

50 4 iNVESTiNG aPrENdENdo a iNVESTir STEPHaNiE SaNTiaGo MiraNda 3,29

51 Uso da realidade aumentada como recurso de comunicação e Marketing Tulipa Jaana Brasil Vieira 3,16

52 Brechó Sustentável rosangela alves Bezerra de araujo 3,13

53 SaBorEar dElÍciaS rEGioNaiS aNdrEia fErrEira 3,11
54 afro Kalica digital kaliana ferreira martins 3,03
55 capacete de mriti-Seguranca e tecnologia na pratica desportiva Samara almeida ferreira 3,01
56 colete salva-vidas de miriti biodegradável Ellen Gaia dias da Silva 2,86
57 Salus Yoni- despertar pela yoga carla Quaresma rodrigues 2,68
58 Estação 48 - a Parada do Turista de Negócio Jamila Mariana Martins da cruz 2,63
59 adubo Sustentável Marcia Souza de lima 2,63

60 rede carajás Mulher Empreendedora ivanilde Maria Pereira Botelho 2,52

61 desenvolva & Mentorizse Silene Maria araujo de lima 2,45
62 ÉGUa do arTESaNaTo SalMa loPES doS SaNToS 2,34
63 lÚcia fErrEira aTEliÊ dE coSTUra E cUrSoS lUcilENE fErrEira dE frEiTaS 2,17
64 fEcoNSol - feira da Economia Solidária Samaúma JociclEidE MoNTEiro dUarTE 2,06

65
Polo do arTESaNaTo dE alTaMira - ProdUZiNdo, caPaciTaNdo E GEraNdo rENda 

coM SUSTENTaBilidadE E oPorTUNidadE Josimeire rodrigues feitosa 1,46

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica.
Belém, 18 de agosto de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 841710
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FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA N° 200/2022 – GABINETE, 18 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 os termos do Processo administrativo Eletrônico n. 
2022/1042099;
rESolVE:
I – INSTITUIR a presente COMISSÃO DE SELEÇÃO com a finalidade de con-
duzir a chamada Pública para contratação da organização da Sociedade 
Civil, a ser celebrada com a FAPESPA, mediante Termo de Referência, a fim 
de executar a análise e acompanhamento na implementação do ProJETo 
PErfiS EcoNÔMicoS VocacioNaiS doS MUNicÍPioS ParaENSES 2023.
ii – a comissão de Seleção será composta pelos seguintes membros:
1. alaNa Maria fErrEira BorGES, matrícula nº. 57224169/2.
2. EliSaNdro riBEiro da coSTa, matrícula nº. 5961250/1.
3. Márcio iVaN loPES PoNTE dE SoUZa, matrícula nº. 5198793/3 (pre-
sidirá a comissão).
iii – a constituição da comissão não implica em aumento de despesa, em 
atendimento ao decreto Estadual 955, de 12/08/2020.
iV – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, 18 de agosto de 2022
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 841548
PORTARIA N° 199/2022 – GABINETE, 18 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 os termos do Processo administrativo Eletrônico n. 
2022/1042099;
coNSidEraNdo as disposições da lei federal nº 13.019/2014, que esta-
belece o regime jurídico das parcerias entre a administração Pública e as 
organizações da Sociedade civil – oSc’s e o decreto nº 1.835, de 05 de 
setembro de 2017, que dispõe sobre regras e procedimentos do regime 
jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública estadual e 
as organizações da sociedade civil;
rESolVE:
art. 1º iNSTiTUir a presente coMiSSÃo dE MoNiToraMENTo E aValia-
ÇÃO com a finalidade de avaliar e monitorar a parceria com a organização 
da sociedade civil a ser celebrada com a faPESPa, mediante Termo de 
colaboração, oriunda de chamamento Público, cujo objeto é a seleção de 
organização da Sociedade civil, para execução do ProJETo PErfiS Eco-
NÔMicoS VocacioNaiS doS MUNicÍPioS ParaENSES 2023.
Art. 2º A Comissão de Monitoramento e Avaliação tem por finalidade o 
monitoramento da referida parceria, tendo suas atribuições voltadas ao 
aprimoramento dos procedimentos, da padronização de objetos, custos 
e indicadores, unificação de entendimentos, priorização do controle de 
resultados, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos 
relatórios técnicos de monitoramento e avaliação da parceria, dando fiel 
cumprimento à lei federal nº 13.019/2014 e ao decreto º 1.835/2017.
art. 3º a comissão de Monitoramento e avaliação será constituída por pelo 
menos um servidor ocupante de cargo efetivo permanente do quadro de 
pessoal da administração pública estadual.
art. 4º compete à comissão de Monitoramento e avaliação:
i – monitorar e avaliar a execução da parceria por meio do acompanha-
mento da fiscalização realizada pelo gestor.
ii – homologar o relatório Técnico de Monitoramento e avaliação emiti-
do pela administração Pública Estadual, nos termos do art. 59 da lei nº 
13.019, de 2014.
iii – emitir relatório consolidado das atividades de cada reunião.
Parágrafo Único: a comissão poderá sugerir ajustes necessários à homolo-
gação do relatório técnico de monitoramento e avaliação.
art. 5º Será impedido de participar da comissão de monitoramento e ava-
liação pessoa que, nos últimos 5 anos, tenham participado como associa-
do, cooperado, prestador de serviço, dirigente, conselheiro ou empregado 
da OSC, ou sua atuação no monitoramento e avaliação configure conflito 
de interesse ou tenha participado da comissão de seleção, conforme art. 
51 do decreto nº1.835/2017.
Parágrafo único. Configurado o impedimento previsto no caput, deverá ser 
designado membro substituto que possua qualificação equivalente à do 
substituído.
art. 6º as ações da comissão de Monitoramento e avaliação terão caráter 
preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e regular das par-
cerias, e devem ser registradas em plataforma eletrônica oficial do Estado, 
conforme preceitua o art. 52 do decreto nº 1.835/2017.
art. 7º a comissão de Monitoramento e avaliação será composta pelos 
seguintes membros:
1. alaNa Maria fErrEira BorGES, matrícula nº. 57224169/2.

2. EliSaNdro riBEiro da coSTa, matrícula nº. 5961250/1 (presidirá a 
comissão).
3. Maria GláUcia PacHEco MorEira, matrícula nº. 5824877/2.
art. 8º a constituição da comissão não implica em aumento de despesa, 
em atendimento ao decreto 955 de 12/08/2020.
art. 9º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, 18 de agosto de 2022
 Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 841546

.

.

desiGNar fiscaL de coNtrato
.

PORTARIA N° 198/2022 – GABINETE, 18 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 2017, 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, aNdrEi aNToNY da cUNHa caSTro, matricula nº 
5930505/2, para exercer o encargo de fiscal do contrato n° 014/2022, 
firmado entre a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas - 
faPESPa e a empresa ikhon Gestão conhecimento e Tecnologia ltda, para 
prestação de serviços de sustentação, suporte, manutenção e licenciamen-
to do sistema SGd (PrÓToN), conforme processo PaE n. 2022/1003768.
art. 2º - dESiGNar, clEYToN PErEira da coSTa, matrícula n° 5918081/1, 
para, na ausência do titular, exercer o cargo de substituto.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se quaisquer outras em contrário.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, 18 de agosto de 2022
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 841442

.

.

sUPriMeNto de fUNdo
.

Portaria N° 193/2022-GaBiNete, de 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. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/898411;
rESolVE
art. 1º coNcEdEr a servidora HEloiSa HElENa fErrEira dE oliVEira , 
id. funcional nº 57176411 ocupante do cargo de coordenadora de Material 
e Patrimônio, lotada na diretoria administrativa – dirad, Suprimento de 
fundos no valor total de r$440,00 (Quatrocentos e Quarenta reais), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho fonte do 
Recurso Elemento de Despesa Valor

19.122.1297.8338 0101 33.90.30 – Material de consumo r$440,00

art. 2º ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de 
até 60 dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para pres-
tação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo esta-
belecido para aplicação dos recursos.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, de 12 de agosto de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 841428

.

.

diÁria
.

PORTARIA N°129/2022 – DIRAD/FAPESPA, de 17 de Agosto de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 152/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 17 
de agosto de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1043611;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (meia) diária 
ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir discri-
minado:
NoME: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo
MaTrÍcUla:5961460 /1
carGo: dirETor - PrESidENTE
TraJETo: Belém-Pa/Paragominas-Pa/Belém-Pa.
PErÍodo: 19/08/2022 a 21/08/2022
QUaNTidadE: 2 e 1/2 ( duas e Meia) diárias
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oBJETiVo: acompanhar as ações que estão sendo desenvolvidas no âmbi-
to do projeto Sistema de Certificação Amazon (convênio 035/2021)
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 17 de agosto de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 841555
PORTARIA N° 128/2022 – DIRAD/FAPESPA, 17 de Agosto de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº153/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 17 
de agosto de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1043863;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (meia) diária 
ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir discri-
minado:
NoME: JEaN ricardo rEiS da coSTa
MaTrÍcUla: 59169251/1
carGo: MoToriSTa
TraJETo: Belém-Pa/Paragominas - Pa/Belém-Pa.
PErÍodo: 19/08/2022 a 21/08/2022
QUaNTidadE: 2 e ½ ( duas e Meia) diária
oBJETiVo: conduzir o diretor Presidente  em cumprimento a agenda ins-
titucional da faPESPa.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 17 de agosto de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 841549

t.
.

torNar seM efeito
.

Portaria N° 192/2022-GaBiNete, de 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. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
r E S o l V E:
Tornar sem efeito a PorTaria N° 127/2022 dirad/faPESPa, publicada no 
d.o.E. n.º 35.076. de 12/08/2022, referente a concessão de suplemento 
de fundos.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, de 12 de agosto de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor Presidente

Protocolo: 841429
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oUtras MatÉrias
.

terMo de oUtorGa N.º 079/2022
objeto: o apoio da faPESPa à realização do Evento denominado Xiii En-
contro Paraense de Educação Matemática, a ser desenvolvido pelo(a) oU-
TorGado(a), que ocorrerá no período de 5 a 7 de outubro de 2022, no 
instituto federal de Educação, ciência e Tecnologia do Pará – ifPa – cam-
pus Belém/Pa.
outorgado(a): fernando cardoso de Matos
Valor: r$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Vigência: da data de assinatura do instrumento até 90 (noventa) dias após 
o fim da realização do Evento
data de assinatura: 16/08/2022
dotação orçamentária: 19.573.1490.8699
funcional Programática: 8699
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339020
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 841431
terMo de oUtorGa N.º 089/2022
objeto: o apoio da faPESPa à realização do Evento denominado iV con-
gresso araguaiense de ciências Exata, Tecnológica e Social aplicada – co-
nara, a ser desenvolvido pelo(a) oUTorGado(a), que ocorrerá no período 
de 05 a 09 de dezembro de 2022, no instituto de Engenharia do araguaia 
– iEa - campus Unifesspa de Santana do araguaia-Pa.
outorgado(a): Tarciso Binoti Simas
Valor: r$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Vigência: da data de assinatura do instrumento até 90 (noventa) dias após 
o fim da realização do Evento
data de assinatura: 16/08/2022
dotação orçamentária: 19.573.1490.8699
funcional Programática: 8699
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339020
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 841433
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EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria – Presi Nº.099, de 05 de aGosto de 2022 - 
EMENTa: designa comissão para elaboração de estudo de reformulação 
do regimento interno desta ProdEPa. o PrESidENTE da ProdEPa – 
EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado 
Pará, no uso de suas competências que lhe são conferidas pelo art. 25, 
§ 2°, do regimento desta empresa; considerando diversas mudanças 
sofridas no Estatuto Social, como também de algumas resoluções emitidas 
pelo conselho de administração desta empresa. r E S o l V E: art. 1º 
designar os colaboradores GUSTaVo TaVarES PaES, matrícula 5955703, 
assessor jurídico i, JoÃo dElMiro NoBrE carNEiro JUNior, matrícula 
80845186, gerente de área, MaUrÍcio da SilVa aTaÍdE, matrícula 72.186, 
programador de computador, JoSÉ rUY carValHo dE SoUZa, matrícula 
73.235, gerente de divisão, SolaNGE dE fáTiMa frEiTaS coSTa, matrícula 
72.975, gerente de área, para constituírem comissão para elaboração de 
estudo de reformulação do regimento interno, a ser implementado no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual 
período. art. 2º Esta PorTaria entra em vigor nesta data. art. 3º dê-se 
ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará, 05 de agosto 
de 2022. Marcos antônio Brandão da costa - Presidente da ProdEPa.
Portaria – Presi Nº. 118, de 09 de aGosto de 2022 - 
EMENTa: designa colaborador substituto interino,para função comissionada 
de Gerente da divisão de Serviços de redes - dSr - dTc. o PrESidENTE da 
ProdEPa–EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
do ESTado do Pará, no uso de suas competências que lhe são conferidas 
pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNSidEraNdo o PaE 4.0 
n°2022/2000125 r E S o l V E: art.1º designar ViNiciUS doMENES 
dUTra, matrícula 8083780, analista de suporte, como substituto interino de 
JEffErSoN MiGUEl GoNÇalVES fErrEira, matrícula 8083602, Gerente 
de divisão,para função comissionada de Gerente da divisão de Serviços 
de redes - dSr, subordinada à diretoria de Tecnologia e comunicação - 
dTc, a contar de 11/07/2022 a 06/08/2022 em função do gozo de férias do 
titular. art. 2º os efeitos desta PorTaria retroagem à 11/07/2022. art. 3º 
dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da ProdEPa–Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará, 09 de 
agosto de 2022.MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria – Presi Nº.127, de 17 de aGosto de 2022 - 
EMENTa: designa comissão para elaboração de estudo de reformulação do 
regimento interno desta ProdEPa. o PrESidENTE da ProdEPa – 
EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do 
ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe são conferidas 
pelo art. 25, § 2° do regimento desta empresa; considerando diversas 
mudanças sofridas no Estatuto Social, como também de algumas 
resoluções emitidas pelo conselho de administração desta empresa. r 
E S o l V E: art. 1º designar os colaboradores para reformulação e 
adequação do PCCS a partir de 2023: DAF: ● MAURICIO DA SILVA ATAIDE 
- PROGRAMADOR DE COMPUTADOR - 5038642. ● JOSE RUY CARVALHO DE 
SOUZA - ADMINISTRADOR - 8084248 ● SOLANGE DE FATIMA FREITAS DA 
COSTA - ADMINISTRADOR - 8080194. DDS: ● FLAVIO RODRIGO CAMARA 
ALVES - ANALISTA DE SISTEMAS - 808040. DTC: ● JOAO DELMIRO NOBRE 
JUNIOR - ANALISTA DE SUPORTE - DPE: ● LAEDSON CARLOS GAIA 
JUNIOR - ANALISTA DE SISTEMAS - 3250075. DRI: ● MARCIO AUGUSTO 
SilVa da coSTa - aSSiSTENTE TÉcNico iNforMáTica - 5857627. art. 
2º Esta PorTaria entra em vigor nesta data. art. 3º dê-se ciência e 
cumpra-se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa de Tecnologia 
da informação e comunicação do Estado do Pará, 17 de agosto de 
2022. Marcos antônio Brandão da costa - Presidente da ProdEPa.

Protocolo: 841690

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
Processo PAE nº 648.755/2022
Pregão Eletrônico nº 08/2022
objeto: contratação de empresa de telecomunicações, para prestação de 
serviço de acesso iP 100Mbps
dedicado e exclusivo, na cidade de Breves, entre a ProdEPa e a rede 
Mundial de computadores.
EMPrESa VENcEdora: dB3 SErViÇoS dE TElEcoMUNicaÇÕES lTda
cNPJ: 41.644.220/0001-35
item

1 Velocidade (Mbps) Preço unitário do Mbps (Reais) Valor Mensal Valor Global
 100 r$41,66 r$4.166,00 r$49.992,00

Valor Total para 12 meses  r$49.992,00

 despacho do Presidente: Homologo
www.prodepa.pa.gov.br

Protocolo: 841456
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diÁria
.

Portaria Nº 451, de 17 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador SEBaSTiao dE SoUSa MESQUiTa, aNaliSTa 
dE SUPorTE - rESPoNSáVEl NÚclEo MaraBá, matrícula 8080577 - 
1, 17/08/2022 a 19/08/2022, à MaraBá-Pa/BElÉM/MaraBá-Pa, para 
EfETUar TraNSPorTE dE EQUiPaMENToS QUE SErÃo dESTiNadoS 
a MaNUTENÇÃo E aTiVaÇÃo dE NoVaS UNidadES cliENTES. SEdE/
ProdEPa X NÚclEo ProdEPa MaraBá. rEcEBiMENTo da NoVa VTr 
(VEÍcUlo) E EfETUar dESlocaMENTo aTÉ a UNidadE dE dESTiNo 
- NÚclEo ProdEPa MaraBá. ParTiciPar dE rEUNiÕES TÉcNicaS 
Na SEdE/ProdEPa Para ENTENdiMENTo E aliNHaMENTo dE 
aTiVidadES EM ProJEToS da rEdE ESTadUal - EMErGENcial. MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 452, de 17 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador PaUlo NardEl SilVa alVES, aNaliSTa dE SUPorTE 
- rESPoNSáVEl NÚclEo iTaiTUBa, matrícula 8080305-1, 22/08/2022 
a 26/08/2022, à iTaiTUBaPa/PlacaS/iTaiTUBa-Pa, para ViSToria 
TÉcNica NaS iNfoViaS PlacaS-UrUará, rEdE METro PlacaS E 
ESTaÇÃo TElEcoM dE PlacaS E rEUNiÃo coMErcial coM a PrEfEiTUra 
dE PlacaS. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 453, de 18 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador HaMilToN fEiToSa dE liMa, aNaliSTa dE SiaTEMaS 
- rESPoNSáVEl NÚclEo SaNTarÉM, matrícula 8080356 - 1, 17/08/2022 a 
18/08/2022, à SantarémPa/alenquer-Pa/Santarém-Pa, para restabelecer 
o enlace de rádio da agência Banpará de alenquer que encontra-se 
inoperante trajeto: Santarém - alenquer - Santarém. MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 454, de 18 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador GilNEi frEirE doS SaNToS, Técnico em redes 
de computadores, matrícula 71682, 18/08/2022 a 18/08/2022, à Belém-
Pa/Bonito/capanema/Belém-Pa, para Manutenção na cidade de Bonito: 
cliente MP e TJE ( fórum de Bonito) Tdesk 2022020423/2022020419- MP/
TJE - Bonito e capanema - Tdesk 2022020580 cluster capanema. região 
rio caeté. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 455, de 18 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador lEoPoldo JoSÉ MoraES ViaNa, Técnico de 
Manutenção, matrícula 72113, 18/08/2022 a 18/08/2022, à Belém-Pa/
Bonito/capanema/Belém-Pa, para Manutenção na cidade de Bonito: 
cliente MP e TJE ( fórum de Bonito) Tdesk 2022020423/2022020419- 
MP/TJE - Bonito e capanema - Tdesk 2022020580 cluster capanema. 
região rio caeté. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 841703

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 354/2022-seeL, de 18 de aGosto de 2022.
dESiGNar os servidores lorENa MiraNda dE fiGUEirEdo (Presiden-
te), roSiaNE GoMES NEGrÃo (membro) e ElBEr JoSE oliVEira Maia 
(membro) para compor a comissão que licitará a Tomada de Preços nº 
01/2022, com o objetivo de contratação de empresa especializada para a 
construção do complexo esportivo do conjunto do ipês, no município de 
castanhal – Pa. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 841751

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

sUPriMeNto de fUNdo
.

Portaria Nº 614/GePs/setUr de 18 de aGosto de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1028167. rESolVE: i – 
conceder Suprimento de fundos a servidora EdilENE do Socorro da 
SilVa corrÊa, mat. 54197954/1, Téc. de Planejamento e Gestão em Tu-
rismo. ii – o valor do suprimento corresponde a r$ 3.000,00 (três mil 
reais), para atender a despesas de classificação: 339030 – (consumo). a 
utilização do suprimento de fundos será no período de 30 (trinta) dias após 
a data de recebimento, para prestação de contas em 15 (quinze) dias após 
sua aplicação. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 841812

.

diÁria
.

Portaria 613/GePs/setUr de 18 de aGosto de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1028266; rESolVE: con-
ceder 3 e ½ (três e meia) diárias ao servidor TiBÚrcio daMaScENo TEi-
XEira JUNior, matrícula funcional nº 57176032, cPf: 792.394.552-72, 
ocupante do cargo de auxiliar operacional; oBJ: apoio operacional emer-
gencial para realização de reparo de imóveis localizados na orla do Maça-
rico. dESTiNo: Salinópolis/Pa. PErÍodo: 23 a 26/08/2022. ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 841805
Portaria Nº 612/GePs/setUr de 18 de aGosto de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1037392; rESolVE: conce-
der 3 e ½ (três e meia) diárias ao servidor roNiValdo MENEZES ViEira, 
Matrícula: 3255514/1, aux. de serviços gerais.oBJ: conduzir servidores e 
apoio operacional. dESTiNo: Salinópolis/Pa. PErÍodo: 23 a 26/08/2022. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 841800
Portaria N° 611/GePs/setUr de 18 de aGosto de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1027916; rESolVE: con-
ceder 3 e ½ (três e meia) diárias ao servidor WaSHiNGToN BErG SENa 
corrÊa, Mat. 57175956/6, coord. do Núcleo de controle interno. oBJ: 
reunião com a Prefeitura para tratar do termo de cessão da orla de Sali-
nópolis, reunião com a Equatorial Energia quanto ao contrato da Unidade 
consumidora do PiT, reunião com Gerente regional. dESTiNo: Salinó-
polis/Pa PErÍodo: 23 a 26/08/22. ordENador: aNdErSoN oliVEira 
caValcaNTE

Protocolo: 841797
Portaria Nº 615/GePs/setUr de 18 de aGosto de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/1022908; rESolVE: 
conceder ½ (meia) diária a servidora JoSiaNE da SilVa SaNToS, Mat. 
5960398/1, Secretária de Diretoria. OBJ: Acompanhar e fiscalizar o evento 
do Mambol. dESTiNo: Mosqueiro/Pa. PErÍodo: 12/08/2022. ordENa-
dor: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 841818
Portaria N° 610/GePs/setUr de 18 de aGosto de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1027138; rESolVE: conce-
der 3 e ½ (três e meia) diárias ao servidor daNiEl NEri PaNToJa, matrí-
cula 57211270/1, cPf: 834.532.102-04, ocupante do cargo de assistente 
administrativo. oBJ: renovação dos TPU para coleta de assinatura dos 
permissionários, aquisição de material para reparo emergencial dos imó-
veis da orla do Maçarico, reunião com Gerente regional. dESTiNo: Sali-
nópolis/Pa. PErÍodo: 23 a 26/08/22. ordENador: aNdErSoN oliVEira 
caValcaNTE

Protocolo: 841792
Portaria N° 609/GePs/setUr de 18 de aGosto de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1028106; rESolVE: conce-
der 3 e ½ (três e meia) diárias à servidora EdilENE do Socorro da Sil-
Va corrEa, Mat. 54197954-1, Téc. de Planej. e Gestão em Turismo. oBJ: 
renovação dos TPU para coleta de assinatura dos permissionários, aquisi-
ção de material para reparo emergencial dos imóveis da orla do Maçarico, 
reunião com Gerente regional. dESTiNo: Salinópolis/Pa. PErÍodo: 23 a 
26/08/22. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 841787

.

.

fÉrias
.

Portaria Nº 589/GePs/setUr de 18 de aGosto de 2022
coNSidEraNdo a programação de férias desta SETUr para ano de 2022; 
rESolVE: conceder férias regulamentares aos servidores conforme abaixo 
descrito:

NoME MaTricUla carGo EXErcÍcio PErÍodo dE 
fÉriaS

amanda de Souza Gomes 6403134/2 Gerente 2021/2022 12/09/2022 a 
26/09/2022

amanda o de almeida de S. Serrão 
Pinheiro 5960368/1 assessora 2021/2022 01/09/2022 a 

30/09/2022

ana rosely de Souza Gomes 5897460/6 coordenadora 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

anderson oliveira cavalcante 5960374/1 diretor 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

andrey Mendonça de Souza 5960339/2 Gerente 2021/2022 15/09/2022 a 
14/10/2022

andreza Meireles Silva 5960416/1 Gerente 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

antônio Marcos franco Pinheiro 57198175/1
assistente 

de Gestão em 
Turismo

2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

Breno furtado cravo 5960375/1 Gerente 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

carlos Eduardo Buchele Gorresen 5948344/1 diretor 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

charlles anderson de andrade Silva 57230973/3 coordenador 2021/2022 08/09/2022 a 
07/10/2022
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cláudia regina Bastos Neder 55588571/1

Tec. de 
Planejamento 
e Gestão em 

Turismo

2020/2021 01/09/2022 a 
30/09/2022

cléber augusto do Nascimento 
azevedo 54188393/7 Gerente 2021/2022 01/09/2022 a 

30/09/2022

dayane Beatriz Modesto ferreira 5960393/1 Gerente 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

Eliane correa de oliveira 57174228/1 agente de 
PorTaria 2021/2022 12/09/2022 a 

11/10/2022

fábio Martins forte 5960346/1 Gerente 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

fabrício da conceição 57227210/3 Gerente 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

fernando costa Queiroz 8014464/3 coordenador 2021/2022 15/09/2022 a 
29/09/2022

frederico Barreto Barreiros 5960380/1 Gerente 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

Gildo da Silva Gonçalves 5899131/2 Gerente 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

Giulia Giordano do couto 5960476/1 Gerente 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

Heliane costa Esteves 2013827/1
assistente 

de Gestão em 
Turismo

2020/2021 15/09/2022 a 
29/09/2022

ivone Mitsuko Yoshimaru cunha 5904512/2 Secretária 
adjunta 2021/2022 01/09/2022 a 

30/09/2022

Jachons Valdo da Silva Tavares 54188798/5 Gerente 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

José reginaldo Machado lima 54180952/2 assessor 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

Josiane da Silva Santos 5960398/1 Secretária 2021/2022 05/09/2022 a 
04/10/2022

Juliana Borges Bittencourt 5960406/1 assessora 2021/2022 16/09/2022 a 
30/09/2022

Karla Bethania silva d oliveira 5954847/2 Gerente 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

lana Suelen dos Santos cunha 5925616/2 assessora 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

leonildes Pires ribeiro Júnior 54192801/2 Gerente 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

lucas artur albuquerque cunha 5960383/2 coordenador 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

Manoel cordeiro Serra 2014211/1 auxiliar opera-
cional 2021/2022 01/09/2022 a 

30/09/2022

Margarete ribeiro dos Santos 
carvalho 5960153/1 Gerente 2021/2022 12/09/2022 a 

11/10/2022

Maria de fátima coelho Boou 5888245/2 Secretária 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

Maria do Socorro Pereira Menezes 
Batalha 5899156/3 Gerente 2021/2022 05/09/2022 a 

04/10/2022

Maridalva de Sousa Nascimento 57173680/1

Tec. de 
Planejamento 
e Gestão em 

Turismo

2021/2022 09/09/2022 a 
23/09/2022

Mario augusto lisboa couto 8080160/5 diretor 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

odivaldo lima ferreira 5960401/1 Gerente 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

rafaella carolina de Brito 55585723/1

Tec. de 
Planejamento 
e Gestão em 

Turismo

2021/2022 08/09/2022 a 
07/10/2022

raimundo cosme Pousada dos reis 3254372/1 assistente 
administrativo 2021/2022 19/09/2022 a 

18/10/2022

regina lúcia Moraes Pereira 54195545/2

Tec. de 
Planejamento 
e Gestão em 

Turismo

2021/2022 15/09/2022 a 
14/10/2022

rômulo dos Santos Vieira 5960415/1 Gerente 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

Sheila cristina Pinto de Souza 5960417/1 Secretária 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

Shirlene dias de Sousa 5934071/3 Gerente 2021/2022 14/09/2022 a 
13/10/2022

Sthefani Gabriele da Silva Nascimento 5960364/1 assessora 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

Thais Miglio Neiva 57194440/1

Tec. de 
Planejamento 
e Gestão em 

Turismo

2021/2022 29/08/2022 a 
16/09/2022

Thyago Serique da costa Nascimento 55585759/1
assistente 

de Gestão em 
Turismo

2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

Tuane Vitória coelho furtado 5960421/1 Gerente 2021/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

Waldirene cuimar Brito 5889886/2 Gerente 2021/2022 19/09/2022 a 
03/10/2022

ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE .
Protocolo: 841698

.

.

defeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 512/2022/GGP/dPG, de 18 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, i e Viii, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/1000290; rESolVE:
designar as defensoras Públicas lariSSa MacHado SilVa NoGUEira, 
id funcional nº 57190943 e MaYaNa BarroS JorGE JoÃo, id funcio-
nal nº 5931565, para atuarem na sessão de julgamento do Tribunal do 
Júri do Processo nº 0164469-30.2018.8.14.0048, a ser realizado no dia 
22/08/2022, na comarca de Salinópolis/Pa, com prejuízo de suas atribui-
ções ordinárias.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 842001
Portaria Nº 501/2022/GaB/dPG, de 16 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, em uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, incisos Viii e XV da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o disposto nas resoluções 
cSdP Nº 044, alterada pela resolução cSdP nº 270, de 29 de abril de 
2021, e Nº 290, de 07 de dezembro de 2021, publicada no d.o.E. Nº 
34.830, de 14 de janeiro de 2022; considerando o Edital do 5º concurso 
de remoção da defensoria Pública do Estado do Pará – ano 2022; consi-
derando a 103ª Sessão Extraordinária do conselho Superior da defensoria 
Pública do Estado do Pará, realizada no dia 1 de agosto de 2022, às 14h30, 
no Prédio sede da defensoria Pública, sito à Tv. Padre Prudêncio, 154, 
nesta capital, na qual realizou-se o 5º concurso de remoção da defensoria 
Pública do Estado do Pará – ano 2022. rESolVE:
art. 1º rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, o defensor Público abaixo 
identificado e lotá-lo na Defensoria Pública especificada, nos termos das 
resoluções cSdP Nº 044, alterada pela resolução cSdP nº 270, de 29 de 
abril de 2021, e Nº 290, de 07 de dezembro de 2021:

Defensor Público Lotação
arclébio avelino da Silva 8ª defensoria Pública criminal

art. 2º o defensor Público mencionado no artigo anterior deverá observar 
o disposto no art. 32 da lei complementar 054/2006.
art. 3º os efeitos administrativos decorrentes da remoção de que trata 
o art. 1º desta PorTaria serão válidos a partir do efetivo exercício do 
defensor Público em sua nova titularidade, comprovado mediante certidão 
emitida pela corregedoria Geral.
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 841981
Portaria Nº 500/2022/GaB/dPG, de 16 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, em uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, incisos Viii e XV da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o disposto nas resoluções 
cSdP Nº 044, alterada pela resolução cSdP nº 270, de 29 de abril de 
2021, e Nº 290, de 07 de dezembro de 2021, publicada no d.o.E. Nº 
34.830, de 14 de janeiro de 2022; considerando o Edital do 4º concurso 
de remoção da defensoria Pública do Estado do Pará – ano 2022; consi-
derando a 103ª Sessão Extraordinária do conselho Superior da defensoria 
Pública do Estado do Pará, realizada no dia 1 de agosto de 2022, às 14h30, 
no Prédio sede da defensoria Pública, sito à Tv. Padre Prudêncio, 154, 
nesta capital, na qual realizou-se o 4º concurso de remoção da defensoria 
Pública do Estado do Pará – ano 2022. rESolVE:
art. 1º rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a defensora Pública abaixo 
identificada e lotá-la na Defensoria Pública especificada, nos termos das 
resoluções cSdP Nº 044, alterada pela resolução cSdP nº 270, de 29 de 
abril de 2021, e Nº 290, de 07 de dezembro de 2021:

Defensora Pública Lotação
celia Symonne filocreão Gonçalves 2ª defensoria Pública criminal

art. 2º a defensora Pública mencionada no artigo anterior deverá observar 
o disposto no art. 32 da lei complementar 054/2006.
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art. 3º os efeitos administrativos decorrentes da remoção de que trata 
o art. 1º desta PorTaria serão válidos a partir do efetivo exercício da 
defensora Pública em sua nova titularidade, comprovado mediante certidão 
emitida pela corregedoria Geral.
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 841984
Portaria Nº 497/2022/GaB/dPG, de 16 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, em uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, incisos Viii e XV da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o disposto nas resoluções 
cSdP Nº 044, alterada pela resolução cSdP nº 270, de 29 de abril de 
2021, e Nº 288, de 16 de dezembro de 2021, publicada no d.o.E. Nº 
34.830, de 14 de janeiro de 2022; considerando o Edital do 1º concurso 
de remoção da defensoria Pública do Estado do Pará – ano 2022; consi-
derando a 103ª Sessão Extraordinária do conselho Superior da defensoria 
Pública do Estado do Pará, realizada no dia 1 de agosto de 2022, às 14h30, 
no Prédio sede da defensoria Pública, sito à Tv. Padre Prudêncio, 154, 
nesta capital, na qual realizou-se o 1º concurso de remoção da defensoria 
Pública do Estado do Pará – ano 2022. rESolVE:
art. 1º rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a defensora Pública abaixo 
identificada e lotá-la na Defensoria Pública especificada, nos termos das 
resoluções cSdP Nº 044, alterada pela resolução cSdP nº 270, de 29 de 
abril de 2021, e Nº 288, de 16 de dezembro de 2021:

Defensora Pública Lotação
franciara lemos rell 1º defensoria Pública cível da capital

art. 2º a defensora Pública mencionada no artigo anterior deverá observar 
o disposto no art. 32 da lei complementar 054/2006.
art. 3º os efeitos administrativos decorrentes da remoção de que trata 
o art. 1º desta PorTaria serão válidos a partir do efetivo exercício da 
defensora Pública em sua nova titularidade, comprovado mediante certidão 
emitida pela corregedoria Geral.
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 841995
Portaria Nº 498/2022/GaB/dPG, de 16 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, em uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, incisos Viii e XV da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o disposto nas resoluções 
cSdP Nº 044, alterada pela resolução cSdP nº 270, de 29 de abril de 
2021, e Nº 288, de 16 de dezembro de 2021, publicada no d.o.E. Nº 
34.830, de 14 de janeiro de 2022; considerando o Edital do 2º concurso 
de remoção da defensoria Pública do Estado do Pará – ano 2022; consi-
derando a 103ª Sessão Extraordinária do conselho Superior da defensoria 
Pública do Estado do Pará, realizada no dia 1 de agosto de 2022, às 14h30, 
no Prédio sede da defensoria Pública, sito à Tv. Padre Prudêncio, 154, 
nesta capital, na qual realizou-se o 2º concurso de remoção da defensoria 
Pública do Estado do Pará – ano 2022. rESolVE:
art. 1º rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a defensora Pública abaixo 
identificada e lotá-la na Defensoria Pública especificada, nos termos das 
resoluções cSdP Nº 044, alterada pela resolução cSdP nº 270, de 29 de 
abril de 2021, e Nº 288, de 16 de dezembro de 2021:

Defensora Pública Lotação
luciana Santos filizzola Bringel 6ª defensoria Pública de fazenda Pública

art. 2º a defensora Pública mencionada no artigo anterior deverá observar 
o disposto no art. 32 da lei complementar 054/2006.
art. 3º os efeitos administrativos decorrentes da remoção de que trata 
o art. 1º desta PorTaria serão válidos a partir do efetivo exercício da 
defensora Pública em sua nova titularidade, comprovado mediante certidão 
emitida pela corregedoria Geral.
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 841991
Portaria Nº 499/2022/GaB/dPG, de 16 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, em uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, incisos Viii e XV da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o disposto nas resoluções 
cSdP Nº 044, alterada pela resolução cSdP nº 270, de 29 de abril de 
2021, e Nº 289, de 07 de dezembro de 2021, publicada no d.o.E. Nº 
34.830, de 14 de janeiro de 2022; considerando o Edital do 3º concurso 
de remoção da defensoria Pública do Estado do Pará – ano 2022; consi-
derando a 103ª Sessão Extraordinária do conselho Superior da defensoria 
Pública do Estado do Pará, realizada no dia 1 de agosto de 2022, às 14h30, 
no Prédio sede da defensoria Pública, sito à Tv. Padre Prudêncio, 154, 
nesta capital, na qual realizou-se o 3º concurso de remoção da defensoria 
Pública do Estado do Pará – ano 2022. rESolVE:
art. 1º rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, o defensor Público abaixo 
identificado e lotá-lo na Defensoria Pública especificada, nos termos das 
resoluções cSdP Nº 044, alterada pela resolução cSdP nº 270, de 29 de 
abril de 2021, e Nº 289, de 07 de dezembro de 2021:

Defensor Público Lotação
alcides alexandre ferreira da Silva 1ª defensoria Pública criminal de Entrância Especial

art. 2º o defensor Público mencionado no artigo anterior deverá observar 
o disposto no art. 32 da lei complementar 054/2006.

art. 3º os efeitos administrativos decorrentes da remoção de que trata 
o art. 1º desta PorTaria serão válidos a partir do efetivo exercício do 
defensor Público em sua nova titularidade, comprovado mediante certidão 
emitida pela corregedoria Geral.
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 841987
Portaria Nº 503/2022/GaB/dPG, de 16 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, em uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, incisos Viii e XV da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o disposto nas resoluções 
cSdP Nº 044, alterada pela resolução cSdP nº 270, de 29 de abril de 
2021, e Nº 324, de 17 de janeiro de 2022, publicada no d.o.E. Nº 35.030, 
de 1 de julho de 2022; considerando o Edital do 7º concurso de remoção 
da defensoria Pública do Estado do Pará – ano 2022; considerando a 103ª 
Sessão Extraordinária do conselho Superior da defensoria Pública do Es-
tado do Pará, realizada no dia 1 de agosto de 2022, às 14h30, no Prédio 
sede da defensoria Pública, sito à Tv. Padre Prudêncio, 154, nesta capital, 
na qual realizou-se o 7º concurso de remoção da defensoria Pública do 
Estado do Pará – ano 2022. rESolVE:
art. 1º rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a defensora Pública abaixo 
identificada e lotá-la na Defensoria Pública especificada, nos termos das 
resoluções cSdP Nº 044, alterada pela resolução cSdP nº 270, de 29 de 
abril de 2021, e Nº 324, de 17 de janeiro de 2022:

Defensora Pública Lotação
daniela Martins Machado 5ª defensoria Pública infracional da Juventude da capital

art. 2º a defensora Pública mencionada no artigo anterior deverá observar 
o disposto no art. 32 da lei complementar 054/2006.
art. 3º os efeitos administrativos decorrentes da remoção de que trata 
o art. 1º desta PorTaria serão válidos a partir do efetivo exercício da 
defensora Pública em sua nova titularidade, comprovado mediante certidão 
emitida pela corregedoria Geral.
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 841972
Portaria Nº 502/2022/GaB/dPG, de 16 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, em uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, incisos Viii e XV da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o disposto nas resoluções 
cSdP Nº 044, alterada pela resolução cSdP nº 270, de 29 de abril de 
2021, e Nº 323, de 20 de junho de 2022, publicada no d.o.E. Nº 35.030, 
de 1 de julho de 2022; considerando o Edital do 6º concurso de remoção 
da defensoria Pública do Estado do Pará – ano 2022; considerando a 103ª 
Sessão Extraordinária do conselho Superior da defensoria Pública do Es-
tado do Pará, realizada no dia 1 de agosto de 2022, às 14h30, no Prédio 
sede da defensoria Pública, sito à Tv. Padre Prudêncio, 154, nesta capital, 
na qual realizou-se o 6º concurso de remoção da defensoria Pública do 
Estado do Pará – ano 2022. rESolVE:
art. 1º rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, os(as) defensores(as) Públi-
cos(as) abaixo identificados(as) e lotá-los(as) nas Defensorias Públicas espe-
cificadas, nos termos das Resoluções CSDP Nº 044, alterada pela Resolução 
cSdP nº 270, de 29 de abril de 2021, e Nº 323, de 20 de junho de 2022:

Defensor(a) Público(a) Lotação

lilian aguiar Valentin 1ª defensoria Pública de itaituba

Bia albuquerque Tiradentes 1ª defensoria Pública de alenquer

rodrigo Silva Massolio 2ª defensoria Pública cível de altamira

José rogério rodrigues Menezes 3ª defensoria Pública criminal de altamira

renan correa faraon 1ª defensoria Pública cível de Tucuruí

Paula Barros Pereira de farias oliveira 1ª defensoria Pública de Tailândia

Eliana Magno Gomes 1ª defensoria Pública criminal de abaetetuba

Marcio alves figueira 1ª defensoria Pública de igarapé-Miri

João Paulo carneiro Gonçalves ledo 1ª defensoria Pública de cametá

cássio Bitar Vasconcelos 1ª defensoria Pública de acará

alba aline Mourão Gouvea 3ª defensoria Pública cível/inf E Juv de castanhal

Walbert Pantoja de Brito 1ª defensoria Pública de Vigia

Maurício Pereira dos Santos 2ª defensoria Pública cível de Paragominas

anamélia Silva ferreira 1ª defensoria Pública de Tomé açu

ana claudia da Silva cabral 1ª defensoria Pública de São Miguel do Guamá

roberta oliveira Moreira 2ª defensoria Pública cível de capanema



90  diário oficial Nº 35.082 Sexta-feira, 19 DE AGOSTO DE 2022

Marcos antonio Barroso cerqueira 1ª defensoria Pública de capitão Poço

david oliveira Pereira da Siva 1ª defensoria Pública cível/crim de Bragança

Graziela Paro caponi 1ª defensoria Pública de Viseu

rodrigo Souza da Silva 1ª defensoria Pública de São félix do Xingu

rogério Siqueira dos Santos 1ª defensoria Pública de Santana do araguaia

Kelly aparecida Soares 1ª defensoria Pública criminal de Parauapebas

Valdecir dias Simão 1ª defensoria Pública de canaã dos carajás

art. 2º ficam mantidas as acumulações assentadas na PorTaria nº 
561/2021/GGP/dPG e eventuais alterações.
art. 3º os(as) defensores(as) Pública(as) mencionado(as) no artigo anterior 
deverão observar o disposto no art. 32 da lei complementar 054/2006.
art. 4º os efeitos administrativos decorrentes da remoção de que trata 
o art. 1º desta PorTaria serão válidos a partir do efetivo exercício dos 
(as) defensores (as) Públicos (as) em sua nova titularidade, comprovado 
mediante certidão emitida pela corregedoria Geral.
art. 5º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 841974
Portaria Nº 508/2022/GGP/dPG, de 18 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 8°, inciso Viii e art. 48, § 2º, todos da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o disposto no art. 1º da reso-
lução cSdP Nº 154, de 14 de março de 2016, alterada pela resolução cSdP nº 
274, de 10 de maio de 2021; considerando o Processo Nº 578/2022 - cSdP (PaE 
2022/793233); considerando que o conselho Superior da defensoria Pública, na 
244ª sessão ordinária realizada no dia 1º de agosto de 2022, à unanimidade, 
aprovou o pedido de afastamento do defensor Público lUiS carloS liMa da 
crUZ filHo para cursar Mestrado na Universidade de lisboa; rESolVE:
autorizar o defensor Público lUiS carloS liMa da crUZ filHo, id. fun-
cional nº 57234665, a se afastar de suas funções, sem prejuízo de seus 
vencimentos, pelo período de 01 (um) ano, de 19.09.2022 a 18.09.2023, 
para cursar atividade de Mestrado na Universidade de lisboa, em Portugal, 
observadas as condições constantes da resolução cSdP Nº 154, de 14 de 
março de 2016.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 841963
Portaria Nº 507/2022/GGP/dPG, de 16 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; rESolVE:
Manter as designações dos (as) defensores (as) Públicos (as) listados na 
tabela abaixo pelo período de 01 (um) ano, bem como as acumulações 
assentadas na PorTaria nº 561/2021/GGP/dPG e eventuais alterações.

Defensor(a) Público(a) Órgão de atuação Acumulações

arclébio avelino da Silva 2ª dP criminal de redenção XXX

Márcio alves figueira 2ª defensoria Pública cível e 
criminal de Santa izabel

3ª defensoria Pública cível e criminal de Santa 
izabel (5%)

ana cláudia da Silva cabral 1ª defensoria Pública cível e 
criminal de Santa izabel

3ª defensoria Pública cível e criminal de Santa 
izabel (5%)

Walbert Pantoja de Brito 1ª dP de Mosqueiro XXX

roberta oliveira Moreira 3ª dP cível/infância e Juventu-
de de abaetetuba XXX

Graziela Paro caponi 3ª dP cível/criminal de 
Bragança XXX

rodrigo Souza da Silva 1ª dP cível de Paragominas

2ª defensoria Pública cível de Paragominas
defensoria Pública de Tomé açu
defensoria Pública de Mãe do rio

(30%)

anamélia Silva ferreira 8ª defensoria Pública criminal XXX

Maurício Pereira dos Santos 2ª dP criminal de Paragominas XXX

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 841966
Portaria Nº 506/2022/GGP/dPG, de 16 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8°, Viii e XV, da lei complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/1040159; considerando os termos da PorTaria nº 
505/2022/GGP/dPG, de 16.08.2022; rESolVE:
Conceder Gratificação de Atividade de Gabinete – GAG, no percentual de 
30% (trinta por cento), incidente sobre o vencimento base, à servidora 
pública roSilENE TEiXEira alVES, id funcional nº 57205267, a contar de 
16 de agosto de 2022, nos termos do art. 17, i, alínea “a”, da lei N° 8.107, 
de 19 de fevereiro de 2015 (Pccr).
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 841463
Portaria Nº 511/2022/GaB/dPG, de 18 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o os termos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2022/17591; rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 555/2021/GaB/dPG, dE 18 dE 
NoVEMBro dE 2021, publicada no dia 23 de novembro 2021, diário 
Oficial nº 34.773, que designou a Defensora Pública ALINE RODRIGUES 
dE oliVEira caldaS, id. funcional nº 80845828, para a 8ª defensoria 
Pública defesa do consumidor.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 842013
Portaria Nº 49/2022-GaB/dPG, de 1º de seteMBro de 2022.
aprova a Programação orçamentária e o cronograma de Execução Mensal 
de desembolso do orçamento de 2022 da defensoria Pública para o Tercei-
ro Quadrimestre do Exercício em vigor.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas aos órgãos do Poder Judiciário, legislativo, defensoria Pú-
blica, Ministério Público e dos demais órgãos constitucionais independentes 
na lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021, que dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para o Exercício de 2022; coNSidEraNdo ainda, que a 
partir da edição da lei complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, lei 
de Responsabilidade Fiscal, responsabiliza a gestão fiscal a cada um dos 
Poderes constituídos, a Defensoria Pública; CONSIDERANDO finalmente, a 
necessidade de se assegurar o equilíbrio fiscal, por meio da otimização e 
eficiência na aplicação dos Recursos Públicos. RESOLVE:
art. 1º - aprovar a Programação orçamentária e o cronograma de Execução 
Mensal de desembolso da defensoria Pública para o Terceiro Quadrimestre
do exercício de 2022, na forma dos anexos a seguir discriminados:
i- aNeXo 1 - A Programação das Quotas Orçamentárias mensais, identifi-
cadas por programa, grupo de despesa e fonte de financiamento, observa-
do os limites dos saldos orçamentários em conformidade a da lei nº 9.292, 
de 19 de julho de 2021;
ii- aNeXo 2 - o cronograma de execução mensal de desembolso das despe-
sas à conta dos recursos do Tesouro Estadual e de outras fontes, por grupo de 
despesa, em conformidade a da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021
art. 2º as quotas orçamentárias mensais que trata o aNEXo 1 do artigo an-
terior serão disponibilizadas mensalmente no Sistema de administração fi-
nanceira para Estados e Municípios (SiafEM), pela própria defensoria Pública.
art. 3º as alterações nos aNEXoS 1 e 2, constantes nos incisos i e ii 
dos artigo 1º, serão aprovados pela PorTaria do defensor Público Geral, 
devendo ocorrer ao final de cada bimestre, se necessário, observando:
i- a disponibilidade orçamentária para ocorrer o ajuste;
ii- o encaminhamento pelo Poder Executivo da reestimativa da receita 
para o presente quadrimestre.
art. 4º os créditos suplementares autorizados em função dos artigos 
específicos da Lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021, serão incluídos no 
mês de sua aprovação no aNEXo 1 do artigo 1º - Programação das Quotas 
orçamentárias mensais, por meio de PorTaria e por ato próprio do 
defensor Público;
art. 5º Esta PorTaria terá efeitos a partir de 01 de setembro de 2022.
art. 6º revogam-se as disposições em contrário
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém, 1º de setembro de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará
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ANEXO I -  -Programação Orçamentária  - 3º Quadrimestre 2022

       

PROGRAMA 1 : Manutenção da Gestão da Defensoria Publica

Grupo fonte setembro outubro novembro dezembro total

Pessoal e Encargos 101 2.041.970,92 2.041.970,92 2.041.970,92 2.041.970,92 8.167.883,68

odc 101 2.810.317,33 2.810.317,33 2.810.317,33 2.810.317,33 11.241.269,33

Total 1  4.852.288,25 4.852.288,25 4.852.288,25 4.852.288,25 19.409.153,01

ProGraMa 2 : 
defensoria : o acesso 

à  justiça
      

Grupo fonte setembro outubro novembro dezembro Total

Pessoal e Encargos 101 12.737.172,83 10.641.153,83 10.641.153,83 10.641.153,83 44.660.634,32

odc 101 1.399.261,17 1.399.261,17 1.399.261,17 1.399.261,17 5.597.044,67

 115     0,00

       

investimento 101 4.287.561,00    4.287.561,00

 115     0,00

       

Total 2  18.423.995,00 12.040.415,00 12.040.415,00 12.040.415,00 54.545.239,99

Total 1 +2  23.276.283,25 16.892.703,25 16.892.703,25 16.892.703,25 73.954.393,00

fonte: Siafem 2022/ oGE 2022 / NUPlaN     

       

ANEXO II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

em r$1,00       

Unidade Orçamentária : Defensoria Pública     

Grupo fonte setembro outubro novembro dezembro total

Pessoal       

recursos do tesouro 101 14.779.143,75 12.683.124,75 12.683.124,75 12.683.124,75 52.828.518,00

       

 outras despesas 
correntes  4.209.578,50 4.209.578,50 4.209.578,50 4.209.578,50 16.838.314,00

 recursos do tesouro 101 4.209.578,50 4.209.578,50 4.209.578,50 4.209.578,50 16.838.314,00

fundep 115   -    -   - 0,00

       

       

 investimento    1.071.890,25   1.071.890,25   1.171.890,25   1.071.890,25 4.387.561,00

recursos do tesouro 101   1.071.890   1.071.890   1.071.890   1.071.890 4.287.561,00

fundep 115   -   -   100.000   - 100.000,00

       

       

Total  20.060.612,50 17.964.593,50 18.064.593,50 17.964.593,50 74.054.393,00

fonte: Siafem 2022/ oGE 2022 / NUPlaN     

Protocolo: 842007
Portaria Nº 496/2022/GaB/dPG, de 16 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo administrativo Eletrônico nº 2022/947671; rESolVE:
autorizar os defensores Públicos JoSÉ adaUMir arrUda da SilVa, aNNa iZaBEl E SilVa SaNToS e fláVio cÉSar caNcEla fErrEira, a participarem 
do iV Encontro Nacional de defensoras e defensores Públicos de Execução Penal, a realizar-se no período de 31 de agosto a 02 de setembro de 2022, em 
Porto alegre/rS, com prejuízo de suas funções junto às suas respectivas defensorias Públicas.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 842017
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.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 505/2022/GGP/dPG, de 16 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XV, da lei complementar n° 054, de 
07 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/1040159; rESolVE:
designar a Servidora Pública roSilENE TEiXEira alVES, id funcional nº 
57205267, ocupante do cargo de TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica a, 
para exercer suas funções junto ao Núcleo de controle interno (Nci) da 
defensoria Pública do Estado do Pará, a contar de 16.08.2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 841457

.

.

errata
.

Portaria nº Portaria No 004/2022/daf/dPG, de 11/08/2022, 
publicada no doe Nº 35.079, de 17/08/2022.
oNde se LÊ :
servidor (a) PaUlo VicTor PirES fraNcoS
Leia-se:
servidor (a) PaUlo VicTor PirES GoMES

Protocolo: 841540
errata
coNtrato Nº: 062/2021
ProcESSo N. 2021/848302 – dP/Pa.
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) 
e a fUNdaÇÃo GETUlio VarGaS - fGV, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
33.641.663/0001-44.
oNde se LÊ:
daTa aSSiNaTUra: 26/10/2021.
Leia-se:
daTa aSSiNaTUra: 16/12/2021.
Publicado no doE 34.751 de 28/10/2021 Protocolo 721726.

Protocolo: 841713

.

.

diÁria
.

Portaria 1548/2022- da,17/08/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) as Servidoras TaSSia dE faTiMa do rEGo 
PErEira, matrícula 57200609, cargo TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica, 
Erica riBEiro dE SoUZa, matrícula 57190731, cargo coordENadora 
adMiNiSTraTiVa, objetivo ParTiciPar do coNGrESSo dE EXcElÊNcia 
EM liciTaÇÕES E coNTraTaÇÕES PÚBlicaS. 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: 841573
Portaria 1549/2022- da,17/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor faBio raNGEl PErEira dE 
SoUZa, matrícula 55589067, objetivo coNTiNUidadE doS TraBalHoS 
dE ParaMETriZaÇÃo, iMPlaNTaÇÃo, SUPorTE E TrEiNaMENTo Para 
USo do SiSTEMa Solar. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a MariTUBa, período 
08/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 841581
Portaria 1550/2022- da,17/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor faBio raNGEl PErEira dE 
SoUZa, matrícula 55589067, objetivo coNTiNUidadE doS TraBalHoS 
dE ParaMETriZaÇÃo, iMPlaNTaÇÃo, SUPorTE E TrEiNaMENTo Para 
USo do SiSTEMa Solar. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a MariTUBa, período 
09/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 841584
Portaria 1552/2022- da,17/08/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) aos defensores rodriGo aYaN da SilVa, ma-
trícula 57190982, JoSE adaUMir arrUda da SilVa, matrícula 55589075, 
objetivo EXEcUTar o ProJETo coNHEcENdo o aSSiSTido da dEfEN-
Soria PÚBlica do ESTado do Pará, Na rEGioNal do laGo dE TUcU-
rUÍ. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocarem-se de BElÉM a TUcUrUÍ, período 16/08/2022 a 19/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 841593

Portaria 1551/2022- da,17/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor MilToN cESar MiraNda dU-
arTE, matrícula 7022691, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar dili-
GÊNciaS E ENTrEGa dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS ÀS UNidadES da 
dEfENSoria ViNcUladaS À dirEToria METroPoliTaNa. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
BElÉM a aNaNiNdEUa, período 16/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 841587
Portaria 1553/2022- da,17/08/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) aos Servidores fEliPE KaUE NoroNHa Mar-
QUES, matrícula 5957241, cargo SEcrETário dE NÚclEo do iNTErior, 
SaraH iGrEJa da SilVa, matrícula 58683335, cargo TÉcNico dE dE-
fENSoria PÚBlica a, Eric coSTa MarTiNS, matrícula 57207074, cargo 
MoToriSTa, objetivo EXEcUTar o ProJETo coNHEcENdo o aSSiSTi-
do da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, coM aPlicaÇÃo dE 
QUESTioNárioS Na rEGioNal do laGo dE TUcUrUÍ. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM 
a TUcUrUÍ, período 16/08/2022 a 19/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 841598
Portaria 1554/2022- da,17/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor faBio raNGEl PErEira dE 
SoUZa, matrícula 55589067, objetivo coNTiNUidadE doS TraBalHoS dE 
ParaMETriZaÇÃo, iMPlaNTaÇÃo, SUPorTE E TrEiNaMENTo Para USo 
do SiSTEMa Solar. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElÉM a MariTUBa, período 10/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 841602
Portaria 1555/2022- da,17/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdiNEi carValHo dE aViZ, 
matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSor. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locar-se de BElÉM a MariTUBa, período 10/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 841606
.

oUtras MatÉrias
.

ato Nº 46, de 16 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/1026513; rESolVE:
Nomear olaVo PErES HENdErSoN E SilVa JÚNior, oaB/Pa nº 9284, 
para exercer o cargo em comissão de aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSo-
ria, código daS-dEf-PUB, junto ao Núcleo Metropolitano de ananindeua, 
a contar de 16.08.2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 842026
ato Nº 47, de 16 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/1007940; rESolVE:
Nomear BrUNa da coSTa alMEida, oaB/Pa nº 30496, para exercer o 
cargo em comissão de aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, código 
daS-dEf-PUB, junto ao Núcleo Metropolitano de ananindeua, a contar de 
16.08.2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 842022
ato Nº 45, 16 de JUNHo de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/1038488; rESolVE:
art. 1º Nomear carloS doS SaNToS SoUSa, oaB/Pa nº 3368, para exer-
cer o cargo em comissão de aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, código 
daS-dEf-PUB, junto à corregedoria-Geral.
art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 842028
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Portaria Nº 51/2022/GaB/dPG, de 18 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, usando das atribui-
ções previstas no art. 8º, i e Viii da lei complementar nº 54, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando o que consta no PaE nº 2022/347594; 
rESolVE:
art. 1º a Portaria nº 21/2022/GaB/dPG, de 23 de março de 2022, publica-
da no d.o.E. nº 34.909, de 28.03.2022, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:
i – o art. 6º passa a ter a seguinte redação:
“art. 6º ...........................................................................................
§ 4º a respectiva diretoria registrará a opção pelo pagamento da (s) diária 
(s) de Plantão defensorial no mapa de pagamento de diárias de Plantão 
defensorial, cujo modelo encontra-se no anexo ii desta Portaria, devendo 
todo 5º dia útil de cada mês encaminhar o PaE contendo o (s) relatório (s) 
do (s) plantão (ões) à Gerência de Gestão de Pessoas.
§ 5º a Gerência de Gestão de Pessoas procederá aos cálculos dos valores 
correspondentes aos plantões realizados e devidos a cada servidor, confor-
me mapa mensal, e dará início ao trâmite administrativo interno, conforme 
ordem a seguir:
I - Ao Núcleo de Planejamento, para verificação de viabilidade orçamentária;
II - Ao Núcleo de Controle Interno, para verificação de conformidade;
iii - ao ordenador de despesas, para autorização do pagamento;
iV - Novamente à Gerência de Gestão Pessoas, para publicação de portaria;
V - ao Setor financeiro, para pagamento;
Vi - À corregedoria Geral, para registro e arquivamento”. (Nr)
ii – o art. 7º passa a ter a seguinte redação:
“art. 7º os defensores Públicos escalados para a realização de plantões 
farão jus à diária de Plantão defensorial no valor de 2% do respectivo 
vencimento-base por dia de plantão realizado.
§ 1º Para o cálculo dos 2% a que se refere o caput deste artigo, considerar-
se-á o vencimento-base do (a) defensor (a) Público (a) vigente à data de 
realização do plantão.
§ 2º a critério do defensor Público ou por falta de viabilidade orçamentária 
e financeira da Instituição, a contraprestação financeira prevista no caput 
deste artigo será substituída por folga compensatória.
§ 3º a suspensão do pagamento prevista no caput deste artigo será forma-
lizada por ato da defensoria Pública Geral.
§ 4º O pagamento da contraprestação financeira prevista no caput deste 
artigo ou o registro de folgas compensatórias somente serão deferidos 
após a apresentação do respectivo relatório de plantão.” (Nr)
iii – o anexo ii passa a ter a seguinte formatação:

aNeXo ii
MaPa de PaGaMeNto de diÁrias de PLaNtÃo
defeNsoriaL MÊs de __________

MatrÍcULa NoMe cLasse QUaNtidade VaLor totaL 

     

daTa: ______/_______/_______                                                                                          aSSiNaTUra da 
dirEToria:

ViaBilidadE orÇaMENTária:

ParEcEr do coNTrolE iNTErNo:

aUToriZaÇÃo ordENador dE dESPESaS:

art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará
Portaria Nº 52/2022/GaB/dPG, de 18 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, usando das atribui-
ções previstas no art. 8º, i e Viii da lei complementar nº 54, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando o que consta no PaE nº 2022/347594; 
rESolVE:
art. 1º a Portaria nº 22/2022/GaB/dPG, de 23 de março de 2022, publica-
da no d.o.E. nº 34.909, de 28.03.2022, e republicada, por incorreções, 
no d.o.e. nº 34.913, de 30.03.2022, e, posteriormente, no d.o.E. nº 
34.931, de 12.04.2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:
i – o art. 1º passa a ter a seguinte redação:
“art. 1º Esta Portaria regulamenta e organiza as atividades de plantão 
realizadas por servidores da defensoria Pública do Estado do Pará e servi-
dores cedidos, com ônus para a defensoria Pública; normatiza a rotina de 

pagamento da diária de Plantão defensorial, estabelecida pela resolução 
cSdP n° 299, de 07 de fevereiro de 2022, alterada pela resolução cSdP 
n° 300, de 21 de fevereiro de 2022.” (Nr)
ii – o art. 5º passa a ter a seguinte redação:
“art. 5º ...........................................................................................
§ 4º a respectiva diretoria registrará a opção pelo pagamento da (s) diária 
(s) de Plantão defensorial no mapa de pagamento de diárias de Plantão 
defensorial, cujo modelo encontra-se no anexo ii desta Portaria, devendo 
todo 5º dia útil de cada mês encaminhar o PaE contendo o (s) relatório (s) 
do (s) plantão (ões) à Gerência de Gestão de Pessoas.
§ 5º a Gerência de Gestão de Pessoas procederá aos cálculos dos valores 
correspondentes aos plantões realizados e devidos a cada servidor, confor-
me mapa mensal, e dará início ao trâmite administrativo interno, conforme 
ordem a seguir:
I - Ao Núcleo de Planejamento, para verificação de viabilidade orçamentária;
II - Ao Núcleo de Controle Interno, para verificação de conformidade;
iii - ao ordenador de despesas, para autorização do pagamento;
iV - Novamente à Gerência de Gestão Pessoas, para publicação de portaria;
V - ao Setor financeiro, para pagamento;
Vi - À corregedoria Geral, para registro e arquivamento.
§ 6º os plantões realizados em ações de cidadania serão instruídos com 
os seguintes documentos: autorização do defensor Público-Geral para a 
realização da ação, lista assinada pelos participantes da ação, relatório de 
atividades da ação e mapa mensal.” (Nr)
iii – o anexo ii passa a ter a seguinte formatação:

aNeXo ii
MaPa de PaGaMeNto de diÁrias de PLaNtÃo
defeNsoriaL MÊs de __________

MatrÍcULa NoMe carGo QUaNtidade VaLor totaL 

     

daTa: ______/_______/_______                                                                                          aSSiNaTUra da 
dirEToria:

ViaBilidadE orÇaMENTária:

ParEcEr do coNTrolE iNTErNo:

aUToriZaÇÃo ordENador dE dESPESaS:

art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 3º fica revogado o inciso iV do art. 2º da Portaria nº 22/2022/GaB/
dPG, de 23 de março de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 842042
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

adMissÃo de serVidor
.

 triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 057/tJPa/2022
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é aquisição de peças 
com instalação e garantia para o sistema de refrigeração do tipo expansão 
indireta (chiller) do fórum criminal. SESSÃo PÚBlica: 01/09/2022, às 
10h00min, horário de Brasília, no endereço eletrônico www.gov.br/com-
pras/pt-br. UaSG do TJ/Pa: 925942. Edital disponível em: www.gov.br/
compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. informações pelo telefone (91)3205-
3184, (91) 3205-3257 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 18 de agosto 
de 2022. Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 841487
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.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 016/2022
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, neste ato representado por sua Secretária de administração, dÉBora MoraES GoMES, brasileira, 
residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do Pará, portadora da carteira de identidade nº. 1602961 SSP/Pa, inscrita no cPf/Mf sob o nº. 
257.584.702-87, designada pela PorTaria nº. 450/2021-GP de 1º de fevereiro de 2021, publicada no diário de Justiça do dia 02 fevereiro de 2021, vem 
alterar os responsáveis pela fiscalização dos Contratos n° 040/2022/TJPA, 041/2022/TJPA e 042/2022/TJPA, conforme tabela abaixo:
 

coNtrato coNtratado(a) fiscaL titULar
atUaL

NoVo
fiscaL titULar

fiscaL sUBstitUto
atUaL

NoVo
fiscaL sUBstitUto

040/2022 c. a. da Silva costa 
& cia ltda. - ME

Nome: Gabriel Henrique da Silva Ventura
Matrícula: 143782

Telefone: (91) 98471-7330
E-mail: gabriel.ventura@tjpa.

jus.br

Nome: Marcelo Passos calandrini fernandes
Matrícula: 170917

Telefone: (91) 99265-8345
E-mail: marcelo.fernandes@

tjpa.jus.br

Nome: Marcelo Passos calandrini fernandes
Matrícula: 170917

Telefone: (91) 99265-8345
E-mail: marcelo.fernandes@

tjpa.jus.br

Nome: Gabriel Henrique da Silva Ventura
Matrícula: 143782

Telefone: (91) 98471-7330
E-mail: gabriel.ventura@tjpa.

jus.br

041/2022
Senenge constru-

ção civil e Serviços 
ltda.

Nome: Marcelo Passos calandrini fernandes
Matrícula: 170917

Telefone: (91) 99265-8345
E-mail: marcelo.fernandes@

tjpa.jus.br

Nome: Selma lídia a. lobato
Matrícula: 68535

Telefone: (91) 99190-8253
E-mail: selma.lobato@tjpa.

jus.br

Nome: José luís Sarmento de araújo
Matrícula: 40720

Telefone: (91) 99112-9838
E-mail: jose.araujo@tjpa.

jus.br

Nome: Marcelo Passos calandrini fernandes
Matrícula: 170917

Telefone: (91) 99265-8345
E-mail: marcelo.fernandes@

tjpa.jus.br

042/2022
Uissara constru-
ções e Serviços 

ltda.

Nome: Gabriel Henrique da Silva Ventura
Matrícula: 143782

Telefone: (91) 98471-7330
E-mail: gabriel.ventura@tjpa.

jus.br

Nome: Selma lídia a. lobato
Matrícula: 68535

Telefone: (91) 99190-8253
E-mail: selma.lobato@tjpa.

jus.br

Nome:
Matrícula:
Telefone:
E-mail:

Nome:
Matrícula:
Telefone:
E-mail:

Belém/Pa, 18 de agosto de 2022.
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará
débora Moraes Gomes
Secretária de administração

Protocolo: 841227

.

.

oUtras MatÉrias
.

Extrato da Ata de Registro de Preço nº. 026/2022/TJPA – Pregão 
046/2022/tJPa // TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará // obje-
to: o presente termo tem por objeto o registro de Preços para contratação 
de empresa especializada no transporte rodoviário intermunicipal de bens 
(materiais de consumo) de propriedade do Tribunal de Justiça do Pará, 
partindo da origem em Marabá/Pa e destino às 24 comarcas satélites que 
compõem o polo regional da região sul e parte da região da rodovia tran-
samazônica do Pará, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas no termo de referência, anexo i do edital.// Empresa: T NorTE 
TraNSloG EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 39.727.333/0001-52, 
com sede na cidade de ananindeua, Estado do Pará, à Passagem azilân-
dia, nº 99, bairro: águas lindas, cEP: 67.110-430,Telefone: (91) 99117-
4646, E-mail: comercial@tnorte.com.br, classificada em primeiro lugar no 
certame // Vigência: início em 17 de agosto de 2022 e término em 17 
de agosto de 2023 // dotação orçamentária: funcionais programáticas: 
02.122.1421.8193/8659/ fonte de recursos: 0101/0118; Elemento de 
despesa: 339039 // data da assinatura: 17/08/2022// responsável pela 
assinatura: dÉBora MoraES GoMES – Secretária de administração do 
TJPa// ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário 
de Planejamento.

Protocolo: 841907

extrato do 2º termo aditivo ao contrato n°.039/2021/tJ-Pa//Par-
tes: TJPa e a empresa BraSofTWarE iNforMáTica lTda, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n° 57.142.978/0001-05///objeto do contrato: aquisição 
de licenças para a ferramenta adobe acrobat pro dc for ENTErPriSE – 
subscription 3Y, visando atender as atividades de digitalização e indexação 
de documento dos serviços das centrais de digitalização do TJPa ///ori-
gem: adesão da arP nº 001/2021 – ProdaBEl, datada de 01/07/2021, 
Pregão Eletrônico n° 028/2020 // objeto do aditivo: o presente termo 
aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência, por 24(vinte 
e quatro) meses, do contrato n° 039/2021/TJPa //dotação orçamentária:  
02.126.1417.8651 – atualiz. Expansão e manutenção da infraestrutura 
de Tecnologia do PJ – 1° Grau - Natureza da despesa 33.90.40 – fonte 
0118 – UG 040102// 02.126.1417.8652 – atualiz. Expansão e manutenção 
da infraestrutura de Tecnologia do PJ – 2° Grau - Natureza da despe-
sa 33.90.40 – fonte 0118 – UG040102. // 02.126.1417.8653 – atualiz. 
Expansão e manutenção da infraestrutura de Tecnologia do PJ – apoio 
- Natureza da despesa 33.90.40 – fonte 0118 – UG040102. //data da 
assinatura: 11/08/2022//foro: Belém/Pa/representante do contratante: 
débora Moraes Gomes – Secretária de administração//ordenador respon-
sável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento, coor-
denação e finanças.

Protocolo: 842045

..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto
com fundamento no art. 65, §8º da lei nº 8.666/93 e para atender à solici-
tação da diretoria de finanças destacada no documento nº 102 dos autos, 
realiza-se o presente TErMo dE aPoSTilaMENTo, cujo objeto é a altera-
ção no programa de trabalho contido no primeiro termo aditivo no contrato 
nº 23/2021, conforme abaixo especificado, celebrado com a Empresa SQL 
intelligence consultoria ltda:
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
020101 - Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho:
01.032.1455 8572 - implementação dos Planos Educacionais da Escola de contas
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza da despesa:
33.90.40 – Serviço de Tecnologia da informação e comunicação - Pessoa 
Jurídica
Belém, 18 de agosto de 2022
Gilberto Jader Serique
Secretário de administração

Protocolo: 841530
.

diÁria
.

Portaria Nº 39.037, de 17 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memº. nº 086/2022 – GP, protocolizado sob o Expe-
diente nº 013744/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores dioNE cÉlia GUiMarÃES, chefe da assessoria de 
cerimonial e relações institucionais, matrícula nº 0100212, e KlEBEr da Sil-
Va alBUQUErQUE, auditor de controle Externo, matrícula nº 0101170, para 
cumprimento de agenda institucional, em Santarém - Pa, concedendo-lhes 
01 (uma) diária e ½ (meia), para o período de 09 a 10-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 841568
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Portaria Nº 38.972, de 16 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memº. nº 080/2022 – GP, protocolizado sob o Expe-
diente nº 012830/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar as servidoras dioNE cÉlia GUiMarÃES, chefe da assessoria 
de cerimonial e relações institucionais, matrícula nº 0100212, e SilVia 
Maria cHaVES TEiXEira, assessor administrativo, matrícula nº 0100665, 
para cumprimento de agenda institucional, em Soure - Pa, concedendo-
lhes 01 (uma) diária e ½ (meia), para o período de 26 a 27-07-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 841565

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, odiloN iNácio TEi-
XEira, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor GENiVal 
alHo ViEira, (cPf: ***.367.012-**), Presidente à época, para que, no 
prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de 
justificativas nos autos do Processo TC/500284/2015, que trata da Presta-
ção de contas da aSSociaÇÃo daS coMUNidadES rEMaNEScENTES dE 
QUiloMBoS dE GUrUPá, referente ao convênio aSiPaG Nº 035/2013 e 
termo aditivo, o qual poderá ser consultado mediante acesso ao “PorTal 
do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrônico: https://tcepa.
tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, fErNaNdo dE caSTro 
riBEiro, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico a Senhora carMEM 
Maria MoNTEiro dE SoUSa, (cPf: ***.633.082-**), Presidente à época, 
para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente 
razões de justificativas nos autos do Processo TC/528871/2011, que trata 
da Prestação de contas da aSSociaÇÃo folclÓrica E cUlTUral TaN-
crEdo NEVES, referente ao convênio SEcUlT  Nº. 003/2011, o qual pode-
rá ser consultado mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do 
TcE-Pa, no endereço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, odiloN iNácio TEi-
XEira, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico a Senhora  raQUEl daS 
cHaGaS SodrÉ, (cPf: ***.997.252-**), Presidente à época, para que, no 
prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de 
justificativas nos autos do Processo TC/514527/2011, que trata da Pres-
tação de contas da aSSociaÇÃo MÚSico cUlTUral do Pará, referente 
ao convênio aSiPaG Nº. 070/2010, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrô-
nico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, fErNaNdo dE caSTro 
riBEiro, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico a Senhora iZETE da 
coSTa MaUÉS, (cPf: ***.302.812-**), Presidente à época, para que, no 
prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de 
justificativas nos autos do Processo TC/512441/2011, que trata da Pres-
tação de contas da aSSociaÇÃo doS aMiGoS doS MUSEUS do Pará, 
referente ao convênio SEcUlT  Nº. 145/2010, o qual poderá ser consul-
tado mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no 
endereço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro Substituto, EdValdo fErNaN-
dES dE SoUZa, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico a Senhora 
NaidE MoraiS coSTa, (cPf: ***.441.102-**), coordenadora à época, 
para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente 
razões de justificativas nos autos do Processo n° 527319/2010, que trata 
da Prestação de contas do coNSElHo EScolar da EScola ESTadUal dE 
1º E 2º GraU  rEGiNa coEli SoUZa SilVa, referente ao convênio SEdUc 
Nº. 422/2008, o qual poderá ser consultado mediante acesso ao “PorTal 
do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrônico: https://portal-
jurisdicionado.tce.pa.gov.br.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, lUiS da cUNHa TEi-
XEira, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor riTEr JoSÉ 
MarQUES dE SoUZa, (cPf: ***.789.012-**), Presidente à época, para 
que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente 
razões de justificativas nos autos do Processo TC/510603/2016, que trata 
da Prestação de contas da aSSociaÇÃo BENEficENTE BoM PaSTor, refe-
rente ao convênio SEcTET Nº 020/2014 e termo aditivo, o qual poderá ser 
consultado mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-
Pa, no endereço eletrônico: https://tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, odiloN iNácio TEi-
XEira, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o representante do 
Espólio da Senhora  iriS aYrES dE aZEVEdo GaMa, (cPf: ***.804.922-
**), Presidente do iaSEP, à época, para que, no prazo de quinze (15) dias 
a partir desta publicação, apresente razões de justificativas nos autos do 
Processo n° Tc/502665/2015, que trata da Prestação de contas do iNS-
TiTUTo dE aSSiSTÊNcia doS SErVidorES do ESTado do Pará-iaSEP, 
referente ao Exercício de 2014, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrô-
nico: https://tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, odiloN iNácio TEiXEi-
ra, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do Tri-
bunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor raiMUNdo cÉlio 
GoNÇalVES TEodoro, (cPf: ***.159.352-**), Presidente à época, para 
que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente ra-
zões de justificativas nos autos do Processo TC/509154/2015, que trata da 
Prestação de contas da aSSociaÇÃo doS ProdUTorES rUraiS dE caM-
Po VErdE, referente ao convênio aSiPaG Nº 007/2012, o qual poderá ser 
consultado mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-
Pa, no endereço eletrônico: https://tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, lUiS da cUNHa TEi-
XEira, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico a Senhora raiMUNda 
NoNaTa MoNTEiro, (cPf: ***.190.992-**), reitora à época, para que, 
no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de 
justificativas nos autos do Processo TC/519987/2019, que trata da Presta-
ção de contas da UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará - UfoPa, 
referente ao convênio faPESPa Nº 002/2014, o qual poderá ser consultado 
mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no ende-
reço eletrônico: https://tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
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resoLUÇÃo Nº 19.432
(Processo nº TC/514883/2012)
arquivamento. instauração indevida. recursos federais. Órgão convenia-
do sob jurisdição do TcU.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais;
considerando que os referidos autos versam sobre prestação de contas 
do Convênio nº 04/2011 firmado entre a Secretaria de Estado de Justiça e 
direitos Humanos e o Movimento república de Emaús;
considerando que o ajuste foi custeado indiretamente com recursos fede-
rais, cuja fiscalização exorbita a competência desta Corte de Contas;
considerando o despacho do Excelentíssimo Senhor relator conselheiro 
cipriano Sabino de oliveira Junior, o qual acompanha a manifestação da 
Secretaria de controle Externo e do Ministério Público de contas pelo ar-
quivamento dos autos, tendo em vista sua instauração indevida, determi-
nando o desentranhamento e a devolução da documentação ao remetente;
considerando, ainda, a manifestação da Presidência constante da ata nº. 
5.837, desta data;
rESolVE, unanimemente:
art. 1º ficam autorizados o arquivamento, baixa dos sistemas do processo 
de prestação de contas nº 514883/2012, o consequente desentranhamen-
to e a devolução ao remetente da documentação constante dos autos.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “conselheiro Emílio Martins”, em Sessão ordinária de 9 de agosto de 2022.

Protocolo: 841472

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 404/2022/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 disposto no art. 77, i, e §1º, c/c o art. 81, ambos da 
lei Estadual nº 5.810/94 (rJU/Pa), e tudo mais que consta do Processo 
administrativo Eletrônico nº 2022/561077,
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora SÔNia do Socorro SaNToS, ocupante do 
cargo efetivo de agente operador de Veículos, matrícula nº 200115, licença 
para Tratamento de Saúde pelo período de 10 (dez) dias, compreendidos 
entre 05/05 e 14/05/2022.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 17 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 841450

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 04/2022 - MPc/Pa
Protocolo Pae Nº 2021/1426930
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE iNforMáTica.
daTa E Hora da SESSÃo: 02/09/2022, às 09:00 h.
local: https://www.compras.gov.br/pt-br
Pregoeiro: akyson ferreira da Silva
o Ministério Público de contas do Estado torna público a abertura da ses-
são anteriormente suspensa, retificação de edital e nova data para a rea-
lização da sessão pública.
o edital e seus anexos estarão disponíveis nos sites: https://compras.gov.
br/, http://www.mpc.pa.gov.br e http://www.compraspara.pa.gov.br.

Protocolo: 841900

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa eLetrÔNica
Protocolo nº 2022/253230
com fundamento no art. 24, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93 e tendo 
em vista o resultado do procedimento de dispensa de licitação por meio de 
cotação Eletrônica nº 06/2022 - MPc/Pa (processo PaE nº 2022/161781 – 
MPc/Pa), realizado em consonância com a legislação em vigor, por meio do 
Sistema de compras do Estado do Pará (http://web.banparanet.com.br/
cotacao/default.aspx), aUToriZo a realização de despesa, com dispensa 
de licitação, aquisição de rEfiS dE ElEMENToS filTraNTES para manu-
tenção das (três) unidades de purificador de água da marca Hoken, mo-
delo HK 4003 e áGUa MiNEral SEM GáS, realizado em consonância com 
a legislação em vigor, no Sistema de compras do Estado do Pará (http://
web.banparanet.com.br/cotacao/default.aspx), e dEclara vencedora da 
referida cotação Eletrônica de Preços a empresa Mega Brasil comércio 

e Serviços de construções EirEli, cNPJ 11.027.186/0001-99, situada à 
Travessa WE 62 a, conjunto Guajará i, nº 1332 – Bairro coqueiro – ana-
nindeua - Pa, cEP 67143.380, Telefones: (91) 99388-2390 / 3273-7263, 
correio eletrônico: monteiro.ricardo0403@gmail.com
I – Item 01 (Refil elemento filtrante sedimento, marca Hoken – HK 4003), 
no valor unitário de r$ 210,00 (duzentos e dez reais), quantitativo de 12 
(doze) unidades, perfazendo um total de r$ 2.520,00 (dois mil, quinhen-
tos e vinte reais); II – Item 02 (Refil elemento filtrante pré-carbo, marca 
Hoken – HK 4003), no valor unitário de r$ 270,00 (duzentos e setenta re-
ais), quantitativo de 6 (seis) unidades, perfazendo um total de r$ 1.620,00 
(um mil, seiscentos e vinte reais); III – Item 03 (Refil elemento filtrante 
membrana Uf, marca Hoken – HK 4003), no valor unitário de r$ 319,00 
(trezentos e dezenove reais), quantitativo de 3 (três) unidades, perfazen-
do um total de r$ 957,00 (novecentos e cinquenta e sete reais); iV – item 
04 (Refil elemento filtrante pós-carbo, marca Hoken – HK 4003), no valor 
unitário de r$ 300,00 (trezentos reais), quantitativo de 3 (três) unidades, 
perfazendo um total de r$ 900,00 (novecentos reais) e V – item 05 (água 
mineral natural sem gás 500ml – marca Nossa água), no valor unitário 
de r$ 16,97 (dezesseis reais e noventa e sete centavos), quantitativo de 
576 (quinhentos e setenta e seis) unidades, perfazendo um total de r$ 
9.774,72 (nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois 
centavos), será empenhada na seguinte dotação orçamentária: Programa 
de trabalho: 01.032.1493.8515.0000; Natureza da despesa: 33.90.30.00; 
fonte de recurso/origem do recurso estadual: 0101000000.
Belém/Pa, 18 de agosto de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS
* Republicado por sair com incorreção no Diário Oficial do Estado 
nº 35.079, de 17/08/2022.

Protocolo: 841941

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 10/2022/MPc/Pa
Processo n.º 2022/419384
com fundamento no artigo 25, inciso ii, e em observância ao artigo 26 da 
lei federal n° 8.666/93, tudo em consonância com o que consta dos autos 
(Protocolo PaE nº  2022/419384), em especial o Parecer nº 111/2022, 
exarado pela assessoria Jurídica do MPc/Pa em XX/07/2022, nos termos 
do artigo 38, inciso Vi, do mesmo diploma legal, resta inexigível a licitação 
para realização de despesa com a contratação de empresa para capaci-
tação in company – presencial, “curso de capacitação sobre a Nova lei 
de licitações e contratos administrativos”, com carga horária de 24 horas 
(3 dias consecutivos).
a despesa ora autorizada, no valor de r$ 116.549,28 (cento e dezesseis 
mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), corres-
ponde a participação de 150 (cento e cinquenta) servidores públicos (mem-
bros e servidores do MPc/Pa e servidores de outros órgãos do Governo do 
Estado do Pará). a Nota de Empenho deverá emitida em favor da ZENiTE 
iNforMaÇÃo E coNSUlToria S/a, inscrita no cNPJ nº 86.781.069/0001-
15, estabelecida à av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º andar – Batel 
–curitiba/Pr, cEP 80.240-001, à conta da seguinte dotação orçamentá-
ria, informada pelo departamento de finanças e orçamento do Órgão: 
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8748.0000; Natureza da despesa: 
33.90.39.00; fonte de recurso/origem do recurso Estadual: 0101000000.
Belém/Pa, 17 de agosto de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 841737

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista os elementos que instruem o processo PaE nº 
2022/253230, HoMoloGa o resultado do procedimento de dispensa de 
licitação por meio de cotação Eletrônica nº 06/2022 - MPc/Pa, cujo objeto 
é a aquisição de rEfiS dE ElEMENToS filTraNTES para manutenção das 
(três) unidades de purificador de água da marca Hoken, modelo HK 4003 
e áGUa MiNEral SEM GáS, realizado em consonância com a legislação 
em vigor, por meio do Sistema de compras do Estado do Pará (http://web.
banparanet.com.br/cotacao/default.aspx), e dEclara vencedora da refe-
rida cotação Eletrônica de Preços a empresa Mega Brasil comércio e Servi-
ços de construções EirEli, cNPJ 11.027.186/0001-99, situada à Travessa 
WE 62 a, conjunto Guajará i, nº 1332 – Bairro coqueiro – ananindeua 
- Pa, cEP 67143.380, Telefones: (91) 99388-2390 / 3273-7263, correio 
eletrônico: monteiro.ricardo0403@gmail.com.
a proposta declarada vencedora apresentou valor global de r$ 
15.771,72 (quinze mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e dois 
centavos), sendo:
I – Item 01 (Refil elemento filtrante sedimento, marca Hoken – HK 4003), 
no valor unitário de r$ 210,00 (duzentos e dez reais), quantitativo de 12 
(doze) unidades, perfazendo um total de r$ 2.520,00 (dois mil, quinhentos 
e vinte reais);
II – Item 02 (Refil elemento filtrante pré-carbo, marca Hoken – HK 4003), 
no valor unitário de r$ 270,00 (duzentos e setenta reais), quantitativo de 
6 (seis) unidades, perfazendo um total de r$ 1.620,00 (um mil, seiscentos 
e vinte reais);
III – Item 03 (Refil elemento filtrante membrana UF, marca Hoken – HK 
4003), no valor unitário de r$ 319,00 (trezentos e dezenove reais), quanti-
tativo de 3 (três) unidades, perfazendo um total de r$ 957,00 (novecentos 
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e cinquenta e sete reais).
IV – Item 04 (Refil elemento filtrante pós-carbo, marca Hoken – HK 4003), 
no valor unitário de r$ 300,00 (trezentos reais), quantitativo de 3 (três) 
unidades, perfazendo um total de r$ 900,00 (novecentos reais).
V – item 05 (água mineral natural sem gás 500ml – marca Nossa água), 
no valor unitário de r$ 16,97 (dezesseis reais e noventa e sete centavos), 
quantitativo de 576 (quinhentos e setenta e seis) unidades, perfazendo 
um total de r$ 9.774,72 (nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e 
setenta e dois centavos).
a despesa decorrente do procedimento ora homologado será empenha-
da à conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de trabalho: 
01.032.1493.8515.0000; Natureza da despesa: 33.90.30.00; fonte de re-
curso/origem do recurso estadual: 0101000000.
Belém/Pa, 18 de agosto de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS
*Republicado por sair com incorreção no Diário Oficial do Estado nº 
35.079, de 17/08/2022.

Protocolo: 841954

.

.

fÉrias
.

Portaria N° 406/2022/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 requerimento de férias do servidor darlan da costa 
rêgo, datado de 16/08/2022 (Protocolo PaE nº 2022/1034619), e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor darlaN da coSTa rÊGo, ocupante do cargo 
efetivo de agente operador de Veículos, matrícula nº 200108, 30 (trinta) 
dias das férias relativas ao período aquisitivo 30/06/2020 a 29/06/2021, 
para o período de 23/08 a 21/09/2022.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 17 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 841491

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 403/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso 
das atribuições delegadas pela PorTaria nº 379/2022-MPc/Pa, de 
03/08/2022,
CONSIDERANDO o pedido de Gratificação de Titulação - GTIT formulado 
no protocolo PaE nº 2022/1020974, bem como tudo o mais que consta 
nos autos,
rESolVE:
art. 1º conceder, com fundamento no art. 26, § 2º e no art. 27, inciso 
iii da lei nº 8.596/2018, bem como o art. 4º, inciso iii da resolução nº 
04/2018-MPC/PA-Conselho, Gratificação de Titulação ao servidor Sandro 
lins filgueiras, ocupante do cargo efetivo de auxiliar Ministerial de controle 
Externo, matrícula nº 200120, no percentual de 15% (quinze por cento).
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à data de protocolo do requerimento.
Belém/Pa, 18 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 841452

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 4517/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores aliNNE NaSSar PalMEira oliVEira e, no seu 
impedimento, rENaTo alBUQUErQUE cHaVES e MÔNica faBiola caVal-
caNTE doS aNJoS e, no seu impedimento, aSdrUBal MENdES BENTES 
JUNior para atuarem, como membros da Equipe de apoio da comissão 
Permanente de licitação, no certame vinculado ao Gedoc nº 128790/2022 
e juntados 131533/2022 e 133614/2022 (construção de estacionamento 
coberto no prédio sede do Ministério Público do Estado do Pará no muni-
cípio de rondon do Pará/Pa; reforma no prédio sede do Ministério Público 
do Estado do Pará no município de capanema/Pa; reforma e adaptação 
na antiga residência oficial para funcionamento temporário como sede do 
Ministério Público do Estado do Pará no município de Barcarena/Pa), sendo 
os dois primeiros responsáveis pela análise técnica das propostas e da 
documentação de qualificação técnica e os dois últimos responsável pela 
análise dos documentos para comprovação da condição de Microempresa 
e Empresa de Pequeno Porte e documentação de qualificação econômico-

financeira.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 17 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 841423

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do Termo Aditivo: 1º
Núm. do contrato: 85/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa ESfEra PrESTa-
ÇÃo dE SErViÇoS E coMÉrcio lTda.
objeto do contrato: aquisição de impressoras laSEr e lEd.
Justificativa do Aditamento: Fica registrada alteração da marca e modelo 
dos Itens 03 e 04 da Planilha de Especificações Técnicas, constantes no 
item 3.2 da cláusula Terceira do contrato, que passa a vigorar com a 
especificação discriminada a seguir: Item 03 e 04, Descrição: Impressora 
laser Monocromática, Modelo licitado XEroX B225, Modelo Substituído 
HP MfP 4103fdw.
data de assinatura: 17/08/2022.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 841622
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do Termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 099/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SÃo MiGUEl 
TElEcoMUNicaÇÕES E iNforMáTica lTda.
objeto do contrato: Prestação, pela coNTraTada, de serviço de acesso à 
internet para a Promotoria de Justiça de irituia/Pa.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii da lei nº 8.666/1993.
data de assinatura: 17/08/2022.
Vigência do aditamento: 05/10/2022 a 04/10/2022.
dotação orçamentária: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de despesa: 
3390-40. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 841742

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de retorNo de LicitaÇÃo
obs: devido a empresa 1º colocada ter desistido do fornecimento dos itens 
a licitação terá retorno a fase de aceitação.
Número do Processo: 092/2021-SGJ-Ta
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 001/2022-MP/Pa
objeto: aquisição de cones e cilindros para sinalização viária
regime de Execução: indireta (empreitada por preço global do item)
Tipo de licitação: Menor Preço por item
UG: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: angelo Nazareno costa Barbosa
local de reabertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da reabertura: 26/08/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
dr cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior – ProcUrador-GEral dE 
JUSTiÇa

Protocolo: 841594
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preços.
Número: 005/2022.
objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia: 
lote i - construção de estacionamento coberto no prédio sede do Ministé-
rio Público do Estado do Pará no município de rondon do Pará/Pa; lote ii 
- reforma no prédio sede do Ministério Público do Estado do Pará no muni-
cípio de capanema/Pa; lote iii - reforma e adaptação na antiga residência 
oficial para funcionamento temporário como sede do Ministério Público do 
Estado do Pará no município de Barcarena/Pa.
Entrega do Edital: No site www.mppa.mp.br ou no Ministério Público, atividade 
de licitações e contratos, sito à rua João diogo nº 100, das 08:00 as 14:00 
horas, de segunda a sexta feira, mediante apresentação de pendrive ou similar.
responsável pelo certame: Hezedequias Mesquita da costa.
local de abertura: auditório Nathanael leitão, situado à rua João diogo, 
100, térreo, cidade Velha, Belém – Pa.
data da abertura: 06/09/2022.
credenciamento: 09:30h (horário local).
início da Sessão: 10:00h (horário local).
orçamento:
loTE i – rondon do Pará:
funcional-Programática: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa 
dos direitos constitucionais;
Elemento de despesa: 449051 – obras e instalações;
fonte: 0101 – recurso ordinários e 0301 – recursos ordinários.
loTE ii – capanema e loTE iii – Barcarena:
funcional-Programática: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa 
dos direitos constitucionais;
Natureza da despesa: 449039 – o.S.T. – Pessoa Jurídica;
fontes: 0101 - recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários.
ordenador responsável: césar Bechara Nader Mattar Júnior.
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obs: Por razões de segurança institucional, os projetos somente serão 
disponibilizados mediante solicitação da empresa interessada, realizada a 
partir de e-mail corporativo enviado para o endereço eletrônico cpl@mppa.
mp.br, sendo expressamente vedado o compartilhamento das plantas (pro-
jetos) com terceiros.

Protocolo: 841730

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2022-MP/Pa
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS MÉdicoS E odoNTolÓGicoS, 
coM SErViÇo dE
iNSTalaÇÃo do EQUiPaMENTo odoNTolÓGico coMPlETo E do aPa-
rElHo dE raioS-X
odoNTolÓGico, coNforME coNdiÇÕES, QUaNTidadES E EXiGÊNciaS 
ESTaBElEcidaS
NESTE EdiTal E SEUS aNEXoS.
TErMo dE HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Protocolo nº 113583/2022 que ensejou o 
Pregão Eletrônico nº.
029/2022-MP/Pa, empreitada por preço global, no tipo menor preço por 
item e, diante do julgamento do
Pregoeiro designado pela PorTaria nº. 3126/2022-MP/PGJ, homologo o 
resultado do certame mencionado a favor das empresas abaixo, para todos 
os efeitos previstos em lei:
10.567.214/0001-06– SUPriMEdicE ProdUToS HoSPiTalarES lTda– 
ToTal r$ 95.626,95:
item 01 – Valor Total: r$ 29.470,50
item 02 – Valor Total: r$ 6.295,75
item 03 – Valor Total: r$ 8.150,00
item 07 – Valor Total: r$ 35.964,00
item 08 – Valor Total: r$ 9.299,33
item 09 – Valor Total: r$ 2.401,38
item 12 – Valor Total: r$ 4.045,99
06.331.320/0001-00– idEaliNE coMErcial EirEli– ToTal r$ 54.390,00:
item 04 – Valor Total: r$ 54.390,00
24.039.450/0001-56– HdX coMErcial EirEli– ToTal r$ 8.378,04:
item 05 – Valor Total: r$ 4.676,50
item 06 – Valor Total: r$ 3.701,54
27.792.194/0001-61- lUaNa TaracZUK MicHaliSZYN– ToTal r$ 
6.000,00:
item 10 – Valor Total: r$ 6.000,00
38.438.581/0001-10- carloS aUGUSTo NaSciMENTo PErEira– ToTal 
r$ 2.818,71:
item 11 – Valor Total: r$ 2.818,71
13.261.879/0001-77 - SKYMEd coMErcial lTda – ToTal r$ 6.269,00:
item 13 – Valor Total: r$ 6.269,00
19.785.718/0001-69 - l. N. rodriGUES diSTriBUidora dE ProdUToS 
orToPEdicoS lTda–
ToTal r$ 1.894,32:
item 15 – Valor Total: r$ 1.464,41
item 16 – Valor Total: r$ 340,00
item 17 – Valor Total: r$ 89,91
30.037.851/0001-70- SQUadra do BraSil diSTriBUidora dE EQUiPa-
MENToS lTda–
ToTal r$ 599,00:
item 18 – Valor Total: r$ 599,00
29.084.765/0001-39- laM BraSil EQUiPaMENToS MEdicoS lTda– To-
Tal r$ 1.288,50:
item 19 – Valor Total: r$ 488,50
item 21 – Valor Total: r$ 800,00
29.926.189/0001-20- SiS coMErcio dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS 
lTda– ToTal r$
808,75:
item 20 – Valor Total: r$ 808,75
Valor Total do certame: r$ 178.073,00
Belém-Pa, 17 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 841468

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso n.° 17/2022-csMP/MPPa
  faço público, a quem interessar possa que a 15ª Sessão ordinária do 
Plenário Virtual do conselho Superior, realizar-se-á das 8h do dia 22/08 
até às 18h do dia 26/08/2022 no site: www.mppa.mp.br, para apreciação 
da pauta a seguir:
iTENS da PaUTa:
1. Julgamento de Processos:
1.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir MaciEira da coSTa filHo:
1.1.1. Processo nº 000015-151/2017
requerente(s): Ministério Público Eleitoral
requerido(s): Paulo alberto Santos de Queiroz
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar a prática de possíveis irregularidades na execução de 
obras de engenharia na câmara Municipal de Belém nos anos 2013 e 2014
1.1.2. Processo nº 005233-070/2019
requerente(s): antônio Mário de carvalho
requerido(s): Vanderly antônio luiz Moreira - Secretário Mun. Educação
origem: 2º PJ de redenção

assunto: apurar suposta improbidade administrativa praticada pelo Se-
cretário Municipal de Educação de redenção ao determinar que servidora 
pública ocultasse informações relativas à qualidade da merenda escolar
1.1.3. Processo nº 000911-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Tribunal de contas dos Municípios do Pará - TcM/Pa
origem: 2º PJ defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades no âmbito do TcM-Pa quanto 
ao pagamento de parcela remuneratória em razão de representação por 
cargo/função e concessão de licença Prêmio a conselheiros nos anos de 
2001, 2012, 2013 e 2014.
1.1.4. Processo nº 000689-084/2018
requerente(s): leonardo oliveira abreu
requerido(s): comissão de licitação de rondon do Pará - Pa
origem: 1ª PJ de rondon do Pará
assunto: apurar possível irregularidade na etapa de credenciamento no 
processo licitatório para contratação de serviço de internet da Prefeitura 
Municipal de rondon do Pará.
1.1.5. Processo nº 000111-200/2020
requerente(s): aNoNiMa
requerido(s): Guarda Municipal de ananindeua, Município de ananindeua
origem: 1º PJ de direitos constitucionais fundamentais e defesa Patrimô-
nio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua.
assunto: averiguar suposta irregularidade na aplicação de recursos pú-
blicos, em relação ao contrato nº 003/2019-SESdS/PMa, celebrado pela 
Secretaria Municipal de Segurança e defesa Social e a Empresa M r fa-
bricação de Móveis Eireli, para compra de equipamentos e utensílios para 
cozinha da Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Segurança e defesa 
Social de ananindeua/Pa.
1.1.6. Processo nº 000152-804/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Vitória do Xingu/Pa
origem: 5ª PJ de altamira
assunto: apurar supostas irregularidades em pregão presencial da Prefei-
tura de Vitória do Xingu.
1.1.7. Processo nº 000001-123/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Para e Município de Santa 
luzia do Pará
requerido(s): adamor aires de oliveira
origem: PJ de Santa luzia do Pará
assunto: apurar irregularidades em licitação realizada na Prefeitura de 
Santa luzia do Pará no ano de 2013.
1.1.8. Processo nº 000848-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Thiago Sisnando da costa cabral
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível recebimento indevido de recursos públicos por 
parte de T. S. c. S. que ocupou o cargo em comissão de assistente de dire-
ção do Tribunal de contas do Estado (...) cuja jornada era no mesmo turno 
e horário de curso de odontologia no cESUPa.
1.1.9. Processo nº 000168-804/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa
origem: 5ª PJ de altamira
assunto: apurar licitação na coSaNPa para ampliação e melhoria de siste-
ma de abastecimento de água em altamira.
1.1.10. Processo nº 000281-200/2021
requerente(s): alexandre da costa lacerda
requerido(s): Gestora da E.M.E.i.f. cândida Santos de Souza
origem: 1º PJ de ananindeua
assunto: averiguar suposto ato de improbidade administrativa, consubs-
tanciado no art. 11, iV, da lei n.º 8.429, praticado contra os princípios da 
administração pública, na E.M.E.i.f cândida Santos de Souza, tendo como 
diretora a Sra. diana Thereza lavor
1.1.11. Processo nº 007560-030/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Em apuração, Serviço autônomo de água e Esgoto de Pa-
rauapebas (SaaEP)
origem: 4º PJ de Parauapebas
assunto: apurar irregularidades no pregão eletrônico para registro de pre-
ços do serviço autônomo de água e esgoto de Parauapebas, visando a 
contratação de pessoa jurídica para a locação de caminhões Pipa.
1.1.12. Processo nº 000306-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): fundação cultural do Pará Tancredo Neves - fcPTN
origem: 4º PJ dos direitos constitucionais fundamentais e dos direitos 
Humanos
assunto: apurar possível irregularidade na contratação, por meio de Pro-
cesso Seletivo Simplificado (PSS) realizado pela Fundação Cultural do Pará 
(Edital nº 001/2019), da funcionária amanda alves Gonçalves que seria 
filha da Coordenadora de Gestão de Pessoas do Órgão, a Sra. Elizabeth 
cristina da rocha alves.
1.1.13. Processo nº 000698-051/2019
requerente(s): devair Geralda reis
requerido(s): fGS construtora e Serviços ltda e Prefeitura Municipal de 
rio Maria
origem: PJ de rio Maria
Assunto: Verificar suposto uso de maquinário e servidores da prefeitura 
municipal em obra regularmente licitada a empresa particular.
1.1.14. Processo nº 000014-344/2022
requerente(s): Milena da Silva E Silva
requerido(s): Prefeitura Municipal de Terra alta/Pa e Secretaria Municipal 
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de Saúde de Terra alta/Pa.
origem: PJ de curuçá
assunto: apurar suposta violação de direito de servidor público quanto à 
estabilidade.
1.1.15. Processo nº 000535-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): leoni luis lopes Negrão
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Apurar suposta percepção indevida da gratificação do regime de 
trabalho em Tempo integral com dedicação Exclusiva (TidE) por parte de 
servidor da Universidade do Estado do Pará
1.2. Processos de relatoria do conselheiro MarcoS aNTÔNio fErrEira 
daS NEVES:
1.2.1. Processo nº 000060-151/2014
requerente(s): 4ª Vara do Juizado Especial criminal de Belém
requerido(s): SEMoB - Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana 
de Belém
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível prática de improbidade administrativa na SEMoB.
1.2.2. Processo nº 000660-125/2017
requerente(s): Valdineia alves Vieira
requerido(s): fábrica de Papel da amazônia (facEPa)
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urba-
nismo
assunto: apurar suposta ocorrência de poluição atmosférica praticada pela 
facEPa.
1.2.3. Processo nº 000090-151/2018
requerente(s): Ministério Público de contas do Estado do Pará
requerido(s): andrea Gomes de aragão e Hospital regional dr. abelardo 
Santos
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa, diante o fra-
cionamento de despesas para a aquisição de material de consumo no exer-
cício de 2017.
1.2.4. Processo nº 000234-151/2017
requerente(s): Ministério Público de contas do Estado do Pará
requerido(s): Eutália Barbosa rodrigues e Secretaria de Estado de assis-
tência e desenvolvimento Social (SEdES)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades apontadas pelo Tribunal de con-
tas na prestação de contas da SEdES no exercício de 2009.
1.2.5. Processo nº 001675-940/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): câmara Municipal de Marabá
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar informações de pagamento indevido de diárias a servido-
res públicos e vereadores da câmara Municipal de Marabá entre os anos 
de 2013 e 2016.
1.2.6. Processo nº 000694-940/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Bom Jesus do Tocantins
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar suposta irregularidade em processos licitatórios para a 
contratação de empresas para a prestação de serviços de transporte esco-
lar em Bom Jesus do Tocantins envolvendo verbas federais.
1.2.7. Processo nº 000687-143/2018
requerente(s): r&c Mastins comércio ltda
requerido(s): Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá
origem: 2º Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa diante do fra-
cionamento de despesas para a aquisição de material de consumo no exer-
cício de 2017.
1.2.8. Processo nº 004556-027/2018
requerente(s): associação dos Servidores Públicos Municipais de Tucuruí 
(aSErT)
requerido(s): francisco Bandeira Silva, Sergio luiz Pompeu cunha e Mi-
guel Pereira de Souza Junior
origem: 1º PJ de Tucuruí
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito da aSErT nas gestões 
dos biênios de 2013/2015 e 2015/2017.
1.2.9. Processo nº 000090-440/2019
requerente(s): andreia do Socorro amaro dos Santos
requerido(s): companhia de Saneamento do Estado do Pará (coSaNPa)
origem: 2º PJ dE MEio aMBiENTE, PaT. cUlT. e HaB. e UrB, coNS E 
fUNd - aNaNiNdEUa
assunto: apurar suposta cobrança abusiva na conta de água.
1.2.10. Processo nº 000001-151/2017
requerente(s): Promotoria de Justiça Militar e Núcleo de combate à im-
probidade e corrupção do MPE - Ncic
requerido(s): centro integrado de operações Policiais, Polícia civil do Es-
tado do Pará - Pc/Pa
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Apurar suposta improbidade administrativa na fiscalização da 
execução do contrato administrativo firmado pelo Estado do Pará e a Em-
presa “TNl PcS S/a - oi”.
1.2.11. Processo nº 000240-009/2018
requerente(s): Movimento democrático Brasileiro Secção do Pará-MdB/Pa
requerido(s): Márcio desiderio Teixeira Miranda
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades em convênios da alEPa e aSi-
PAG beneficiando o Instituto de Capacitação e Desenvolvimento Profissio-
nal e de assistência Social Mercina Miranda.

1.2.12. Processo nº 000710-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de cultura - SEcUlT
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível irregularidades na forma de seleção dos artistas.
1.2.13. Processo nº 000198-151/2020
requerente(s): denúncia anônima
requerido(s): agência de defesa agropecuária do Estado do Pará (adE-
Pará)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades na dispensa de licitação nº 
002/2020, realizada pela adEPará
1.2.14. Processo nº 006160-070/2019
requerente(s): Éder franco rosa
requerido(s): departamento de Trânsito do Estado do Pará - dETraN
origem: 2º PJ de redenção
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito do departamento de 
Trânsito do Pará em redenção.
1.2.15. Processo nº 000631-940/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Educação de Bom Jesus do Tocantins 
(SEMEc) e Gilberto Vieira Pontes, Simone Gonçalves da Silva.
origem: 11ª PJ de Marabá
Assunto: Apurar suposto desvio de finalidade ocorrido no âmbito da Prefei-
tura de Bom Jesus do Tocantins, relativo a nacional Simone Gonçalves da 
Silva, professora concursada como pedagoga que estaria ministrando aulas 
de língua portuguesa.
1.2.16. Processo nº 001619-940/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de finanças de Marabá
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar “denúncia” de possível contratação irregular de servidor 
público do Tribunal de contas dos Municípios pela Secretaria Municipal de 
finanças Públicas de Marabá.
1.3. Processos de relatoria da conselheira Maria do Socorro MarTiNS 
carValHo MENdo:
1.3.1. Processo nº 000264-093/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Sindicato dos Trab. e Trabalhadoras rurais de Brasil Novo
origem: PJ de Brasil Novo
assunto: apurar suposta ocorrência de danos ao erário, e de colher os 
elementos necessários para eventual ajuizamento de ação judicial cabível, 
ou para promoção de arquivamento de procedimento investigatório, refe-
rente a prestação de contas no ano de 2012, do Sindicato de Trabalhadores 
rurais de Brasil Novo.
1.3.2. Processo nº 000213-113/2019
requerente(s): Juliana lovo
requerido(s): Hostel 494
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urba-
nismo
assunto: apurar suposta prática de poluição sonora por parte do estabe-
lecimento comercial denominado Hostel 494 situado em Belém do Pará.
1.3.3. Processo nº 000065-804/2017
requerente(s): Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará 
- SiNTEPP
requerido(s): Município de Vitória do Xingu/Pa
origem: 5ª PJ de altamira
assunto: averiguar possível ato de improbidade administrativa praticado 
pelo ex-prefeito municipal de vitória do Xingu, Erivando oliveira amaral, 
concernente a inoperância do conselho do fundo de manutenção e desen-
volvimento da educação básica (fUNdEB), e do não repasse das contribui-
ções previdenciárias do instituto nacional do seguro social (iNSS) aos ser-
vidores públicos municipais do município de vitória do Xingu/Pa referentes 
aos períodos de janeiro a dezembro de 2016.
1.3.4. Processo nº 000062-160/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Para
requerido(s): Prefeitura Municipal de igarapé-açu, Secretaria Municipal de 
Saúde de igarapé-açu
origem: PJ de igarapé-açu
assunto: apurar supostas irregularidades na aplicação dos recursos públi-
cos para aquisição de medicamentos por meio do contrato 152/2020, para 
o tratamento do coVid-19, nos termos da lei 13.979/2020.
1.3.5. Processo nº 000183-070/2018
requerente(s):  Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Maria christina caldas rodrigues
origem: 2º PJ de redenção
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa, referente ao 
descumprimento do decreto municipal de redenção nº 113/2017, (decreta-
ção de estado de emergência contra endemias) por parte da então Secre-
tária Municipal de obras Sra. Maria christina caldas rodrigues.
1.3.6. Processo nº 007034-070/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Em apuração
origem: 2º PJ de redenção
assunto: apurar a ocorrência de suposta conduta caracterizadora de im-
probidade administrativa, em decorrência de suposto descumprimento da 
lei de diretrizes e bases da educação, pelo Município de redenção, por 
descumprimento do calendário escolar do ano de 2015.
1.3.7. Processo nº 000069-249/2022
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Matadouro e açougues Municipais
origem: PJ de oeiras do Pará
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Assunto: Trata-se de inquérito civil instaurado em 2008, com o fito de 
desenvolver trabalhos de fiscalização em relação às condições higiênicas e 
sanitárias dos açougues do Município de oeiras do Pará.
1.3.8. Processo nº 002637-096/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Xinguara
origem: 1º PJ de Xinguara
assunto: apurar a existência de possível ato de improbidade administrativa 
pelo gestor municipal, decorrente do pagamento de gratificações de nível 
superior no percentual de 40%, sem a devida regulamentação, bem 
como a permanência do pagamento do referido percentual para alguns 
servidores, mesmo após a entrada em vigor da PorTaria n. 1095/2017, 
em 01/06/2017, a qual reduziu o percentual para 5%.
1.3.9. Processo nº 000227-151/2018
requerente(s): Sindicato dos Trab. de Trânsito do Estado do Pará - SiN-
dTraN/Pa
requerido(s): departamento de Trânsito do Estado do Pará - dETraN/Pa
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades referentes ao contrato nº. 
36/2018 (pregão eletrônico nº. 04/2018), estabelecido entre o dETraN e 
a fadESP o qual tinha por objeto a prestação de serviços técnicos e opera-
cionais, objetivando a implementação e integração do sistema de biometria 
de propriedade do dETraN/Pa.
1.3.10. Processo nº 000279-043/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Terra Santa e companhia de Sanea-
mento do Estado do Pará (coSaNPa)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades no sistema de abastecimento de 
água no bairro conquista na cidade de Terra Santa /Pa no que tange ao 
processo licitatório realizado com esta finalidade.
1.3.11. Processo nº 000804-087/2019
requerente(s): Genival Soares leal
requerido(s): João Neto alves Martins
origem: PJ de São João do araguaia
assunto: apurar possível ilegalidade na contratação dos servidores de São 
João do araguaia, no que tange à análise curricular dos contratados, bem 
como sobre a legalidade dos contratados no período de janeiro a março 
de 2019.
1.3.12. Processo nº 000139-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): derlon Silva de freitas
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar possível acumulação ilícita de cargos por parte do servi-
dor/médico derlon Silva de freitas
1.3.13. Processo nº 003640-031/2015
requerente(s): o Estado
requerido(s): Estado do Pará
origem: 7º PJ de Santarém
assunto: averiguar o cumprimento pelos Municípios do oeste do Pará do ar-
tigo 14 da lei nº 11.974/2009 que obriga os entes federados a adquirirem 
para a merenda escolar gêneros alimentícios diretamente da agricultura 
familiar e do empreendedor familiar rural, priorizando os assentamentos 
da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e quilombolas.
1.3.14. Processo nº 012878-003/2022
requerente(s): Marcelo antônio de Sá Medeiros
requerido(s): lilia Marcia ramos rei
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
assunto: apurar suposta prática de assédio moral, preconceito e discrimi-
nação, pela sra. lilia Márcia ramos reis, diretora da Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade, em face do sr. Marcelo antônio de Sá 
Medeiros, servidor da SEMaS
1.3.15. Processo nº 000246-030/2021
requerente(s): larissa rodrigues abreu
requerido(s): Secretaria de Saúde de Parauapebas
origem: 4º PJ de Parauapebas
assunto: apurar suposta morosidade por parte da Secretaria Municipal de 
Saúde de Parauapebas, quanto ao fornecimento de fraldas geriátricas a 
pessoas com patologias e mobilidade reduzida.
1.3.16. Processo nº 006895-030/2018
requerente(s): a coletividade, Estado do Pará, Ministério Pará do Estado do Pará
requerido(s): Serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas (SaaEP)
origem: 3º PJ de Parauapebas
assunto: apurar eventuais irregularidades quanto à forma que o SaaEP 
estava procedendo quanto à cobrança de tarifa mínima para custeio e ma-
nutenção do sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto em 
residências/condomínios/kit-nets do município.
1.3.17. Processo nº 000514-125/2019
requerente(s): Servidores da casa do idoso
requerido(s): Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Saúde do Mu-
nicípio de BElÉM (SESMa)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar suposta prática de assédio moral por parte de gestora 
no âmbito da casa do idoso, órgão da SESMa, referente ao ano de 2019.
1.3.18. Processo nº 009091-003/2022
requerente(s): criativa call center
requerido(s): Secretaria de Estado de Segurança Pública - SEGUP
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém

assunto: apurar supostas irregularidades referentes ao pregão eletrônico 
n° 014/2021-segup.
1.3.19. Processo nº 006789-030/2017
requerente(s): Estado do Pará - Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Eliene Soares Sousa da Silva
origem: 4º PJ de Parauapebas
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa decorrente de 
enriquecimento ilícito em prejuízo ao erário, cometido pela servidora/pro-
fessora Eliene soares de Sousa.
1.3.20. Processo nº 001236-382/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará e oaB - Subseção 
conceição  araguaia
requerido(s): Município de conceição do araguaia
origem: 1º PJ de conceição do araguaia
assunto: apurar a tomada de medidas de prevenção contra o vírus co-
vid-19 e a aquisição de material e cabines de desinfecção, destinados à 
contenção do vírus no Município.
1.3.21. Processo nº 000035-043/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): odair José farias albuquerque
origem: PJ de Terra Santa
Assunto: Verificar o cumprimento e da regularidade dos trâmites do pro-
cedimento tomada de preço nº. 000001/2017-PMTS, em decorrência de 
suposta violação das regras previstas na lei nº 8.666/93 ocorrida no Mu-
nicípio de Terra Santa.
1.3.22. Processo nº 001038-048/2019
requerente(s): Newton Pereira da Silva Mathias
requerido(s): celso Goncalves do Vale filho, Prefeitura Municipal de canaã 
dos carajás
origem: 1º PJ de canaã dos carajás
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa decorrente de 
acúmulo de cargos públicos cometido pelo Sr. celso Gonçalves do Vale filho.
1.3.23. Processo nº 000670-073/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de rurópolis e Pablo raphael Gomes Genuíno
origem: Promotoria de Justiça de rurópolis
assunto: apurar eventuais irregularidades/ilegalidades no abastecimento 
de 1000 (mil litros) de diesel, requisitado pela Prefeitura de rurópolis à 
Prefeitura de aveiro.
1.3.24. Processo nº 000858-125/2017
requerente(s): Ten Tavares Energia e construtora lTda
Requerido(s): Polyperfil
origem: 1º PJ de Meio ambiente de Patrimônio, cultura e Habitação. e Ur-
banismo de direitos constitucionais e fundacionais de ananindeua
assunto: apurar suposta falta de licenciamento ambiental e alvará de 
construção, referente a obra realizada pela empresa Polyperfil situada no 
Município de ananindeua.
1.3.25. Processo nº 000285-302/2021
requerente(s): PJ de São francisco do Pará - Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de São francisco do Pará
origem: PJ de São francisco do Pará
assunto: apurar a observância da lei nº 12.527/2011 (lei de acesso à 
informação), e da lei complementar nº 101 (lei de responsabilidade fis-
cal) no que toca transparência de contas para implantação de ‘’Portal da 
Transparência’’.
1.3.26. Processo nº 021126-003/2020
requerente(s): cleber c. S
requerido(s): Secretaria adjunta de Estado e Educação do Estado do Pará 
- SEdUc
origem: 1º PJ dos direitos const. fundamentais e dos direitos Humanos
Assunto: Instaurado com intuito de obter provimento, a fim de continuar 
averiguando supostas irregularidades referentes a ausência de Projetos 
Políticos Pedagógicos (PPPS) nas escolas da SEdUc.
1.3.27. Processo nº 000098-066/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Eder Vaz ferreira, Jose delcicley Pacheco Viegas
origem: PJ de Melgaço
assunto: apurar suposto desvio e/ou aplicação irregular de verbas vincula-
das ao fundo Nacional de desenvolvimento de Ensino (fNdE).
1.3.28. Processo nº 000059-440/2020
requerente(s): Kleber de farias caldas, raissa Marlene de Melo Guedes
requerido(s): clínica Topnefro Terapia renal
origem: 2º PJ de ananindeua
assunto: apurar suposta irregularidade na prestação de serviço de clínica 
privada de nefrologia
1.4. Processos de relatoria da conselheira roSa Maria rodriGUES carValHo:
1.4.1. Processo nº 003617-040/2019
requerente(s): denúncia anônima
requerido(s): casa de carne Br
origem: 6º PJ de castanhal
assunto: apurar possível infração ambiental consistente na prática de po-
luição sonora, pelo estabelecimento “casa de carne Br”
1.4.2. Processo nº 000265-151/2017
requerente(s): Vereadora Marinor Brito - cMB
requerido(s): Prefeitura Municipal de Belém - PMB
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis violações decorrentes do abandono e descaso de 
patrimônio público do Município de Belém.
1.4.3. Processo nº 003241-070/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de redenção e alexandre Mattão da Silva Socieda-
de individual de advocacia
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origem: 2º PJ de redenção
assunto: apurar possíveis irregularidades na contratação de advogado pelo 
Município de redenção.
1.4.4. Processo nº 000091-200/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Saneamento e infraestrutura de 
ananindeua
origem: 1º PJ de direitos constitucionais fundamentais, defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua.
assunto: fiscalizar o cumprimento das pendências indicadas pelo Grupo de 
apoio Técnico interdisciplinar, através do relatório de Vistoria Técnica Nº 
708/2020, pela Prefeitura Municipal de ananindeua e Secretaria Municipal 
de Saneamento e infraestrutura, em relação ao Mercado central.
1.4.5. Processo nº 000044-027/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, Gleiciane 
felix dos Santos ramos e andré luís fonseca fontana.
origem: 1º PJ de Tucuruí
assunto: apurar irregularidades na concessão de licenças ambientais por 
parte da Secretaria de Meio ambiente de Tucuruí.
1.4.6. Processo nº 000047-113/2017
requerente(s): SErGaP-Sindicato das Empresas revendedoras de GlP no 
Estado do Pará
requerido(s): revendedores de GlP
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar as revendas de Gás liquefeito de Petróleo (GlP) pelos 
postos que não preenchem os requisitos previstos na legislação municipal, 
infringindo o art. 2º, i, de lei nº 8.904/2012.
1.4.7. Processo nº 000187-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): fundação de amparo à Pesquisa do Estado do Pará - faPESPa
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades em contratos celebrados entre a 
faPESPa e a Empresa Norte Turismo ltda.
1.4.8. Processo nº 000301-151/2020
requerente(s): Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa
requerido(s): a investigar
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades relacionadas ao pagamento da 
empresa air liquide Brasil ltda. para fornecimento de gases/oxigênio no 
valor total de r$ 31.279,85.
1.4.9. Processo nº 000341-040/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): laureno alves de lemos Neto
origem: 4º PJ de castanhal
assunto: apurar o fato de que o Sr. laureno alves de lemos Neto, diretor 
do Hospital Municipal de castanhal, teria “furado” a lista de prioridades na 
vacinação contra a coVid-19.
1.4.10. Processo nº 000577-157/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): instituto de Educação e amparo da criança e adolescente 
- Monte alegre
origem: 2º PJ de Monte alegre
assunto: apurar possíveis irregularidades em prestação de contas na enti-
dade do terceiro setor no calendário de 2013.
1.4.11. Processo nº 000293-302/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): lindalva Bentes de amorim e cledson de Souza leitão
origem: PJ de São francisco do Pará
assunto: apurar prática de atos de improbidade administrativa e prática de 
nepotismo no Município de São francisco do Pará.
1.4.12. Processo nº 000177-200/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de administração de ananindeua - SEMad
origem: 2º PJ de direitos constitucionais, fundamentais e defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua.
assunto: apurar possíveis irregularidades na dispensa de servidor tempo-
rário sem o pagamento de verbas rescisórias.
1.4.13. Processo nº 000820-048/2018
requerente(s): Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de canaã dos 
carajás (SiSPUMcac)
requerido(s): Município de canaã dos carajás
origem: 2º PJ de canaã dos carajás
assunto: apurar possíveis irregularidades na contratação de servidores 
temporários em canaã dos carajás/Pa.
1.4.14. Processo nº 000062-249/2022
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de oeiras do Pará
origem: PJ de oeiras do Pará
assunto: apurar se o Município de oeiras do Pará está cumprindo o estabe-
lecido nos dispositivos legais do CTB, fiscalizar o cumprimento da legislação 
vigente por parte de condutores e passageiros de veículos automotores, e 
implementar a municipalização do trânsito pelo Município de oeiras do Pará.
1.4.15. Processo nº 000053-826/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura municipal de limoeiro do ajurú
origem: Promotoria de Justiça de limoeiro do ajurú
assunto: apurar a existência de indícios de improbidade administrativa, 
por parte de agentes públicos, no que concerne à aplicação dos recursos 
públicos na área de educação no Município de limoeiro do ajurú.
1.4.16. Processo nº 000422-148/2021
requerente(s): Grupo de atuação Especial e inteligência e Segurança ins-

titucional
Requerido(s): Indefinido
origem: PJ de Baião
assunto: apurar eventual ilegalidade na contratação para fornecimento de 
combustível no ano de 2020.
1.4.17. Processo nº 000360-062/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Garrafão do Norte
origem: PJ de Garrafão do Norte
assunto: apurar notícia de desmatamento, assoreamento e construções às 
margens do rio Jipuúba e igarapé Garrafão nas zonas urbanas e rurais do 
Município de Garrafão do Norte.
1.4.18. Processo nº 026952-003/2020
requerente(s): Juliana Bulgarelli Mendes
requerido(s): Tribunal de contas do Estado do Pará e lucileide ferreira ribeiro
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa.
assunto: apurar possíveis irregularidades com relação ao acúmulo de car-
go e exercício ilegal de função pela Servidora Sra. lucileide ferreira ribeiro 
no Tribunal de contas do Estado - TcE
1.4.19. Processo nº 000185-151/2018
requerente(s): Núcleo de combate à improbidade e corrupção do MPE - Ncic
requerido(s): iGEPrEV - instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: apurar eventuais irregularidades pelo possível pagamento de 
proventos acima do teto remuneratório constitucional pelo iGEPrEV.
1.4.20. Processo nº 000520-069/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Empresa Publicidade rayane e seus proprietários
origem: PJ de Maracanã
assunto: apurar se a empresa de raimundo alves dos Santos e ricardo 
de Jesus figueiredo, localizada no centro de Maracanã estaria promovendo 
poluição sonora, em decorrência da utilização de aparelhos sonoros.
1.4.21. Processo nº 001115-082/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de ipixuna do Pará, Secretaria de Saúde
origem: PJ de ipixuna do Pará
assunto: apurar suposta malversação de dinheiro público destinado aos 
agentes de saúde que trabalham sem uniforme e material adequado.
1.4.22. Processo nº 000164-043/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Terra Santa
origem: PJ de Terra Santa
assunto: apurar o fato de que a Prefeitura de Terra Santa/pa utilizou ver-
bas públicas destinadas às políticas públicas de enfrentamento ao co-
VID-19 em outras finalidades.
1.4.23. Processo nº 005556-096/2019
requerente(s): cícero oliveira almeida, José luiz Silva ferreira e cláudio 
Elias Merques
requerido(s): osvaldo de oliveira assunção Junior
origem: 1º PJ de Xinguara
assunto: apurar possíveis atos de improbidade administrativa ante possí-
veis irregularidades referentes a processos licitatórios e/ou contratos, pra-
ticados, em tese, na gestão de osvaldo de oliveira assunção filho
1.4.24. Processo nº 000791-093/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo, Prefeitura Mu-
nicipal de Brasil Novo
origem: PJ de Brasil Novo
Assunto: Apurar a fiscalização da prestação de contas quadrimestral da 
Secretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo, de acordo com a lei comple-
mentar 141/12.
1.4.25. Processo nº 002830-094/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Sancler antônio Wanderley ferreira - ex-Prefeito de Tucuruí, 
Empresa J. Ney dos Santos e cia ltda, Wagner felisberto da costa.
origem: 3ª PJ de Santa izabel (cÍVEl)
Assunto: Apurar irregularidades nos contratos firmados com a Prefeitura 
de Santa izabel do Pará.
1.4.26. Processo nº 000691-048/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): adailson alves e Souza, Município de canaã dos carajás, 
Manoel de Barros
origem: 1º PJ de canaã dos carajás
assunto: apurar indícios da prática de conduta conhecida como “funcio-
nário fantasma” no âmbito da Prefeitura Municipal de canaã dos carajás.
1.4.27. Processo nº 001294-030/2017
requerente(s): a coletividade, Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): Prefeitura de Parauapebas
origem: 4º PJ de Parauapebas
assunto: apurar possíveis irregularidades na contratação de empresas 
para locação de veículo e máquinas pesadas de terraplanagem.
1.4.28. Processo nº 000226-200/2021
requerente(s): drilene de Nazaré cunha Vieira
requerido(s): Hospital das clínicas ananindeua
origem: 1º PJ direitos constitucionais fundamentais, defesa do Patrimô-
nio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua/Pa
assunto: apurar cobrança indevida de valores, por exames e procedimen-
tos pagos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no Hospital das clínicas de 
ananindeua/Pa
1.4.29. Processo nº 007280-030/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Juranduy Soares Granjeiro
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origem: 4º PJ de Parauapebas
assunto: apurar possíveis irregularidades em razão da deterioração de am-
bulâncias e abandono de cadeiras de rodas e centrais de ar adquiridas pelo 
Município de Parauapebas.
1.4.30. Processo nº 000138-152/2022
requerente(s): Sérgio Martins de Souza Queiroz
requerido(s): Secretaria Municipal de Educação de almeirim
origem: PJ de almeirim
Assunto: Verificar cumprimento por parte do Município de Almeirim, do art. 
13 da lei 13.005 de 2014.
1.4.31. Processo nº 000238-151/2020
requerente(s): Ministério Público federal - MPf
requerido(s): Banco da amazônia - BaSa
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar irregularidades no edital de credenciamento do Banco da 
amazônia para contratação de serviços de advocacia.
1.4.32. Processo nº 001204-157/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Monte alegre - Prefeitura Municipal, Secretaria 
Municipal de Saúde - Monte alegre
origem: 2º PJ de Monte alegre
assunto: apurar possível irregularidade em dispensa de licitação para loca-
ção de tendas para coleta de exames nos casos de suspeita de coVid-19 
no Município de Monte alegre - Pa.
1.4.33. Processo nº 000516-940/2021
requerente(s): aNÔNiMo
requerido(s): faSEPa - fundação de atendimento Socioeducativo do Pará
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis práticas de nepotismo na comissão do processo 
administrativo disciplinar no âmbito do ciaM – Marabá – faSEPa.
1.4.34. Processo nº 005204-040/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Eliomar ferreira de andrade, fazenda Santa cruz
origem: 8º PJ de castanhal
assunto:apurar possíveis atos de violência no campo por Eliomar ferreira 
de andrade em face dos acampados.
1.4.35. Processo nº 000147-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Belém - PMB
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível irregularidade na condução do processo de revi-
são do Plano diretor do Município de Belém/Pa.
1.4.36. Processo nº 000698-151/2021
requerente(s): associação dos funcionários do BaNPará - afBEPa
requerido(s): Banco do Estado do Pará - BaNPará
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito do Banco do Estado 
do Pará – BaNPará – em relação ao contrato nº 105/2020.
1.5. Processos de relatoria do conselheiro fraNciSco BarBoSa dE oliVEira:
1.5.1. Processo nº 000361-062/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
origem: PJ de Garrafão do Norte
assunto: apurar possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da admi-
nistração Pública Municipal de Garrafão do Norte, referente à prestação de 
contas do exercício de 2008, figurando como investigado o ex-Prefeito José 
Juraci linhares de lima.
1.5.2. Processo nº 000781-093/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Educação de Brasil Novo, Prefeitura 
Municipal de Brasil Novo.
origem: PJ de Brasil Novo
assunto: apurar possíveis irregularidades na contratação de professores 
temporários sem formação acadêmica e sem processo seletivo, para mi-
nistrar aulas na rede municipal de ensino de Brasil Novo
1.5.3. Processo nº 002523-070/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Marcelo frança Borges e carlo iavé furtado de araújo
origem: 2º PJ de redenção.
assunto: apurar suposta prática de improbidade administrativa perpetra-
da, em tese, pelo ex-Prefeito Municipal de redenção, carlo iavé furtado 
de araújo, consistente em utilizar a máquina pública para sua promoção 
pessoal, na campanha eleitoral do ano de 2016.
1.5.4. Processo nº 000229-440/2019
requerente(s): iBaMa - instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos re-
cursos Naturais
requerido(s): cKBV florESTal lTda
origem: 1º PJ de Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação, Urba-
nismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse Social de ana-
nindeua/Pa.
assunto: investigar a problemática recebida pelo iBaMa acerca da suposta 
prática de crime ambiental por apresentar informação ambiental falsa, nos 
sistemas de controle (SiSflora) pela empresa cKBV florESTal lTda.
1.5.5. Processo nº 000582-082/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura de ipixuna do Pará
origem: PJ de ipixuna do Pará
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa consubstan-
ciado na nomeação de servidora para o cargo de Tecnólogo em Gestão 
ambiental sem a prévia criação legal do referido cargo.
1.5.6. Processo nº 000025-158/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará

requerido(s): Kimberlly da Silva costa, roselia de fatima Tavares Montanha
origem: PJ de faro
assunto: investigar a existência de funcionários fantasmas vinculados à Se-
cretaria de assistência Social do Município de faro, durante os anos de 2019 
e 2020, figurando como investigadas Rosélia de Fátima Tavares Montanha, 
ex-secretária de assistência, e Kimberlly da Silva costa, atual secretária.
1.5.7. Processo nº 000609-048/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de canaã dos carajás, Josenilton do 
Nascimento oliveira
origem: 2º PJ de canaã dos carajás
assunto: apurar eventuais irregularidades atinentes à gestão da coisa pública, 
pela administração municipal de canaã dos carajás, no ano de 2008, repre-
sentada por seu gestor à época, o prefeito Joseilton do Nascimento oliveira.
1.5.8. Processo nº 002510-030/2020
requerente(s): iBaMa
requerido(s): raimundo camelo de castro
origem: 6º PJ de Parauapebas
assunto: apurar suposta prática de crime ambiental por parte do Sr. rai-
mundo camelo de castro, proprietário da fazenda ouro Verde, por ter rea-
lizado desmatamento de 2 alqueires de mata secundária, sem autorização 
dos órgãos ambientais competentes.
1.5.9. Processo nº 001876-157/2021
requerente(s): Prefeitura de Monte alegre
requerido(s): raimundo Sérgio de Souza Monteiro E outros
origem: 2º PJ de Monte alegre
assunto: apurar supostas irregularidades em licitações, na modalidade 
Pregão Presencial n.º 30, 31/2013, 18 e 19/2014, e possível direciona-
mento de licitação.
1.5.10. Processo nº 001848-157/2021
requerente(s): Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Monte ale-
gre (SSPMMa)
requerido(s): José Mota Bezerra, raimundo Sérgio de Souza Monteiro
origem: 2º PJ de Monte alegre
assunto: apurar suposta prática de irregularidades no instituto de Previ-
dência Municipal de Monte alegre - iPMMa, bem como a ausência de re-
passes mensais das contribuições previdenciárias dos servidores públicos 
ao referido instituto, referentes aos anos de 2013 e 2014.
1.5.11. Processo nº 000230-920/2021
requerente(s): raoni daniel dias da Silva, Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): aerton Grande
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa relativo ao uso 
de cargo público de vereador, praticado por aerton lima da cruz, para ob-
ter vantagem indevida durante abordagem praticada por agente de trânsi-
to, de um caminhão supostamente pertencente ao vereador, que transitava 
com excesso de peso na Pa-150.
1.5.12. Processo nº 007132-030/2018
requerente(s): raimundo osório Sousa
requerido(s): SaaEP - Serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas
origem: 6º PJ de Parauapebas
assunto: apurar eventual lesão a direito coletivo, por omissão do Serviço 
Autônomo de Água e Saneamento de Parauapebas-SAAEP, em fiscalizar e 
corrigir defeitos da rede de esgotamento sanitário do Município, vindo a 
causar prejuízos à coletividade e risco à saúde pública.
1.5.13. Processo nº 000121-140/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): Escola Estadual Socorro rocha, EEEfM irmã Sancha augusta 
de Souza e Silva, Escola Estadual de EfM Padre antônio Vieira.
origem: PJ de ourém.
assunto: acompanhar a prestação de contas de escolas inadimplentes 
quanto aos repasses dos recursos financeiros do programa dinheiro direto 
na escola - PddE do ano 2020.
1.5.14. Processo nº 001165-138/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): antonio fernando costa Medeiros
origem: PJ de São domingos do araguaia
assunto: apurar suposta prática de ato de improbidade administrativa atri-
buída ao vereador antónio fernando costa Medeiros, consistente no acú-
mulo ilícito de cargos.
1.5.15. Processo nº 000028-200/2018
requerente(s): Ministério Público de contas do Estado do Pará-MPc
requerido(s): Elza Monteiro Magalhães
origem: 2º PJ direitos constitucionais fundamentais e defesa do Patrimô-
nio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua.
assunto: apurar denúncia do Ministério Público de contas - MPc sobre a 
inexecução DO Convênio Nº 205/2018 firmado entre a Associação Inte-
grada ao Palácio do Governo- aSiPaG e a associação folclórica e cultural 
Tancredo Neves- afocTaN.
1.5.16. Processo n.º 000994-086/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): companhia Brasileira de Bauxita (cBB)
origem: PJ de Ulianópolis
assunto: apurar a responsabilização pelo dano ambiental ocorrido no Mu-
nicípio de Ulianópolis, em decorrência de resíduos e rejeitos industriais 
que terminaram abandonados em uma área de zona rural da referida mu-
nicipalidade, contaminando de forma relevante o meio ambiente em suas 
diversas dimensões e prejudicando a saúde humana
Belém-Pa, 18 de agosto de 2022.
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior do MPPa
oBS: quaisquer requerimentos devem ser feitos por meio do endereço 
eletrônico conselho@mppa.mp.br

Protocolo: 841929



diário oficial Nº 35.082   103Sexta-feira, 19 DE AGOSTO DE 2022

eXtrato da ProMoÇÃo de arQUiVaMeNto
Ref.: Inquérito Civil 000230-940/2019
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, em cumprimento ao que deter-
mina o § 1º do artigo 10, da resolução 023/20047-cNMP, torna pública a 
Promoção de arquivamento do iNQUÉriTo ciVil 000230-940/2019, cuja 
cópia integral do respectivo despacho se encontra à disposição na Promo-
toria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. 
Transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará 
– fone/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 048/2020-11PJMAB
objeto: aPUrar SUPoSTaS irrEGUlaridadES Na rEaliZaÇÃo do ao 
ProcESSo liciTaTÓrio Nº 147/2021-cPl/PMM, PErTENcENTE ao for-
NEciMENTo dE MarMiTaS aliMENTÍciaS Para a PrEfEiTUra MUNici-
Pal dE MaraBá.
Envolvidos: MaUricio PaUlo dE PaiVa caSTaNHo
MaNciPor oliVEira loPES
Motivação do arquivamento: ausência de fundamento para propositura de 
ação civil Pública (art. 10 da resolução 023/2007-cNMP)
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 841494
extrato da Portaria nº 035/2022-MP/9ªPJ/stM
Procedimento administrativo SiMP 000040-130/2021
o Promotor da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de direitos constitu-
cionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fErrEira SaN-
TaNa, torna pública a instauração de Procedimento administrativo SiMP 
nº 000040-130/2021, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de 
Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liber-
dade cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
PorTaria nº 035/2022-MP/9ªPJ/STM.
acompanhado: SiGiloSo
assunto: “obtenção das informações e acompanhamento das diligências 
eventualmente adotadas pela Polícia civil.”
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 841488
extrato da Portaria nº 034/2022-MP/9ªPJ/stM
Procedimento administrativo SiMP 003961-031/2022
o Promotor da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de direitos constitu-
cionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fErrEira SaN-
TaNa, torna pública a instauração de Procedimento administrativo SiMP 
nº 003961-031/2022, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de 
Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liber-
dade cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
PorTaria nº 034/2022-MP/9ªPJ/STM.
acompanhado: Secretaria Municipal de Saúde de Santarém
Assunto: “ Com a finalidade de acompanhar a manutenção e entrega da 
ambulância UBS 01 e ambulância UBS 05.”
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 841483
eXtrato de Portaria Nº 23/2022-MP/3ªPJi
a 3ª Promotoria de Justiça de itaituba, com fundamento no art. 129, Vi 
da cf/20081, art. 26, i da lei 8.625/932, art. 54, i3 da lei complementar 
Estadual nº 57/2006, artigo 8º, i, ii, iii e iV da resolução nº 174/20174, 
artigo 31 da resolução n.º 007/2019 – cPJ/MPPa, torna pública a instaura-
ção do Procedimento administrativo nº 23/2022-MP/3ªPJi, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de itaituba, situada na av. Nova 
de Santana, nº 384, centro, itaituba/Pa, cEP: 68.180-030- itaituba – Pará 
- fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
PorTaria nº 23/2022-MP/3ªPJi
SiMP nº 000624-922/2022
data de instauração: 12/08/2022
Assunto: O presente Procedimento Administrativo tem a finalidade de apu-
rar a situação de violação dos direitos do idoso raiMUNdo SaBiNo PErEi-
ra, no sentido de defender os seus interesses individuais indisponíveis.
ÍTalo coSTa diaS- Promotor de Justiça

Protocolo: 841424
eXtrato de Portaria Nº 24/2022-MP/3ªPJi
a 3ª Promotoria de Justiça de itaituba, com fundamento no art. 129, Vi 
da cf/20081, art. 26, i da lei 8.625/932, art. 54, i3 da lei complementar 
Estadual nº 57/2006, artigo 8º, i, ii, iii e iV da resolução nº 174/20174, 
artigo 31 da resolução n.º 007/2019 – cPJ/MPPa, torna pública a instaura-
ção do Procedimento administrativo nº 24/2022-MP/3ªPJi, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de itaituba, situada na av. Nova 
de Santana, nº 384, centro, itaituba/Pa, cEP: 68.180-030- itaituba – Pará 
- fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
PorTaria nº 24/2022-MP/3ªPJi
SiMP nº 000880-922/2022
data de instauração: 12/08/2022
Assunto: O presente Procedimento Administrativo tem a finalidade de 
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, as políticas/posturas pú-
blicas do município de itaituba no que se refere Meta 6 disposta na lei 
nº 13.005/2014, qual seja, oferecer educação em tempo integral em, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a aten-
der, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da 
educação básica.
ÍTalo coSTa diaS- Promotor de Justiça

Protocolo: 841427

resUMo da Portaria Nº 018/2022/4ª PJMab
Procedimento administrativo nº 000468-930/2022
a 4ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a
instauração do presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, o qual se en-
contra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das 
flores, s/nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
oBJETo: instaura Procedimento administrativo para acompanhar o regular 
processo de visita de familiares às pessoas presas no sistema carcerário 
de Marabá.
Marabá, 05 de agosto de 2022.
lorENa MoUra BarBoSa dE MiraNda
Promotora de Justiça

Protocolo: 841432
editaL Nº 008/2022-MP/PJi
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, através da Promotora de 
Justiça de inhangapi – dra . TaTiaNa fErrEira GraNHEN, torna pública 
a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo Nº 000026-099/2021 
- PorTaria 008/2022-MP/PJi, que se encontra a disposição na sede da 
Promotoria de Justiça de inhangapi, localizada na avenida São Vicente, 42 – 
centro – inhangapi - cEP 68.770-000, Estado do Pará, fone (91) 3809-1237.
instaurante: Ministério Público do Estado do Pará, em conformidade com o 
art. 127, art. 129, ii e iii, da constituição federal.
assunto:instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, no sen-
tido de que a guarda dos infantes seja regularizada e o possível violador, 
responsabilizado, face à Proteção integral e Prioridade absoluta, nos ter-
mos da lei.
inhangapi(Pa), 08 de julho de 2022.
TaTiaNa f. GraNHEN
Promotora de Justiça Titular de inhangapi

Protocolo: 841439
extrato da Portaria nº 036/2022-MP/PJJ
o Promotor de Justiça Titular de faro, respondendo cumulativamente pela 
Promotoria de Justiça de Juruti, com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da 
lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do inquérito 
civil nº 000717-092/2022, que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Juruti, situada na Travessa Boaventura Bentes, s/n, fórum da 
comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, cEP 68170-000, Juruti/Pa, fone: 
(93) 3536 1797.
PorTaria: 036/2022-MP/PJJ
reclamado: MUNiciPio dE JUrUTi / o ESTado do Pará
assunto: acoMPaNHar E fiScaliZar a rEGUlaridadE dE ofErTa dE 
aTENdiMENTo EdUcacioNal ESPEcialiZado aoS PorTadorES dE dE-
ficiÊNcia, PrEfErENcialMENTE, Na rEdE rEGUlar dE ENSiNo
Nadilson Portillho – Promotor de Justiça de Juruti, em exercício

Protocolo: 841447
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 009/2022-MPPa/PJts
a Promotoria de Justiça de Terra Santa, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conse-
lho Nacional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar o 
Sr. Marivaldo cardoso Siqueira e o representante da empresa S. MilETo 
coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda- EPP , e a todos quantos possam inte-
ressar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso no prazo 
de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo do inquérito civil SiMP nº 
000502-043/2020.
Terra Santa/Pa, 11 de agosto de 2022.
Guilherme lima carvalho
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça de Terra Santa/Pa

Protocolo: 841550
extrato da Portaria n° 010/2022-MP/3ª PJP
a Promotora de Justiça do 3º cargo cível de Parauapebas, com fundamento 
no art. 129, da cf/88, art. 26, da lei nº 8.625/93, art. 52, da lei 
complementar Estadual nº 057/06 e no art. 4°, inc. Vi da rESolUÇao 
n° 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo de PorTaria n° 010/2022-MP/3ª PJP, do SiMP nº 004331-
030/2020 (Eletrônico), o qual se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Parauapebas, situada na rua c, qd. 37, lts. 7 e 8, Bairro cidade 
Nova, cEP 68.515-000 - Parauapebas - Pará - fone: (94) 3352-6400/ 
3352-6401.
PorTaria nº 010/2022-MP/3ª PJP – Procedimento administrativo
Polo Passivo: fundação cultural e liberdade.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar os autos constitutivos da Fundação Cul-
tural e Liberdade a fim de garantir a fidelidade quanto execução de sua 
função social, sobretudo, encaminhando documentos para análise e apro-
vação deste órgão ministerial para posterior lavratura da Escritura Pública 
no cartório de Tabelionato e Notas.
crystina Michiko Taketa Morikawa - Promotora de Justiça.

Protocolo: 841562
extrato da Portaria nº. 007/2022-MP/2ªPJM
a Promotora de Justiça titular do 2º cargo de Marituba, com fundamento no 
art.8º, iii, da resolução nº 174/2017-cNMP e no art.131, iii da resolução 
nº 007/2019-cPJ, resolve instaurar Procedimento administrativo nº. 001311-
025/2022, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Marituba, 
situada na rua cláudio Barbosa da Silva, nº. 380, centro, Marituba – Pará 
– fone: (91)3239-4700/3239-4701, bem como no Sistema integrado do Mi-
nistério Público (SiMP), que pode ser acessado virtualmente.
PorTaria nº. 007/2022-MP/2ªPJM
objeto: acompanhar a situação do adolescente J.K.c.r que possivelmente 
estaria sendo vítima de agressão psicológica e física.
Mariela corrêa Hage, titular do 2º cargo de Promotor de Justiça de Mari-
tuba.

Protocolo: 841542
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eXtrato da Portaria nº 29/2022 – MP/1ªPJ/dPP/Ma do Pro-
cediMeNto PreParatÓrio nº 019211-003/2022
o 1º ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTriMÔNio PÚBlico E 
da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. alEXaNdrE MarcUS foNSEca 
ToUriNHo, torna pública a instauração do Procedimento Preparatório nº 
019211-003/2022, que se encontra à disposição na sede do Ministério Pú-
blico na rua João diogo nº 100, bairro da cidade Velha, nesta cidade de 
Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 29/2022 - data da instauração: 16/08/2022.
objeto: apurar supostas irregularidades relacionadas ao pagamento de 
gratificações a servidores e comissionados da Fundação Papa João XXIII 
– fUNPaPa
Promotor de Justiça: alEXaNdrE MarcUS foNSEca ToUriNHo
Promotoria de Justiça: 1ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa.

Protocolo: 841529
extrato da Portaria nº 020/2022-MP/9ªPJ/stM
inquérito civil SiMP 008316-031/2021
o Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém de direitos 
constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fEr-
rEira SaNTaNa, torna pública a instauração de inquérito civil SiMP nº 
008316-031/2021, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Jus-
tiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade 
cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
PorTaria nº 020/2022-MP/9ºPJ/STM
investigados: Gerenias Sousa Santos
Assunto: ‘’com a finalidade de apurar eventual ato de improbidade admi-
nistrativa praticado por Gerenias Sousa Santos.’’
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 841519
Portaria Nº 4578/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o pleito da Promotora de Justiça ana Maria Magalhães de 
carvalho, coordenadora do GaEco, conforme ofício 289/2022-MP/GaEco
coNSidEraNdo os princípios constitucionais, em especial o da indivisibili-
dade disposto no artigo 127, §1.º da constituição federal Brasileira c/c o 
disposto no artigo 18, inciso iX, alíneas “e” e “f” da lei complementar nº 057, 
de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará)
coNSidEraNdo o inquérito civil n.º 000051-130/2022
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça aNa Maria MaGalHÃES dE carVa-
lHo, coordenadora do GaEco, para prestar auxílio necessário, em conjun-
to ou isoladamente, com o Promotor de Justiça, com atuação na 4.ª PJ de 
Castanhal, no Inquérito Civil supramencionado, nos termos do Oficio n.º 
438/2022-MP/GaEco.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 18 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 841781
Portaria Nº 4577/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições 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 002387-029/2016.
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça liGia ValENTE do coUTo dE aNdra-
DE FERREIRA, titular da 2.ª PJ de Capanema, ou quem suas vezes fizer, 
para atuar no supramencionado inquérito civil e tomar as providências 
cabíveis quanto ao prosseguimento do feito.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 18 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 841715
eXtrato da recoMeNdaÇÃo Nº 003/2022-MP/4ªPJi.
Ref. Inquérito Civil SIMP nº 000910-922/2018
a 4ª ProMoTora dE JUSTiÇa TiTUlar dE iTaiTUBa, PaUla SUElY dE 
araÚJo alVES caMacHo, torna pública a expedição de rEcoMENdaÇÃo, 
nos autos do inquérito civil nº 000910-922/2018, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de itaituba, situada na av. Nova de Santana, 
centro, itaituba-Pa. inquérito civil SiMP nº 000910-922/2018-MP/4ªPJi.
assunto: coNSidEraNdo que foi instaurado nesta Promotoria de Jus-
tiça o Inquérito Civil nº 000910-922/2018, o qual tem como finalidade 
apurar eventuais irregularidades na cobrança pelos serviços de táxis, no 
município de itaituba/Pa; coNSidEraNdo a realização da reunião no dia 
17/06/2022, a qual debateu nesta Promotoria de Justiça a necessidade 
de providências acerca da implementação de taxímetros para melhor afe-
rição dos valores do serviço de táxis neste município; rESolVE: 1 - rE-
coMENdar ao coordENadoria MUNiciPal dE TrÂNSiTo dE iTaiTUBa 
(coMTri): i. orientar o recadastramento dos taxistas, que deverá ocorrer 
em até 30 (trinta) dias. após esse prazo, deverá instaurar procedimento 
administrativo próprio para cassar as autorizações concedidas para aqueles 
que não foram recadastrados, nos termos da legislação vigente, inclusive 
no tocante à instalação de taxímetros. ii. realizar campanhas para dar 
publicidade acerca da obrigação de recadastramento dos taxistas, durante 

todo o prazo suscitado. iii. No prazo de 30 (trinta) dias, disponibilizar pista 
automotiva com 1 (Um) km de extensão, com fluxo duplo, sem lombadas, 
semáforos, cruzamentos, obstáculos, para que os veículos possam desen-
volver velocidade média constante de 50km/h, no ensaio metrológico de 
pista (testes de taxímetros). caso não seja possível a disponibilização de 
pista automotiva, os testes poderão ser realizados em via pública interdi-
tada, após autorização do órgão de trânsito. 2- rEcoMENdar ao SiNdica-
To doS TaXiSTaS E coNdUTorES aUTÔNoMoS dE VEÍcUloS rodoViá-
rioS dE iTaiTUBa – STcaVri e cooPEraTiVa dE TáXi E PrESTaÇÃo dE 
SErViÇo dE iTaiTUBa: i. realizar, no prazo de 15 (quinze) dias, reunião 
com seus membros, para difundir a necessidade de recadastramento das 
autorizações e adquirir os equipamentos de taxímetro, bem como instalá
-los em oficina credenciada pelo INMETROPARÁ/INMETRO. Transcorrido o 
prazo, deverá encaminhar ao Ministério Público cópia da ata de reunião. 
ii. realizar o cadastramento dos proprietários, veículos e respectivos taxí-
metros, encaminhando a relação ao e-mail do iNMETroPara, no prazo de 
até 45 (quarenta e cinco) dias, com cópia ao Ministério Público. iii. após o 
envio do cadastro supra, realizar, no prazo de 10 (dez) dias, o agendamen-
to no PSiE (https://servicos.rbmlq.gov.br/agendamento) e pagamento da 
Guia de recolhimento da União (GrU), referente ao serviço ensaios me-
trológicos em pista, devendo encaminhar comprovante do agendamento e 
comunicar a data prevista para o teste ao Ministério Público. adVErTE-SE 
que o não atendimento da presente recomendação importará na respon-
sabilização e no ajuizamento das medidas judiciais cabíveis, visando res-
guardar os bens ora tutelados, inclusive com a propositura de apropriada 
ação civil Pública para garantia dos direitos consumeristas ora tratados.
Publique-se.
itaituba, 17 de agosto de 2022.
(a) PaUla SUElY dE araÚJo alVES caMacHo – 4ª Promotora de Justiça 
Titular de itaituba.

Protocolo: 841716
Portaria Nº 0629/2022-MP/sUB-ta
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018, e considerando 
os termos do GEdoc nº 136997/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora SiZETE MEdEiroS do NaSciMENTo, ocupante do 
cargo de Técnico - Biblioteconomista, para exercer a função gratificada de 
chefe da divisão de Biblioteca, durante o afastamento da titular, lUcilENE 
da SilVa aMaral, no período de 11 a 12/08/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 17 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Republicada por alteração na original publicada no D.O.E. de 15 de 
março de 2022
Portaria Nº 0822/2022-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 109463/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NaYara SaNToS NEGrao
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Mosqueiro
MaTrÍcUla: 999.2337
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 05/03/2022 - 08/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Juri na 
comarca de altamira/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 03 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4306/2022-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 137326/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodolfo da lUZ VElaSco
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3299
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem de missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4307/2022-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 133637/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: loUiSE rEJaNE dE araUJo SilVa SEVEriNo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de cametá
MaTrÍcUla: 999.1533
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: cametá - Pa dESTiNo(S): Belém/Pa, Brasília/df
PErÍodo(S): 09/08/2022 - 10/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião técnica perante a 
comissão de Meio ambiente da cNMP, a ser realizada no dia 10/08/2022.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4324/2022-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 130718/2022 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): Belém/Pa, caxias do Sul/rS, Gramado/rS, Porto alegre/rS
PErÍodo(S): 09/08/2022 - 14/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (três) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar do XV congresso Esta-
dual do Ministério Público do Estado do rio Grande do Sul.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4326/2022-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 137058/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Joao odilSoN SiQUEira da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-iV
MaTrÍcUla: 999.1038
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa, Vigia/Pa, São caetano de odi-
velas/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção e instalação de bens móveis.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4327/2022-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 137310/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NElSoN EdiVal BraGa caSTro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.330
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): Bonito/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - cumprimento da or-

dem de Missão nº 072/2022-GSi.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4329/2022-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 137056/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: criSPiM riBEiro dE alMEida filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1275
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa, Vigia/Pa, São caetano de odi-
velas/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 09 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4330/2022-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 136995/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rEGiaNE do Socorro ESPiriTo SaNTo rEGo
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - EcoNoMiSTa - aTc-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1465
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): 16/08/2022 - 16/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar levantamento de in-
formações com o objetivo de subsidiar elaboração de análise técnica acerca 
do reajuste da tarifa de água no município de Santo antônio do Tauá/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 09 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4331/2022-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 136534/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo dE SoUZa MENdoNca filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-c-V
MaTrÍcUla: 999.298
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 22/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar tratativas de doação 
de imóvel junto à Prefeitura Municipal de igarapé-Miri (cartório de regis-
tro de imóveis), atendendo determinação da PGJ (ofício nº 639/2022-MP/
PGJ), conforme solicitado pelo departamento de obras e Manutenção
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 09 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4332/2022-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 136827/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1670
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fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 16/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - fiscalizar o contrato nº 
031/2021, referente a reforma da nova PJ de Vigia/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 09 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4333/2022-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 137131/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE EdValdo PErEira SalES
carGo/fUNÇÃo: diretor-Geral - cEaf
MaTrÍcUla: 999.817
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Jacundá/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, na condição de diretor-Geral do cEaf e de palestrante do “ciclo de 
diálogos da lei nº 11.340/2006 (lei Maria da Penha) e combate a violência 
contra a mulher, do Prêmio “Mulheres Empoderadas” e Prêmio “faz a dife-
rença” destinado a homens destinado que reconhecem a força e incenti-
vam os direitos da mulher”
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 09 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4334/2022-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 137323/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE MarcUS foNSEca ToUriNHo
carGo/fUNÇÃo: coMiSSÃo ESTadUal dE coMBaTE À ViolÊNcia NoS 
ESTádioS dE fUTEBol
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): João Pessoa/PB
PErÍodo(S): 07/09/2022 - 09/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como representante da co-
missão Estadual de combate à Violência nos Estádios de futebol no âmbito 
do MPPa, da reunião junto ao cNPG, a ser realizada na sede da Procurado-
ria Geral de Justiça do Estado da Paraíba- João Pessoa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 09 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4335/2022-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 136033/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUcia da coSTa florENZaNo
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PEdaGoGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.3087
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Paulo/SP
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 27/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realiza visita institucional 
à Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, com o objetivo de 
conhecer a estrutura e funcionamento da Escola, os projetos e programas 

de capacitação, bem como o funcionamento dos Núcleos regionais res-
ponsáveis pela disseminação do conhecimento daquele Ministério Público
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 09 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4336/2022-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 137657/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo rodriGo daS cHaGaS loPES
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1888
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de missão
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 09 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4337/2022-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 136730/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1846
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): itupiranga/Pa
PErÍodo(S): 11/08/2022 - 11/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar manutenção nos 
computadores da PJ de itupiranga/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 09 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4338/2022-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 137415/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEiSMario SilVa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.915
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Jacundá/Pa
PErÍodo(S): 10/08/2022 - 11/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 coNcEdE diáriaS a SErVidor.
 BElÉM/Pa, 09 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4363/2022-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 137123/2022, conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia carValHo MEdrado aSSMaNN
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Breves
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MaTrÍcUla: 999.2356
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Breves/Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 03/09/2022 a 10/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e ½ (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - 4ª Promotoria de Justiça de itaituba
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 10 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4364/2022-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 137309/2022 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): Soure/Pa, Salvaterra/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Participar do Projeto de inte-
riorização da Procuradoria Geral de Justiça, na ra Marajó i
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 10 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4365/2022-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 136376/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ZoENio alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2594
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Soure - Pa
dESTiNo(S): Muaná/Pa, Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(S): 15/08/2022 - 20/08/2022, 29/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 (dez) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicossocial - cumprir o calendário 
de itinerância Técnica no Polo administrativo Marajó i
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 10 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4366/2022-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 137107/2022 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): Santarém Novo/Pa, Garrafão do Norte/Pa, capitão Poço/Pa, 
irituia/Pa, ourém/Pa, Bragança/Pa, Viseu/Pa
PErÍodo(S): 17/08/2022 - 17/08/2022, 22/08/2022 - 25/08/2022, 
29/08/2022 - 01/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: implantação de sistema(s) - realizar serviços de informáti-
ca, entrega e implantação de firewall.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 10 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4367/2022-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 137478/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr GoMES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Jacundá/Pa
PErÍodo(S): 10/08/2022 - 11/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Geismario Silva dos Santos
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 10 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4368/2022-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:
NoME: EricSoN NaSciMENTo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Santarém Novo/Pa, Garrafão do Norte/Pa, capitão Poço/Pa, 
irituia/Pa, ourém/Pa, Bragança/Pa, Viseu/Pa
PErÍodo(S): 17/08/2022 - 17/08/2022, 22/08/2022 - 25/08/2022, 
29/08/2022 - 01/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor renato Braga
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 10 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4369/2022-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 137258/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daiaNa MErcES GaMBoa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ iNTE
MaTrÍcUla: 999.2566
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 31/08/2022 - 03/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (três) diaria(s)
fiNalidadE: Seminário - Participar do Evento “conversando com o con-
trole interno (controles internos dos jurisdicionados do TcE-Pa)
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 10 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4370/2022-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 137502/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GErMaNo lEiTao dE oliVEira JUNior
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1175
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Medicilândia/Pa
PErÍodo(S): 10/08/2022 - 10/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de re-
paro no forro da Promotoria de Justiça de Medicilândia.
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ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 10 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4371/2022-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 136795/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE raiMUNdo SilVa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.118
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São caetano de odivelas/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 17/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Wagner da Silva Santos
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 10 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4372/2022-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 137468/2022 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): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 19/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de in-
formática.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 10 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4383/2022-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 137207/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcHUrY MElo ScKYr aHNdrEW
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ iNTE
MaTrÍcUla: 999.2818
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): curralinho/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar diligência técnica 
em caráter de urgência em 01(um) lixão a céu aberto no município de 
curralinho/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4384/2022-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 137526/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público

MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 17/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar, condição de corre-
gedor–Geral do MPPa, inspeção in loco das futuras instalações destinadas 
a abrigar a subestação de energia elétrica do município de Pacajá, pela 
empresa Equatorial Pará distribuidora de Energia S/a, no interesse do pro-
cesso administrativo disciplinar Pad 008/2022-cGMP/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4385/2022-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 137490/2022 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): Vigia/Pa PErÍodo(S): 18/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar do ato de inauguração da 
sede da PJ de Vigia e do auditório da PJ de Marituba, a ser realizado no 
dia 18/08/2022
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4386/2022-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 137274/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoNoaS MENdES dE aSSUNcao
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1826
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa, anapu/Pa, Uruará/Pa, Medicilândia/Pa, Brasil 
Novo/Pa
PErÍodo(S): 22/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar manutenção e con-
figuração nos equipamentos de informática das PJ´s da Região Sudoeste I
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4387/2022-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 137557/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGYVaN BraGa liMa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2012
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
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EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4388/2022-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 137364/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaYara WaGNEr SilVa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE SEGUNda 
ENTrÂ
MaTrÍcUla: 999.2748
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 15/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
de evento promovido pelo CEAF: I Oficina para gestores e articuladores da 
mesa de diálogos caTraPoVoSPará: desvendando o Programa Nacional 
de alimentação Escolar – lei N.11.497/2009, que ocorrerá nos dias 16 e 
17 de agosto de 2022
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4389/2022-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 135968/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaNdrYlENE MarQUES MElo SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira 
ENTr
MaTrÍcUla: 999.2978
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: ourilândia do Norte - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 11/08/2022 - 12/08/2022, 25/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o membro nos tra-
balhos da PJ de cametá/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4390/2022-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 136051/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUla caroliNE NUNES MacHado
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Paragominas
MaTrÍcUla: 999.2330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Paragominas - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 19/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do Seminário “direito das Vítimas”, promovido pelo cEaf MPPa, que será 
realizado no dia 19 de agosto de 2022, em Belém/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4391/2022-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 136214/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS STiliaNidi Garcia
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial de inteligên-
cia e Segurança institucional (GSi)
MaTrÍcUla: 999.380
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 18/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 12 e 1/2 (dez e dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar do 
Estágio Especial de inteligência (EEi), oferecido pelo centro de inteligência 
do Exército(ciE) em parceria com o conselho Nacional do Ministério Público, 
evento que ocorrerá no período de 19 a 30 de setembro de 2022, na Escola de 
inteligência Militar Exército (EsiMEx), localizada em Brasília-df
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4392/2022-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 136972/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEiToN ocTaVio roMao MariGliaNi
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3153
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2022 - 21/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4393/2022-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 137291/2022 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): Santa Maria do Pará/Pa, Bonito/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de missão
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4397/2022-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 137348/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WallacE PaBlo rocHa da crUZ
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3460
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
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oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bonito/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de 
ordem de missão
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4398/2022-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 137353/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaN daNiN PErEira da lUZ
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3284
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa Maria do Pará/Pa, capanema/Pa, Bonito/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 03/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de missão 
sigilosa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4399/2022-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 137363/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: cliSciaNo NaSciMENTo SoUZa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3412
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): castanhal/Pa, Santa Maria do Pará/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de missão
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4400/2022-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 137370/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aMaNda GaMa E GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3334
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de 
ordem de missão
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 

EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4401/2022-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 137472/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iGor NaZarENo lEal MaciEl
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3154
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa, Bonito/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de 
ordem de missão
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4402/2022-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 137522/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMaNoEl JorGE TEiXEira alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2650
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): Santarém/Pa, alenquer/Pa
PErÍodo(S): 15/08/2022 - 17/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar a 
manutenção no sistema de alarme e nas câmeras do monitoramento da PJ 
de alenquer
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4403/2022-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 137515/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEiToN ocTaVio roMao MariGliaNi
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3153
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): Bonito/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de 
ordem de missão
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4404/2022-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 137484/2022 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): Soure/Pa, Salvaterra/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como integrante da comiti-
va, do Programa de Visitas às Promotorias de Justiça da região adminis-
trativa Marajó i
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4405/2022-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 137159/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo caMPoS oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3493
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): 24/08/2022 - 24/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Levantamento de informações - Realizar vistorias para fins 
de emissão de análise técnica a serem realizadas nas unidades de saúde 
São raimundo dos Borralhos e Santana da laura, localizadas no município 
de Santo antônio do Tauá/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4406/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 430/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 10/02/2022, protocolo 106061/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: aNGEla Maria BaliEiro QUEiroZ
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional cível, Pro-
cessual e do cidadão (caocPc)
MaTrÍcUla: 999.452
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 21/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4407/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 1297/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 24/03/2022, protocolo 113736/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: SaMir TadEU MoraES daHaS JorGE
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Execuções Penais, Penas e 
Medidas alternativas de Belém
MaTrÍcUla: 999.108
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 29/03/2022 - 02/04/2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4408/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 1064/2022-MP/PGJ publicada 
no d.o.E. em 15/03/2022, protocolo 112399/2022, conforme abaixo 
relacionada:
NoME: rENaTo alBUQUErQUE cHaVES
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-a-i
MaTrÍcUla: 999.1675
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Óbidos/Pa, Santarém/Pa, alenquer/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 31/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4420/2022-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 137277/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEiSMario SilVa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.915
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): abel figueiredo/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2022 - 09/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir a ordem de diligên-
cia nº 14/2022/MP/10ªPJMaB
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4513/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, em exercício, 
no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
10556/2022, em 14/07/2022,
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal no Ministério Público do Estado do Pará,
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, 
c/c os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual nº 5.810, de 24/1/1994, o 
TEN QoPM adriaNo SaNToS dE fraNÇa, para exercer o cargo de pro-
vimento em comissão de assessor Militar iii, cPc-MP-GM iii, a contar de 
07/07/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4514/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando os termos do expediente GEdoc 
nº 135854/2022,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, acacio PaUlo aMoriM da SilVa, do cargo de provimento 
em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Primeira Entrância, 
MP.cPcP-102.3, nomeado por meio da PorTaria nº 266/2022-MP/PGJ, 
publicada no d.o.E. de 01/02/2022, a partir de 10/08/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4516/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
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r E S o l V E:
dElEGar ao Exmo. Sr. Promotor de Justiça, SaVio raMoN BaTiSTa da 
SILVA, atribuições específicas para dar investidura no cargo de provimento 
em comissão de assessor Ministerial, MP.cPcP-102.3, ao Sr. aSafE fariaS 
liMa, nomeado conforme a PorTaria nº 4357/2022-MP/PGJ.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4549/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais,
coNSidEraNdo a exoneração da servidora Mariane Janaína da luz 
Macedo, conforme os termos da PorTaria nº 4395/2022-MP/PGJ, datada 
de 11/08/2022; e
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal no Ministério Público do Estado do Pará,
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, 
c/c os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, 
dÉBora PriScila BENTES BaTiSTa fErNaNdES, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de assessor Ministerial, MP.cPcP-102.3, a contar 
de 08/08/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 17 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 841696
extrato da Portaria nº 011/2022/MP/PJaB
a Promotora de Justiça de abaetetuba, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 57/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº002102-921/2022/MP/PJaB que se encontra à disposição 
na 3ª Promotoria de Justiça de abaetetuba, situada na avenida São Paulo, 
n.º 2072, Bairro aviação, abaetetuba - Pa,cEP: 68.440-000- abaetetuba- 
Pará – fone: (91) 3751-1177
PorTaria nº 11/2022/MP/PJaB
Polo Passivo: MUNicÍPio dE aBaETETUBa
assunto: “acompanhar o cumprimento das políticas públicas relacionadas 
à emissão de carteiras que garantam gratuidade para pessoas com defici-
ência e idosos nos transportes municipais de abaetetuba”
adriana Passos ferreira – Promotora de Justiça

Protocolo: 841695
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 008/2022-MPPa/PJts
a Promotoria de Justiça de Terra Santa, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho 
Nacional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar o Sr. 
Marivaldo cardoso Siqueira, e a todos quantos possam interessar, inclusive 
para efeito de eventual apresentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, 
acerca do arQUiVaMENTo do inquérito civil SiMP nº 000509-043/2020.
Terra Santa/Pa, 08 de agosto de 2022.
Guilherme lima carvalho
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça de Terra Santa/Pa

Protocolo: 841683
extrato da Portaria n.º 010/2022-MPPa/3ªPJcrim
a 3ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 002653-930/2022 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. Transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
PorTaria Nº 010/2022-MPPa/3ªPJcrim
Envolvido: coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Marabá - SEaSPac.
assunto: acompanhar de forma continuada a execução do Projeto da “car-
tilha: construindo caminhos de igualdade entre meninos e meninas” em 
que o Ministério Público atua como parceiro.
francisca Paula Morais da Gama- Promotora de Justiça.

Protocolo: 841647
Extrato para publicação de PORTARIA 016/2022 Procedimento Admi-
nistrativo 000139-344/2022, para fins ciência ficta dos interessados.
o ProMoTor dE JUSTiÇa da coMarca dE cUrUÇá-Pa, dr. NEY TaPaJÓS 
fErrEira fraNco, torna pública a instauração de Procedimento adminis-
trativo para fins de cientificação dos interessados.
Procedimento administrativo 000139-344/2022
data de instauração: 04 de agosto de 2022
objeto: fiscalização da implementação do conselho Municipal de Educação 
no Município de curuçá/Pa.
Promotor de Justiça: Ney Tapajós ferreira franco
Promotoria de Justiça de curuçá/Terra alta -Pa (rua Gonçalo ferreira 
n.º 384 – Bairro centro – curuçá/Pa – cEP 68750-000Telefone/fax: 91 
- 3722-1331).

Protocolo: 841658

extrato da Portaria n.º 009/2022-MPPa/3ªPJcrim
a 3ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 002652-930/2022 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. Transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
PorTaria Nº 009/2022-MPPa/3ªPJcrim
Envolvido: câmara Municipal de Marabá
assunto: acompanhar de forma continuada a execução do Projeto “conhe-
cendo a lei Maria da Penha em Miúdos” em que o Ministério Público atuará 
como parceiro.
francisca Paula Morais da Gama- Promotora de Justiça.

Protocolo: 841642
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 011/2022-MPPa/PJts
a Promotoria de Justiça de Terra Santa, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho 
Nacional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a Sra. 
rosa Sousa Nogueira ME, e o representante da empresa atração comércio 
de Motos lTda, a todos quantos possam interessar, inclusive para efeito 
de eventual apresentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do 
arQUiVaMENTo do inquérito civil SiMP nº 000501-043/2020.
Terra Santa/Pa, 17 de agosto de 2022.
Guilherme lima carvalho
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça de Terra Santa/Pa

Protocolo: 841677
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

contrato nº: 12/2022
Modalidade da licitação: dispensa de licitação nº 22 /2022.
contratante: Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará 
cNPJ: 05.018.916/0001-92
contratada: NP Tecnologia e Gestão de dados ltda cNPJ: 07.797.967/0001-95
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
pesquisa e comparação de preços no sistema on line denominado “Banco 
de Preços’’
data da assinatura: 01/08/2022
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 01.08.2022.
Valor global: r$10.865,00 (dez mil, oitocentos e sessenta e cinco reais).
dotação orçamentária: 01.032.1495.8403
fonte: 0101 
Natureza da despesa: 339040.11
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros-Procuradora Geral- 
MPcM/Pa.

Protocolo: 841774
.

ratificaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratificaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
Dispensa de Licitação nº 29/2022
data: 09/08/2022
objeto: aquisição de 01(uma) bateria para o veiculo Honda fit, placa QdP-
2260 pertencente ao MPcM/Pa.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93
Valor Global: r$490,00 (quatrocentos e noventa reais)
dotação orçamentária: 01.032.1495.8403.339030.39
fonte:0101
contratada: W. a. P. coMÉrcio SErViÇoS E rEPrESENTaÇÃo BaTEriaS 
EirEli
cNPJ nº 28.623.103/0001-27
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral 
do MPcM/Pa

Protocolo: 841763
ratificaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
Dispensa de Licitação nº 28/2022
data: 09/08/2022
objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva dos equipamen-
tos de ar condicionado do MPcM/Pa.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93
Valor Global: r$3.430,00 (três mil, quatrocentos e trinta reais)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.339039.17
fonte:0101
contratada: MS4 MUlTiSErVicE lTda-ME
cNPJ nº 10.632.409/001-84
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral 
do MPcM/Pa

Protocolo: 841758
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MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PrefeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato 

Processo adMiNistratiVo nº 2022/0525-001-PMa 
Modalidade: Tomada de Preço Nº 005/2022- PE-PMA. objeto: contrata-
ção de empresa para revitalização do centro de testagem e acolhimento (cTa) 
e do centro de especializadas odontológicas (cEo), para atender a deman-
da da secretaria municipal de saúde. contratante: Município de abaetetuba, 
cNPJ 05.105.127/0001-99, com a interveniência da Secretaria Municipal de 
Saúde. contratada: contrato nº 2022/271-PE-PMa - consserve construções 
e Serviços Eireli, cNPJ 37.844.010/0001-13. Valor Global de r$ 212.969,81. 
Vigência: 16/08/2022 a 14/12/2022. Ord. Desp.: Charles Cezar Tocantins 
de Souza.

Protocolo: 841817

PrefeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato. 

Processo adMiNistratiVo nº 2022/0603-002-PMa. 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 029/2022. objeto: contratação de Em-
presa Especializada na Prestação de Serviços de locação de Veículos auto-
motivos Sem Motorista, Sem combustível, Quilometragem livre e com Ma-
nutenção, caso Necessário, para atender a demanda da Prefeitura Municipal 
de abaetetuba/Secretaria de Meio ambiente de abaetetuba/Pa. contratan-
te: Prefeitura Municipal de abaetetuba/ fundo Municipal de Meio ambien-
te - cNPJ 42.408.173./0001-93. contratada: r & T Multi Serviços Eireli - 
Epp, cNPJ: 21.188.924/0001-69 - contrato adm. nº 2022/272, Valor Global 
de r$ 78.904,00 (setenta e oito mil, novecentos e quatro reais. Vigência: 
18/08/2022 a 18/12/2022. raphael thiago silva sereni - secretário Mu-
nicipal de Meio ambiente de abaetetuba.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 033.2022-cPL/seMeia/PMa

O Município de Abaetetuba, através da Secretaria Municipal de Meio am-
biente de abaetetuba - fundo Municipal de Meio ambiente, torna público que 
às 09h do dia 31 de agosto de 2022, realizará licitação na modalidade pregão, 
nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto n.º 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, da lei complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, lei complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, do decreto n° 
8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, na forma eletrônica, do tipo menor preço por 
item, no modo de disputa aberto, visando a aquisição de material de limpeza, 
higiene e descartáveis, para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Meio ambiente de abaetetuba. os interessados poderão obter o texto integral 
do edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso à página do 
Tribunal de contas do Município/Pa, www.licitanet.com.br ou na sala da comis-
são Permanente de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de abaetetuba, 
situada à rua Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cEP: 68440-000, no horário de 
8h às 14h, em dias de efetivo expediente. raphael thiago silva sereni - se-
cretário Municipal de Meio ambiente de abaetetuba.

Protocolo: 841815

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PrefeitUra MUNiciPaL de acarÁ
aViso de ProrroGaÇÃo

O  Município de Acará/Pa torna público, a quem possa interessar, Pror-
roGaÇÃo da sessão de abertura da Tomada de Preço nº 2/2022-00011, cujo 
objeto: EXEcUÇÃo dE SErViÇoS rElaTiVoS À rEforMa do PrÉdio Para 
fUNcioNaMENTo do cENTro dE rEfErENcia dE aSSiSTENcia Social, lo-
caliZado No Bairro PaNTaNal, No MUNicÍPio dE acará-Pa. iNforMaMoS 
que a nova data da sessão pública será dia 06 de setembro de 2022 as 09:00h 
(Horário de Brasília). Permanecendo inalterados as demais disposições do edital. 
Edital disponível: https://acara.pa.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br 
UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Travessa São José nº 120 
Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2022@
gmail.com.

aViso de ProrroGaÇÃo
O  Município de Acará/Pa torna público, a quem possa interessar, Pror-
roGaÇÃo da sessão de abertura do Tomada de Preço nº 2/2022-00012, 
cujo objeto: EXEcUÇÃo dE SErViÇoS rElaTiVoS À rEforMa do PrÉdio 
Para fUNcioNaMENTo da UNidadE BáSica dE SaÚdE, localiZado No 
Bairro PaNTaNal, No MUNicÍPio dE acará-Pa. iNforMaMoS que a nova 
data da sessão pública será dia 06 de setembro de 2022 as 14:00h (Horá-

rio de Brasília). Permanecendo inalterados as demais disposições do edital. 
Edital disponível: https://acara.pa.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.
br UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Travessa São José nº 
120 Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.
pma2022@gmail.com.

Pedro PaULo GoUVea de Moraes.-Prefeito Municipal.
Protocolo: 841819

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

  
PrefeitUra MUNiciPaL de afUÁ-Pa

terMo de reVoGaÇÃo de Processo LicitatÓrio
Processo LicitatÓrio Nº 1.049/2022 -PMa

toMada de PreÇos Nº 008/2022 - PMa
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Infraestrutura

oBJeto: contratação de empresa especializada para a ampliação da Escola 
Municipal frei faustino legarda e reforma da Quadra Poliesportiva, no Bairro 
capim Marinho, no Município de afuá/Pa.
o Prefeito MUNiciPaL de afUÁ, estado do ParÁ, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em especial 
as leis federais nº 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações posteriores;
coNsideraNdo QUe o Processo de licitatório, como qualquer outro pro-
cedimento administrativo, é suscetível de anulação em caso de ilegalidade, 
e revogação por conveniência e oportunidade, nos termos do art. 49 da lei 
federal nº 8.666/93 e das Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal federal;
coNsideraNdo QUe a existência da necessidade de readequação da pla-
nilha orçamentária e dos descritivos técnicos que não podem ser sanados 
através de errata e que a administração Municipal deve tomar as devidas 
providências para a correção dos defeitos do mesmo;
coNsideraNdo QUe a revogação prevista na lei federal nº 8.666/1993 
constitui a forma adequada de desfazer o certame ora em comento, tendo em 
vista a superveniência de razões de interesse público que fazem com que o 
procedimento licitatório, inicialmente pretendido, não seja mais conveniente e 
oportuno para a administração Pública antes que os defeitos do Edital sejam 
devidamente sanados;
coNsideraNdo QUe a revogação está fundamentada no art. 49 da lei 
federal nº 8666/93, na Súmula 473 do Supremo Tribunal federal. Nesse sen-
tido, tendo em vista razões de interesse público decorrente de fato superve-
niente, necessário que seja a licitação revogada para que se proceda a uma 
melhor análise de todos os termos do edital, a fim de que seja a licitação 
promovida da forma que melhor atenda às necessidades da administração;
coNsideraNdo QUe a revogação da licitação em questão pauta-se no 
juízo de discricionariedade, levando em consideração a conveniência do órgão 
licitante em relação ao interesse público, sendo medida perfeitamente legal, 
consoante doutrinas e jurisprudências sobre o assunto;
coNsideraNdo QUe a presente revogação visa garantir efetivamente os 
princípios da economicidade, da igualdade, moralidade e da supremacia do 
interesse público, de forma que o interesse coletivo seja preservado em todos 
os atos adotados pela administração ou por seus representantes;
resoLVe
reVoGar, o Processo LicitatÓrio Nº 1.049/2022 - toMada de Pre-
Ços Nº 008/2022 - PMa, cujo objeto é a contratação de empresa especia-
lizada para a ampliação da Escola Municipal frei faustino legarda e reforma 
da Quadra Poliesportiva, no Bairro capim Marinho, no Município de afuá/Pa, 
com fulcro nas leis federais nº 8.666/1993 (lei de licitações e contratos ad-
ministrativos) e demais alterações posteriores, em especial o “caput” do art. 
49, lei federal nº 8.666/93.
Encaminhe o presente termo de revogação à comissão Permanente de licitação, 
para anexar ao processo, bem como tomar as providências legais cabíveis.

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, cUMPra-SE.
GaBiNETE do PrEfEiTo MUNiciPal dE afUá-Pa, aos 12 de agosto de 2022.

Odimar Wanderley Salomão.-Prefeito Municipal de afuá-Pa.
Protocolo: 841822

PrefeitUra MUNiciPaL de afUÁ
toMada de PreÇos 011/2022

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aMPliaÇÃo da EScola MUNici-
Pal frEi faUSTiNo lEGarda E rEforMa Na QUadra PoliESPorTiVo, No 
Bairro caPiM MariNHo EM afUá/Pa. abertura: 05/09/2022, às 09:00 horas.

afuá/Pa, 18 de agosto de 2022.
rosiLeY caNeLa de MeLo

Presidente da comissão Permanente de licitação
Protocolo: 841824

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PrefeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
resULtado resUMido de aNÁLise e JULGaMeNto 

de ProPostas 
coNcorrÊNcia N° 3008/2022

objeto: execução das seguintes obras/serviços: terraplenagem e regulariza-
ção de vias/ruas na zona urbana e ramais da zona rural. a Prefeitura Munici-
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pal de Barcarena, Pa, através de sua comissão permanente de licitação que 
foi subsidiada pelos técnicos da SEMdUr, em conformidade com a lei nº. 
8.666/93 e disposições do edital, torna público aos interessados que, após 
análises das propostas de preços apresentadas pelas 03 (três) licitantes habi-
litadas no processo licitatório em epígrafe, julgou como classificada e desclas-
sificadas as propostas das empresas descritas no resultado completo de aná-
lise e julgamento das mesmas que poderá ser adquirido no departamento de 
licitações e contratos, no endereço descrito no edital, bem como no portal da 
transparência da prefeitura, através do endereço/link:https://barcarena.go-
vbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2&visao=2&anoproc=2022&nr-
proc=3008&numpaghist=1 ou, ainda, no portal do jurisdicionado do TcM/
Pa (sistema “Geo-obras”) através do endereço/link: http://geoobras.tcm.pa.
gov.br/cidadao/licitacao/detalhes/6936. os representantes das duas empre-
sas cujas propostas foram desclassificadas, querendo, terão vistas dos autos, 
podendo, eventualmente, interpor recursos pertinentes a essa fase, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de publicação deste ato ad-
ministrativo (resultado resumido) na Imprensa Oficial, ou seja, até as 17:00h 
do dia 26 de agosto de 2022, conforme art. 109, inciso i, alínea “b”, c/c § 1°, 
da lei n°. 8.666/93. Todas as propostas estão disponíveis, integralmente, no 
portal da transparência da prefeitura, no endereço/link acima descrito. caso 
os interessados queiram acessar algum outro documento do processo que 
não esteja no portal da transparência ou no portal do jurisdicionado do TcM/
Pa (sistema “Geo-obras”) e não queiram vir à prefeitura para vista, nessa 
hipótese, deverão solicitá-lo para podermos enviá-lo por e-mail. Pedimos que 
entreguem os recursos administrativos no departamento de licitações e con-
tratos, em dia de expediente das 08:00 as 17:00h, ou enviem para o e-mail: 
licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br, devendo, neste último caso, também ob-
servar o horário de expediente (enviar até as 17:00h do último dia de prazo). 
Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL.

Protocolo: 841826

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PrefeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

fUNdo MUNiciPaL Para GestÃo da MoViMeNtaÇÃo
dos recUrsos do fUNdeB

eXtrato de coNtrato PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 023/2022
coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo/fundo Municipal 
Para Gestão da Movimentação dos recursos do fUNdEB, empresa: EdUca 
TraNSPorTES lTda cNPJ nº 13.538.690/0001-89, contrato administrativo 
nº. 232/2022, com o valor total de r$ 218.322,00, oBJETo: prestação de 
Serviços de Transporte Escolar em vias Urbana e rural do município de Bra-
sil Novo/Pa, por meio de locação de veículo tipo caminhonete ou caminhão, 
devidamente adaptado, incluindo motorista, durante 90 (noventa) dias le-
tivos: foNTE dE rEcUrSoS:12 361 0005 2043 e 33 90 39 00, ViGÊNcia 
doS coNTraToS: até 31/12/2022. assinatura do contrato: Brasil Novo/Pa, 
11/08/2022 - Ordenador de Despesas: Wederson Noiminche - Secretá-
rio Municipal de Educação de Brasil Novo.

Wederson Noiminche
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 841828

eXtrato de aPostiLaMeNto
PrefeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

fUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
terMo de aPostiLaMeNto, Nº 001/2021, para fins de incluir a seguinte 
dotação orçamentaria (12.361.0253.2036 MaNUTENÇÃo do ProGraMa ES-
TadUal dE TraNSPorTE EScolar-PETE/SEdUc) para o empenho das des-
pesas relativas ao contrato n° 321/2021, PE 001/2021, com fundamento no 
art. 65, §8 da lei 8.666/93, tendo como a seguinte dotação.
coNTraTaNTE - /fundo Municipal de Educação, coNTraTado: GoNÇalVES 
& diaS lTda, cNPJ: 07.868.912/0006-33, oBJETo: aquisição de coMBUS-
TiVEl, Ordenador de Despesas: WEDERSON NOIMINCHE - Secretário 
Municipal de Educação. WEDERSON NOIMINCHe.

Protocolo: 841830

estado do ParÁ
PrefeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de terMo aditiVo
Partes: coNtrataNte - PrEfEiTUra MUNiciPal dE BraSil NoVo/fUN-
do MUNiciPal dE SaÚdE: coNTraTada - oXiNorTE oXiGENio do NorTE 
lTda - EPP - cNPJ: 29.187.356/0001-68. resolvem celebrar entre si o pri-
meiro termo aditivo ao contrato N° 004/2022 fMS de fornecimentos de Gás 
Medicinal (oxigênio) e Equipamentos, destinados a manutenção do Hospital 
Municipal Maria José Biancardi, SaMU e demais ações desta Secretaria, objeto 
do Pregão Eletrônico N° 019/2021 fMS, com base no art. 65, inciso i, letra 
“b”, da lei nº 8.666/1993. finalidade do aditivo: foram acrescidas quantida-
des nos itens que resultam em r$: 60.070,00 (sessenta mil e setenta reais), 
aproximadamente 24,00% do valor original do contrato. data da assinatura: 
16/08/2022. Autorização para o aditivo: Elysson Leonarde Kloss - Se-
cretário Municipal de Saúde.

ELYSSON LEONARDE KLOSS
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo: 841831

estado do ParÁ
PrefeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2022-Pe

Tipo Menor Preço por ITEM. oBJETo: seleção e contratação de pessoa jurí-
dica, para aquisição de 50.000 l de óleo S10 para recuperação de 40 quilôme-
tros da Vicinal 21, Ponto inicial 3º 30’25.68”S; 52º44’6.24”0. Ponto final 3º 
39’59.48”S; 52º39’5.64”0, no município de Brasil Novo/Pa, em atendimento 
ao convênio nº 178/2022-SETraN. aBErTUra: 01/09/2022, às 09:30 horas. 
local da SESSÃo PÚBlica: (www.licitanet.com.br).  o Edital e seus anexos 
estarão disponíveis para download na plataforma www.licitanet.com.br, nos 
portais www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações consultas) e Portal Transpa-
rência do Município de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informa-
ções e retiradas no Setor de licitações localizado no Prédio da Prefeitura 
Municipal Brasil Novo, na av. castelo Branco, 821, centro-Brasil Novo-Pará.

Weder Makes Carneiro.
Prefeito Municipal de Brasil Novo.

Protocolo: 841832

estado do ParÁ
PrefeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2022-Pe

O Município de Brasil Novo, torna público a Homologação do procedimento 
licitatório em epigrafe, objeto: contratação de pessoa jurídica do ramo per-
tinente, para aquisição de insumos e serviços (combustível) para fomento 
às ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao programa Ter-
ritórios Sustentáveis, no município de Brasil novo, empresa: GoNÇalVES & 
diaS lTda, cNPJ/Mf sob o nº 07.868.912/0006-33, com o valor total de r$ 
331.535,75. Brasil Novo/Pa, 11 de agosto de 2022.

WEDER MARKES CARNEIRO
Prefeito Municipal de Brasil Novo

eXtrato de coNtrato 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2022-Pe

Tipo Menor Preço por Lote. oBJETo: contratação de pessoa jurídica do 
ramo pertinente, para aquisição de insumos e serviços (combustível) para fo-
mento às ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao programa 
Territórios Sustentáveis, no município de Brasil novo. conforme convênio nº 
006/2022-SEdaP, coNTraTada: GoNÇalVES & diaS lTda, cNPJ/Mf sob o 
nº 07.868.912/0006-33, Valor Total r$ 331.535,75 (trezentos e trinta e um 
mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos). coNTraTo 
Nº 240/2022. ViGENcia: 12 meses. foNTE dE rEcUrSoS: 20 605 1011 
1.031 e 33.90.30.00, ViGÊNcia doS coNTraToS: 12 (doze) meses. assina-
tura do contrato: Brasil Novo/Pa, 16/08/2022.

Weder Makes Carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 841827

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PrefeitUra MUNiciPaL de BreVes
aVisos de disPeNsa de LicitaÇÃo

disPeNsa Nº 7/2021-010207
A Comissão de Licitação do Município de Breves, através da Prefeitura 
Municipal de Breves, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. José 
antonio azevedo leão, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do 
processo de dispensa de licitação a seguir: objeto: locação de imóvel des-
tinado a abrigar a instituto Nacional de Seguridade Social - iNSS, localizado 
Na rua Justo chermont, nº 263, Bairro centro, Breves/Pa; contratado: Sr. 
José arlindo farias Balieiro; cPf: 234.496.322-72, fundamento legal: art. 
24, inciso X, da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Gisele Silva 
Valente - Presidente da CPL.

disPeNsa Nº 7/2021-010209 
A Comissão de Licitação do Município de Breves, através da Prefeitura 
Municipal de Breves, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. José 
antonio azevedo leão, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do 
processo de dispensa de licitação a seguir: objeto: locação de imóvel des-
tinado a abrigar a instituição Mãos de ouro, localizado Na rua duque de 
caxias, Nº 2066, Bairro centro, Breves/Pa; contratado: Sr.ª. doralice Gema-
que Machado; cPf: 623.242.682-72, fundamento legal: art. 24, inciso X, da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Gisele Silva Valente - Pre-
sidente da CPL Breves.

eXtrato de terMo aditiVo 
esPÉcie: 1º Termo aditivo de Tempo contrato carta convite nº 1/2022-
022301. contrato nº 20220160. contratante: Prefeitura Municipal de Breves. 
contratada: G. c. P. Machado comércio e Serviços, cNPJ: 05.107.161/0001-
00. objeto: o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato até 14 de novembro 2022, nos Serviços de reparos 
nas Praças: Praça do operário, Praça da Bíblia, Praça Mário curica e Praça 
frei dorsé, localizadas na Zona Urbana do Município de reves/Pa, referentes 
aos Grupos i, ii, iii e iV, contrato nº 20220160. Vigência: 17/08/2022 a 
14/11/2022. amparo legal: art. 65, §1º, da lei federal nº 8.666/93. 
Ordenador de Despesa: José Antônio Azevedo Leão
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eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº: 20211163; origem: dispen-
sa de licitação Nº 7/2021-010207; contratante: PMB; contratado: Sr. José 
arlindo farias Balieiro; cPf: 234.496.322-72. objeto locação de imóvel des-
tinado a abrigar a instituto Nacional de Seguridade Social - iNSS, localizado 
Na rua Justo chermont, nº 263, Bairro centro, Breves/Pa; Valor Total: r$ 
45.100,00; Vigência: 04 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021; 
data da assinatura: 04 de fevereiro de 2021.
coNtrato Nº 20211167; origem: dispensa de licitação nº 7/2021-010209; 
contratante: PMB; contratado: Sr.ª. doralice Gemaque Machado; cPf: 
623.242.682-72. objeto locação de imóvel destinado a abrigar a instituição 
Mãos de ouro, localizado Na rua duque de caxias, nº 2066, Bairro centro, 
Breves/Pa; Valor Total: r$ 14.300,00; Vigência: 03 de fevereiro de 2021 a 31 
de dezembro de 2021; data da assinatura: 03 de fevereiro de 2021.

Protocolo: 841834

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PrefeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtratos de coNtrato 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 003/2022-PMc/semed 
objeto: registro de Preços Para futura e eventual contratação de empresa 
especializada em fornecimento de Mobiliário escolar e mobiliário de escri-
tório Para atender os alunos Matriculados nas escolas da rede de ensino e 
os Setores administrativos da Secretaria Municipal de educação de came-
tá/Pa.fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. contrato nº 07.Pe.003/
2022-Pmc/Semed. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria 
Municipal de educação/fundo Municipal de educação, cnpj nº 18.782.198/0001-
78 e fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. fundeb cametá, cnpj nº 
31.480.157/0001-95. contratado: norte enterprise e empreendimentos ltda, 
cpnj nº 44.352.691/0001-68. Valor Total r$ 165.000,00. Vigência: 11/08/2022 
a 11/08/2023. ordenador: enio de carvalho.

eXtrato de terMos aditiVos 
Espécie: 1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 057/2021. objeto 
do contrato: locação de imóvel Que Se destina ao funcionamento da escola 
Municipal de ensino fundamental raimundo ignácio ferreira na ilha de fur-
tado. contratado: José fernando oliveira da Veiga, cPf: 008.347.522-20. ob-
jeto do termo aditivo é a prorrogação do prazo de vigência deste instrumento 
pelo período de 12 (doze) meses, iniciando em 24.04.2022 e finalizando em 
23.04.2023. ordenador: Enio de Carvalho, Secretário de educação.
esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 080/2021. objeto 
do contrato: locação de imóvel Que Se destina ao funcionamento da escola 
Municipal de ensino fundamental São francisco. contratado: dionilze dos Pra-
zeres Nunes, cPf: 046.140.822-89. objeto do termo aditivo é a prorrogação 
do prazo de vigência deste instrumento pelo período de 12 (doze) meses, 
iniciando em 08.06.2022 e finalizando em 07.06.2023. Ordenador: Enio de 
carvalho, Secretário Municipal de educação.

aViso de JULGaMeNto da HaBiLitaÇÃo 
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 03/2022-semed 

A Secretaria Municipal de educação de Cametá, por meio da comissão 
especial de licitação, torna público o resultado de julgamento da documentação 
da habilitação, referente ao Processo nº 3223/2022, da concorrência Pública 
nº 03/2022-Semed, Tendo como objeto a contratação de empresa especiali-
zada Para a reforma e ampliação das escolas Municipais de ensino infantil e 
fundamental localizadas no Município, cametá/Pa. Empresas Habilitadas: 1-a 
& c navegação e construção ltda, cnpj nº 83.354.670/0001-33; 2-Bauhaus 
Project Manager ltda, cnpj nº 07.102.250/0001-81; 3-construtora e Transpor-
tes Gonçalves eireli, cnpj nº 10.173.858/0001-01; 4-construtora Projetta ltda 
- epp, cnpj nº 22.365.949/0001-28; 5-consserv construções e Serviços eireli, 
cnpj nº 37.844.010/0001-13; 6-J. c. S de Souza construções de edifícios eireli, 
cnpj nº 32.552.236/0001-27; 7-J. e. construção civil e locação eireli, cnpj nº 
17.056.181/0001-70; 8-l. de Souza oliveira eireli - Me, cnpj nº 12.664.806/0001-
63; 9-Marmorial Serviços de construções eireli, cnpj nº 10.539.428/0001-60; 
10-Mojuim engenharia e Transporte eireli, cnpj nº 24.250.973/0001-47; 11-nor-
te do Brasil operações de Terminais ltda, cnpj nº 04.319.889/0001-25; 12-r. 
do c. comercio e Serviços eireli - Me, cnpj nº 28.173.733/0001-47; 13-T. da c. 
Soares eireli - Me, cpnj nº 31.057.234/0001-07; e 14-Wd comercio e Serviço ei-
reli, cpnj nº 31.481.043/0001-60. Empresas iNaBiliTadaS: 1- a.o.c. constru-
ção Serviços de Terraplanagem e Manutenção eireli, cnpj nº 21.868.165/0001-
50; 2-azul construções eireli, cnpj nº 19.766.105/0001-84;3-Bereshit 
e athayde construções ltda epp, cnpj nº 22.061.952/0001-58;4-cen-
tro Sul engenharia ltda, cnpj nº 04.368.423/0001-10;5-construtora ele-
var ltda - epp, cnpj nº 04.298.125/0001-09;6-corrêa & corrêa construção 
civil ltda, cnpj nº 27.567.970/0001-20;7-e. dos S. do c. arnaud constru-
ções, cnpj nº 40.917.701/0001-04;8-f. c. amaral construtora ltda, cnpj nº 
42.740.451/0001-05;9-ferreira & Pantoja consultoria e construção ltda - epp, 
cnpj nº 14.699.252/0001-65;10-furthe Serviços e construções eireli, cnpj nº 
40.883.618/0001-61;11-K. M. Batista cardoso eireli, cnpj nº 20.200.321/0001-
47; 12-Mr corrêa de almeida eireli epp, cnpj nº 17.918.340/0001-07;13-WG 
construtora ltda, cnpj nº 07.210.665/0001-79, e14-W. M. amaral eireli, cpnj 
nº 33.995.455/0001-43. Em respeito aos Princípios do contraditório e da ampla 
defesa, e nos termos do art. 109, i, a, da lei federal nº 8.666/93, abre-se o pra-
zo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da Publicação deste ato, para que os 
interessados se manifestem. Edvane da Costa Pinheiro - Presidente da CeL.

Protocolo: 841835

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PrefeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2022- PMc - srP 
objeto: registro de Preços Para Eventual e futura aquisição de Gêneros ali-
mentícios, Para alimentação Escolar dos alunos da rede Pública de Ensino, 
através do Programa Nacional de alimentação Escolar: Ensino fundamental, 
Educação de Jovens e adultos Eja, Educação infantil (Pré-Escolar e cre-
che), Ensino Médio, Educação Especial e o Programa Mais Educação de ca-
panema/Pa. Sessão Pública: 31/08/2022 às 09h, horário de Brasília. Edital 
disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações e-mail: 
cpl.capanema2017@gmail.com/pregoeiracapanema@gmail.com. Laise Mar-
tins Leal - Pregoeira.

terMo de HoMoLoGaÇÃo de Processo LicitatÓrio 
toMada de PreÇo Nº 001/2022 

o Prefeito Municipal de capanema, no uso de suas atribuições, conside-
rando o julgamento da comissão Permanente de licitação na Tomada de Pre-
ço nº 001/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
serviços de conclusão de construção de uma quadra coberta com vestiário 
da Escola Municipal inácio ferreira, no Município de capanema, HoMoloGo 
seu julgamento à empresa ferreira & Pantoja consultoria e construção ltda 
- Epp com cNPJ Nº: 14.699.252/0001-65 com valor global r$ 552.911,16 
(quinhentos e cinquenta e dois mil novecentos e onze reais e dezesseis cen-
tavos), referente ao objeto da licitação; nos termos de sua proposta, e com 
base no art. 22, inciso ii da lei nº 8.666/93. Francisco Ferreira Freitas 
Neto - Prefeito Municipal.

retificaÇÃo 
Na publicação circulada no dia 16/08/2022 no DOE/PA nº 35.078, 
página 105 e diário do Pará B8, e no dia 17/08/2022 no d.o.U seção 3, 
pág. 262 referente ao aviso de licitação Pregão Eletrônico 026/2022. 
oNde se LÊ: Pregão Eletrônico nº 025/2022- PMc - SrP. 
Leia-se: Pregão Eletrônico nº 026/2022- PMc - SrP. o restante fica inalte-
rado. informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com/pregoeiracapane-
ma@gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira.

eXtrato de reGistro de PreÇo 
reGistro de PreÇo Nº 019/2022, Vinculada ao PE nº 019/2022-Pm-
c-Srp. objeto: registro de Preço Para contratação de Pessoa Jurídica Para 
Serviços funerários e aquisição de Urnas, Para atender a Prefeitura Municipal 
de capanema e Secretaria Municipal de assistência Social. Vencedores: rfu-
neraria capanema ltda, cNPJ 00.792.011/0001-51, com valor: item-Valor 
Unitário: 01-r$ 350,00; 02-r$ 750,00; 03- r$ 1.062,00; 04-r$ 3,15; 05-r$ 
2,70; 06- r$ 458,00. Vigencia: 12(dose) meses, contados a partir da data de 
sua assinatura. Em 09/08/2022. Laise Martins Leal - Pregoeira.

eXtratos de coNtratos
coNtrato Nº 1008001-2022. origem: Pregão Eletrônico nº 019/2022 - 
Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada: fune-
raria capanema ltda cNPJ: 00.792.011/0001-51. objeto: registro de Preço 
Para contratação de Pessoa Jurídica Para Serviços funerários e aquisição de 
Urnas, Para atender a Prefeitura Municipal de capanema e Secretaria Muni-
cipal de assistência Social. Valor Global: r$ 333.160,00 (trezentos e trinta e 
três mil, cento e sessenta reais). Vigência: por 12(dose) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura. data da assinatura: 10/08/2022. 
Ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto

iNeXiGiBiLidade Nº 019-2022. 
coNtrato Nº 0507001-2022. iNX. Nº 6/2022-019. contratante: Mu-
nicípio de capanema/Prefeitura Municipal. contratado: Gabriela doce Silva 
coelho de Souza com cPf nº 031.122.452-02. objeto: Prestação de serviços 
de engenharia sanitária para ser executado no departamento de Vigilância 
em Saúde. fundamento legal: art. 25, inciso ii, c/c com art. 13, inciso 
iii, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: 
r$58.440,00. data de assinatura: 05/07/2022.

eXtratos de terMos aditiVos 
esPÉcie: 15º Termo aditivo contrato nº 20140178. décimo Quinto Termo 
aditivo nº 20140178. rdc nº 001/2014. objeto: Prorrogação de Prazo de 
Vigencia do contrato, cujo contrato Tem Por objeto construção de duas 
Quadras Esportivas cobertas em Escolas da rede Municipal de Ensino, na 
cidade de capanema. contratado: alvorada construções & comércio ltda - 
Epp, cNPJ sob o nº 83.302.976/0001-46. Vigência: 180 (cento e oitenta dias) 
dias. fund. legal: art. 57, § 1º, inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 
01/12/2021. Francisco Ferreira Freitas Neto-Prefeito Municipal.
esPÉcie: 16º TErMo adiTiVo Nº 20140178. rdc nº 001/2014. objeto: 
Prorrogação de Prazo de Vigencia do contrato, cujo contrato Tem Por objeto 
construção de duas Quadras Esportivas cobertas em Escolas da rede Muni-
cipal de Ensino, na cidade de capanema. contratado: alvorada construções 
& comércio ltda - Epp, cNPJ sob o nº 83.302.976/0001-46. Vigência: 180 
(cento e oitenta dias) dias. fund. legal: art. 57, § 1º, inciso ii da lei nº 
8.666/93. assinatura: 02/06/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Pre-
feito Municipal.

Protocolo: 841836
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PrefeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

A Prefeitura Municipal de Castanhal, por intermédio da Secretaria Muni-
cipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licita-
tório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 
072/2022/PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada Para 
o Fornecimento de Lubrificantes, destinado a atender a demanda da Frota de 
Veiculos das diversas Secretarias/fundos Municipais e o instituto de Previ-
dência do Município de castanhal/Pa por um período de 12 (doze) Meses, a 
sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas 
de Preços e início da etapa de lances no dia 31/08/2022às 09:00 horas. o 
Edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.br/
categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@
castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. célia do socorro da silva 
Andrade - Pregoeira da Prefeitura Municipal de Castanhal.

Protocolo: 841838

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ELDORADO DO CARAJÁS

.

PrefeitUra MUNiciPaL de eLdorado dos caraJas
aViso de LicitaÇÃo

O município de Eldorado dos Carajás, por intermédio do fundo Municipal 
de Saúde torna pública abertura da licitação de credenciamento com critério 
de julgamento técnica e preço art. 25, da lei 8666/93 caputs, c/c Portaria 
MS/GM nº 1.034/10 e parágrafo único do art. 26 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores., e as exigências estabelecidas neste edital. lei comple-
mentar nº 123/06 e 147/2014, e demais legislação vigentes na modalidade 
credenciamento por inexigibilidade Nº 6/2022-001 fMS. objeto: contratação 
de empresa e/ou entidade especializada para prestação de serviços médicos 
e de enfermagem em regime plantonista, realização de consultas especia-
lizadas, realização de procedimentos cirúrgicos especializados e realização de 
exames médicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
do município de Eldorado do carajás-Pa. abertura 16/09/2022 08hs00min. Na 
sede da prefeitura Municipal de Eldorado do carajás, localizada rua rio Vermelho 
nº 01 no Km 100, o mesmo encontra disponível nos site do TcM-Pa e Portal da 
Transparência e Prefeitura municipal de Eldorado dos carajás https://www.eldo-
radodocarajas.pa.gov.br/portal-da-transparencia, Maria Nilda Pereira Neves 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
O Município de Eldorado dos Carajás, por intermédio da Prefeitura Mu-
nicipal de Eldorado dos carajás, torna pública a  licitação com critério de 
julgamento menor preço por item, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto 
nº 7.746, de 05 de junho de 2012, decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, decreto nº 9.488, de 30 
de agosto de 2018 aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste edital. lei complementar nº 
123/06 e 147/2014, e demais legislação pregão eletrônico nº 9/2022-037 PMEc.  
objeto: Sistema de registro de preço para contratação de empresa especiali-
zada em aluguéis sonorização palcos tendas Bainheiros grid de fechamento e 
demais materiais e estrutura para eventos com montagem e desmontagens 
que venha ser organizado pela prefeitura municipal de Eldorado do carajás 
e diversas secretarias deste município. abertura 01/09/2022 14hs00min. o 
mesmo encontra disponível nos site do TcM-Pa  E Portal da Transparência e Pre-
feitura municipal de Eldorado dos carajás https://eldoradodocarajas.pa.gov.br, 
será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br.

Protocolo: 841840

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetroNico PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 19/2022-PMGP: 
objeto: registro de preço para eventual contratação de empresa especializa-
da na prestação de serviços de instalação, manutenção, aquisição de peças 
e bombas submersas para suprir as necessidades do município de Goiané-
sia do Pará. contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará - PMGP, 
cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220289, valor r$ 634.549,23; 
Secretaria Municipal de Educação - SEMEd, cNPJ: nº 27.400.285/0001-04, 
contrato nº 20220290, valor r$ 680.337,85; Secretaria Municipal de Saú-
de - SMS, cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 20220291, valor r$ 
680.337,85; Secretaria Municipal de assistência Social - SEMaS, cNPJ nº 
18.367.597/0001-81, contrato nº 20220292, valor r$ 178.974,06; Secre-
taria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, cNPJ nº 19.998.060/0001-73, 

contrato nº 20220293, valor r$ 38.512,27; contratada: N S dE carVa-
lHo EirEli, cNPJ: 29.751.318/0001-96; PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-
13, contrato nº 20220294, valor r$ 107.111,25; SEMEd, cNPJ: nº 
27.400.285/0001-04, contrato nº 20220295, valor r$ 107.111,25; SMS, 
cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 20220296, valor r$ 107.111,25; 
SEMaS, cNPJ nº 18.367.597/0001-81, contrato nº 20220297, valor r$ 
93.807,50; contratada: aGroMaQUiNaS coM VarEJiSTa dE PEcaS EirEli, 
cNPJ: 24.784.807/0001-20; PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 
20220299, valor r$ 102.210,00; SEMEd, cNPJ: nº 27.400.285/0001-04, con-
trato nº 20220300, valor r$ 104.728,00; SMS, cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, 
contrato nº 20220301, valor r$ 104.728,00; SEMaS, cNPJ nº 18.367.597/0001-
81, contrato nº 20220301, valor r$ 4.546,00; contratada: W & J iNSTalacoES 
E MaNUTENcoES ElETrica lTda, cNPJ: 44.005.946/0001-16; data de assina-
tura: 18/08/2022. Francisco David Leite Rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 841842

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GURUPÁ

.

PrefeitUra MUNiciPaL de GUrUPÁ
secretaria MUNiciPaL de saÚde

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022

objeto: construção do Hospital Municipal de Gurupá. Execução direta. Em-
preitada por preço global. Tipo: menor preço. abertura das propostas: 20 de 
setembro de 2022, as 9:00hs. Endereço: rua São Benedito, centro, sala da 
cpl da Prefeitura Municipal de Gurupá. informações poderão ser obtidas atra-
vés do fone: 93 98425-7455 ou do email: gibranpmz@hotmail.com.

Gurupá, Pa, 19 de agosto de 2022
Gibran Carlos Freitas da Silva

Presidente da comissão Especial de licitação
Protocolo: 841844

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PrefeitUra MUNiciPaL de iritUia
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2022-srP 
objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais 
de construção e Hidráulico, para atender as necessidades da Prefeitura Mu-
nicipal, Secretarias e fundos do Município de irituia/Pa. data da sessão: 
01/09/2022 horário: 10h00min. local: www.portaldecompraspublicas.com.
br. Flávia Araújo - Pregoeira.

Protocolo: 841845

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

eXtrato de coNtrato
Origem: Concorrência Nº 004/2022-CP. objeto: contratação de empresa 
especializada para recuperação e complementação de 74,35 km da estrada de-
gredo/Pantanal, de 37,80 km da estrada São Benedito, de 27,50 km da Vici-
nal do Machado e de 49,30 km da estrada Nova integração, totalizando 188,95 
km de vicinais no Município de itaituba-Pa. contratante: Prefeitura Municipal de 
itaituba. contrato Nº: 20220231. contratada: aGr Botelho Engenharia ltda - 
EPP. Valor total: r$ 8.547.767,21. Programa de Trabalho: Exercício 2022 Projeto 
1213.264820725.1.063 construção, ampliação, complementação e recupera-
ção de Estradas Vicinais, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instala-
ções, Subelemento 4.4.90.51.99. Vigência: 04 de agosto de 2022 a 04 de agosto 
de 2023. data da assinatura: 04 de agosto de 2022.

Protocolo: 841846

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PrefeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata
aVisos de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 2/2022-00008 
contratação de empresa especializada em Serviços de engenharia e cons-
trução civil, objetivando a implantação de Microsistema de abastecimento 
de água, na comunidade cafezal, no Municipio de Magalhães Barata/Pa, em 
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conformidade com o convênio nº 244/2022 - Sedop, Projeto Básico, Planilha 
orçamentária, Memorial descritivo e cronograma físico-financeiro. abertura: 
07/09/2022 às 09:00h. local: Sala de comissão de licitação da Prefeitura 
Municipal de Magalhaes Barata - localizada na rua lauro Sodré s/n - centro 
ceP: 68722-000. informações: cpl.magalhaesbarata21@gmail.com. edital 
disponível em: Mural do Tcm e Portal da Transparência. Marlene da silva 
Borges - Prefeita Municipal.

toMada de PreÇos Nº 2/2022-00009 
Contratação de Empresa Especializada Em Serviços de engenharia e 
Construção Civil, objetivando a reforma e ampliação da E.M.E.f Teodoro 
costa ferreira, localizada no Povoado Santo antonio no Municipio de Ma-
galhães Barata/Pa, em conformidade com o Projeto Básico, Planilha orça-
mentária, Memorial descritivo e cronograma físico financeiro. abertura: 
07/09/2022 Às 14:00h. local: Sala de comissão de licitação da Prefeitura 
Municipal de Magalhaes Barata - localizada na rua lauro Sodré s/n - centro 
ceP 68722-000. informações: cpl.magalhaesbarata21@gmail.com. edital dis-
ponível em: Mural do Tcm e Portal da Transparência. Marlene da Silva Borges 
- Prefeita Municipal.

Protocolo: 841847

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato do coNtrato Nº 052/2022/ceL/fccM, 
Processo Nº 15982/2022-PMM, PP - srP N° 05/2022/ceL/fccM  

objeto: registro de Preço para eventual contratação de pessoa Jurídica para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de instrumentos 
musicais e aquisição de novos instrumentos Vencedora: QUaSar iNSTrU-
MENToS MUSicaiS lTda - EPP, cNPJ 28.453.974/0001-40, totalizando o va-
lor de r$ 31.691,00 (trinta e um mil seiscentos e noventa e um reais) a serem 
pagos com recursos próprios da fccM. assinado 16/08/2022. Vanda régia 
Américo Gomes- Presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá.

eXtrato do coNtrato Nº 053/2022/ceL/fccM, 
Processo Nº 15982/2022-PMM, PP - srP N° 05/2022/ceL/fccM 

objeto: registro de Preço para eventual contratação de pessoa Jurídica para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de instrumen-
tos musicais e aquisição de novos instrumentos Vencedora: STaGE MUSic 
coMEr. iMPorT. EXPorT. EirEli, cNPJ 10.661.909/0001-44, totalizando o 
valor de r$ 29.254,00 (vinte e nove mil duzentos e cinquenta e quatro reais) 
a serem pagos com recursos próprios da fccM. assinado 17/08/2022. Vanda 
Régia Américo Gomes- Presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá.

eXtrato do coNtrato Nº 054/2022/ceL/fccM, 
Processo Nº 24.115/2021-PMM, PP - srP N° 16/2021/ceL/fccM 

objeto: registro de Preço para prestação de serviços de impressão, insta-
lação e veiculação de outdoor e fornecimento de materiais gráficos desti-
nados a atender às necessidades da fundação casa da cultura de Marabá 
e suas extensões. SPorT MaNia coMEr. locaÇÕES E SErV. Eili, cNPJ 
13.721.423/0001-42, totalizando o valor de r$ 36.761,50 (trinta e seis mil 
setecentos e sessenta e um mil e cinquenta centavos) a serem pagos com 
recursos próprios da fccM. assinado 17/08/2022. Vanda régia américo 
Gomes- Presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá.

eXtrato do coNtrato Nº 055/2022/ceL/fccM, 
Processo Nº 24.115/2021-PMM, PP - srP N° 16/2021/ceL/fccM  

objeto: registro de Preço para prestação de serviços de impressão, insta-
lação e veiculação de outdoor e fornecimento de materiais gráficos desti-
nados a atender às necessidades da fundação casa da cultura de Marabá 
e suas extensões. rE rocHa coMErcio E SErViÇoS lTda - EPP, cNPJ 
07.984.683/0001-08, totalizando o valor de r$ 93.923,00 (noventa três mil 
novecentos e vinte e três reais) a serem pagos com recursos próprios da 
fccM. assinado 17/08/2022. Vanda Régia Américo Gomes- Presidente 
da Fundação Casa da Cultura de Marabá.

Protocolo: 841848

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Termo de Homologação referente ao TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022-
CEL/PMM, Processo n° 11.839/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE drENaGEM, 
PaViMENTaÇÃo E UrBaNiZaÇÃo Na aVENida TocaNTiNS, NUclEo Mo-
rada NoVa, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; 
adjudicado e Homologado a empresa: coNSTrUTora VlM lTda, cNPJ: 
09.269.899/0001-17, vencedora com o valor: r$ 442.047,37. assinatura: 
em 18/08/2022, Secretário Municipal de Obras - FÁBIO CARDOSO MO-
reira - secretário.

Protocolo: 841850

eXtratos de terMos de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Termo de Homologação referente ao CONVITE Nº 007/2022-CEL/SE-
VOP/PMM, Processo n° 10.183/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNSTrU-
ÇÃo dE MUro dE MoUrÃo Na EMEf rio SororÓ, Na Vila MoNTE SiNai, 
ZoNa rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus ane-
xos; adjudicado e Homologado a empresa Wf liMa ENGENHaria EirEli, 
inscrita no cNPJ 27.260.556/0001-73, vencedora com o Valor ToTal: r$ 
86.442,51. assinatura: em 18/08/2022, Secretária Muncipal de Educação 
- MariLZa de oLiVeira Leite - secretário.

terMo de HoMoLoGaÇÃo refereNte 
ao coNcorrÊNcia Nº 003/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo n° 7.650/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE 
ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo do N.E.i. 
EUNicE ViEira lEMoS, localiZada Na rUa do araME, Qd 182, Bair-
ro BoM PlaNalTo, NUclEo UrBaNo cidadE NoVa, No MUNicÍPio dE 
MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a 
empresa coNSTrUTora E TraNSPorTadora PoNTE alTa EirEli - cNPJ: 
02.162.807/0001-56, vencedora com o Valor ToTal: r$ 3.141.085,81. as-
sinatura: em 18/08/2022, Secretário Municipal de Educação - MARILZA 
de oLiVeira Leite - secretária.

Protocolo: 841851

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Termo de Homologação referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2022-
CEL/SEVOP/PMM, Processo n° 18.347/2022-PMM-CEL/SEVOP/PMM. 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa coM ViSTaS a PrESTaÇÃo dE SErVi-
ÇoS GráficoS EM BaNNErS E faiXaS; aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE EX-
PEdiENTE; caMiSETaS, TEcidoS E ViaMENToS; BaNdEiraS E MaSTroS; 
dESTiNadoS aoS EVENToS alUSiVoS À SEMaNa da PáTria, coordENa-
doS PEla SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SEMEd. adjudicado e 
Homologado as empresas: r E rocHa coMErcio E SErViÇoS lTda, cNPJ 
nº 07.984.683/0001-08, vencedora dos lotes 01, 02, 03, 05, 06 e 07, Valor 
Total de r$ 82.569,75 (oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais 
e setenta e cinco centavos); e r da S coSTa E MENdoNÇa coMErcio dE 
TEcidoS lTda, cNPJ nº 12.591.019/0001-39, vencedora dos lotes 04, 08, 
09 e 10, Valor Total de r$ 87.416,25 (oitenta e sete mil, quatrocentos e de-
zesseis reais e vinte e cinco centavos). Pelo que HOMOLOGO o resultado final. 
Marabá - Pa, 18.08.2022, Marilza de Oliveira Leite - Secretária Municipal 
de Educação.

Protocolo: 841853

eXtrato de terMo aditiVo 
1º Termo aditivo de serviço, ACRESCENTAR QUALITATIVO com percen-
tual de 20,7263% equivalente a r$ 113.719,72 (cento e treze mil, setecentos 
e dezenove reais e setenta e dois centavos), dEcrÉSciMo com percentual 
de 12,8671% equivalente a r$ 70.598,22 (setenta mil, quinhentos e noventa 
e oito reais e vinte e dois centavos) - contrato administrativo Nº 142/2022/
SEVoP/PMM, referente ao Processo licitatório Nº 22.648/2021/PMM, ToMa-
da dE PrEÇoS Nº 053/2021/cEl/SEVoP/PMM. objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE UMa PraÇa Na aVENi-
da araGUaia ESQUiNa coM a rUa JoSÉ raiMUNdo, No Bairro Mora-
da NoVa, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, Empresa: GalVÃo E SilVESTrE 
ENGENHaria lTda, cNPJ Nº 28.926.233/0001-39. assinatura: 16/08/2022, 
Marabá/Pa. 1º aditivo de SErViÇoS = r$ 43.121,50 (quarenta e três mil, 
cento e vinte e um reais e cinquenta centavos). Secretaria de Viação e 
Obras Públicas. FÁBIO CARDOSO MOREIRA - Secretário.

Protocolo: 841855

retificaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo
O Pregoeiro torna público a retificação do aviso de realização do 
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 082/2022-cPL/PMM, ProcESSo Nº 
19.008/2022-PMM, publicado no Diário Oficial da União - DOU Seção 3 Nº 
152 Pag. 260, Diário Oficial do Estado - IOEPA N° 35.075, Página 112, Proto-
colo: 838997 e no Jornal da amazônia GEraiS 4 - circulados em 11/08/2022.  
Onde se lê: data do certame: 29/08/2022, Leia-se: data do certame: 
05/09/2022. Permanecem inalteradas e válidas as demais informações pu-
blicadas anteriormente. Marabá (Pa), 18/08/2022. rodriGo soUsa Bar-
ros - Pregoeiro cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 841861

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 20.066/2022-PMM  

Modalidade toMada de PreÇos Nº 049/2022-ceL/seVoP/PMM - 
Tipo Menor Preço Global. data da Sessão: 08/Set/2022 - 09:00h (horário 
local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcU-
ÇÃo dE TrEcHo da GalEria PlUVial dE coNcrETo arMado - GroTa 
criMiNoSa, Na TraVESSia da Br-222, NUclEo NoVa MaraBá, MUNicÍPio 
dE MaraBá/Pa. recursos: Erário Municipal. integra do Edital e informações: 
Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de Viação e obras 
Públicas - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, 
das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.
pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. 
Franklin Carneiro da Silva - Presidente da CEL/SEVOP/PMM.

Protocolo: 841857

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 19.969/2022-PMM 

Modalidade toMada de PreÇos Nº 050/2022-ceL/seVoP/PMM - 
Tipo Menor Preço Global. data da Sessão: 09/Set/2022 - 09:00h (horário lo-
cal). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo do dEPÓSiTo SoB laVaNdEria do HMM 
- HoSPiTal MUNiciPal dE MaraBá, localiZado Na folHa 17, QUadra 
ESPEcial, NÚclEo NoVa MaraBá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: 
Erário Municipal - Mac. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/
PMM - Prédio da Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP, 
rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h e 
das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no por-
tal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. franklin carneiro 
da Silva - Presidente da CEL/SEVOP/PMM.

Protocolo: 841859
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retificaÇÃo do coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 367/2022-fMs/PMM 

Na publicação n° 35.079 do dia 17/08/2022 na página n° 100, Processo ad-
ministrativo nº 416/2022-PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETrÔNi-
co Nº 006/2022-cPl/PMM. objeto do contrato: constitui objeto do presente, 
a aquisição de materiais técnicos hospitalares para atender o fundo Municipal 
de Saúde de Marabá e demais unidades vinculadas. Empresa: criSTalfarMa 
coMErcio rEPrESENTacao iMPorTacao E EXPorTaÇÃo lTda, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o Nº 05.003.408/0004-83, Valor: r$ 13.280,00 (treze mil du-
zentos e oitenta reais). dotação orçamentaria: as despesas com o pagamento 
do objeto serão pagas com recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde 
- SMS/fMS, oriundos do Erário Municipal e federal, com uso das dotações or-
çamentárias: 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de Saúde - PaB e 
10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH. Elemento 
de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 
09 de junho de 2022. lUciaNo loPES diaS - Secretário Municipal de Saúde 
de Marabá /Pa.  Onde se lê: daTa da aSSiNaTUra 12 de agosto de 2022. 
Leia - se: daTa da aSSiNaTUra 09 de junho de 2022.

Protocolo: 841868

coNtrato adMiNistratiVo Nº 417/2022-fMs 
Processo Administrativo nº 416/2022-PMM, autuado na modalida-
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022-cPL/PMM. objeto do contrato: 
constitui objeto do presente, a aquisição de materiais técnicos hospitalares 
para atender o fundo Municipal de Saúde de Marabá e demais unidades vin-
culadas. Empresa: J l doS SaNToS coMErcio dE ProdUToS HoSPiTala-
rES, inscrita no cNPJ/Mf sob o Nº 83.880.294/0001-10, Valor: r$ 11.325,00 
(onze mil trezentos e vinte e cinco reais). dotação orçamentaria: as despesas 
com o pagamento do objeto serão pagas com recursos financeiros do Fundo 
Municipal de Saúde - SMS/fMS, oriundos do Erário Municipal e federal, com 
uso das dotações orçamentárias: 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta 
complexidade - Mac/SiH. Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de 
consumo. daTa da aSSiNaTUra 08 de agosto de 2022. LUciaNo LoPes 
DIAS - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /PA.

Protocolo: 841870

retificaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo
O Pregoeiro torna público a retificação do aviso de realização do 
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 081/2022-cPL/PMM, ProcESSo Nº 
17.374/2022-PMM, publicado no Diário Oficial do Estado - IOEPA N° 35.075, 
Página 112, Protocolo: 838997 e no Jornal da amazônia GEraiS 4 - circula-
dos em 11/08/2022. Onde se lê: data do certame: 29/08/2022, Leia-se: 
data do certame: 05/09/2022. Permanecem inalteradas e válidas as demais 
informações publicadas anteriormente. Marabá (Pa), 18/08/2022. MaUri-
cio carVaLHo casteLo BraNco - Pregoeiro cPL/PMM. Portaria nº 
831/2022-GP.

Protocolo: 841866

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PrefeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico 002/2022-
secretaria de assistÊNcia sociaL - seMtras 

objeto: aquisição de Brinquedos Para atender a Secretaria Municipal de Tra-
balho e assistência Social de Mojuí dos campos - Semtras. disponibilidade do 
Edital 19/08/2022no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.por-
taldecompraspublicas.com.br. início da entrega de propostas: 19/08/2022. 
abertura das propostas: 01/09/2022 as 9h30min no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Brian Lima dos Santos - Pregoeiro Municipal/De-
creto 004/2022.

Protocolo: 841906

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

PrefeitUra MUNiciPaL de ÓBidos/Pa
aViso de cHaMada PÚBLica 

cHaMada PÚBLica N° 003/2022/PMo/seMad
objeto: chamamento Público para contratação de instituição para prestação 
de serviços especializados de planejamento, organização e realização do 7º 
concurso Público de provimento de vagas em cargos do quadro de pessoal 
efetivo da Prefeitura Municipal de Óbidos/Pará, nas condições do Edital e Ter-
mo de referência. recebimento dos envelopes: 22/08/2022 a 20/09/2022. 
abertura e análise das propostas e documentações: 23/09/2022, às 09horas. 
Envio dos envelopes: Prefeitura Municipal de Óbidos - Pa/SEMad-PMo, à rua 
dep. raimundo chaves, 338 - centro, fone: (93) 3547-3044 - ramal 207; 
horário de 8h às 13h, e-mail: licitaobidospa2022@gmail.com, Genevaldo 
Gomes de Araújo - SEMAD.

Protocolo: 841873

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
PrefeitUra MUNiciPaL de PaU d’arco-Pa

Termo de Homologação referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2022-
PMPD, Processo n° 022.2022, objeto: registro de Preços visando futura e 
eventual contratação de empresa para o fornecimento de material gráfico, 
para atendimento as demandas da Prefeitura Municipal de Pau d’arco e suas 
secretarias, conforme termo de referencia, HoMoloGado as empresas: (01) 
amazonas comercio de adesivos e Brindes ltda, cNPJ: 11.383.230/0001-01 
com o valor r$ 4.353,90, (02) ideia comunicação Sinalização Viária, cNPJ: 
41.850.666/0001-16 com o valor R$ 87.000,05 e (03) Líder Gráfica e Editora 
Ltda, CNPJ: 05.775.396/0001-62, Pelo que HOMOLOGO o resultado final. Pau 
D´arco - PA, 12/08/2022,  fredsoN Pereira da siLVa - Prefeito Municipal.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº a2022022
PrefeitUra MUNiciPaL de PaU d’arco-Pa

Pregão Eletrônico SRP 015/2022-PMPD, Processo n° 022.2022, objeto: re-
gistro de Preços visando futura e eventual contratação de empresa para o for-
necimento de material gráfico, para atendimento as demandas da Prefeitura 
Municipal de Pau d’arco-Pa e suas secretarias, conforme termo de referencia. 
considerando tratar-se de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Tipo Me-
nor preço por item, tornamos público o extrato da ata de registro de Preços 
nº a20220022, referente à licitação supracitada tendo seu valor registrado 
da seguinte forma: (01) amazonas comercio de adesivos e Brindes ltda, 
cNPJ: 11.383.230/0001-01 com o valor r$ 4.353,90, (02) ideia comunica-
ção Sinalização Viária, cNPJ: 41.850.666/0001-16 com o valor r$ 87.000,05 
e (03) Líder Gráfica e Editora Ltda, CNPJ: 05.775.396/0001-62, com o valor 
r$ 51.360,95; data da assinatura da ata: 12/08/2022. Vigência da ata: 12 
(doze) meses. a ata de registro na integra estará disponível no Portal da 
Prefeitura em https://paudarco.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.

Protocolo: 841874

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PrefeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2022 
A Prefeitura Municipal de Placas através do fundo Municipal de saúde cNPJ 
nº 12.566.342/0001-52 torna público que conforme processo administrati-
vo 100/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 022/2022, e nos termos da 
legislação vigente, foi homologado seu resultado no dia 18/08/2022, pelo 
secretário de saúde Gilberto Bianor dos Santos Paiva objeto: registro de Pre-
ço Para Eventual contratação de Empresa Especializada em manutenção de 
Equipamentos odontológicos e Hospitalares. Vencedora total: S a Xingu ltda 
cNPJ: 22.312.374/0001-85. Valor Total: r$ 504.558,00(quinhentos e quatro 
mil quinhentos e cinquenta e oito centavos). Gilberto Bianor dos Santos 
Paiva - Sec. de Saúde.

Protocolo: 841877

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUATIPURU

.

PrefeitUra MUNiciPaL de QUatiPUrU
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Quatipuru, Torna Público que realizará licitação 
na Modalidade concorrência Nº 3/2022-001. Tem como objeto: contratação de 
Empresa de Engenharia Para recuperação de 30,756 Km de Estradas Vicinais, 
Sendo, 3,491km do ramal Taperinha, coordenadas: início - lat. 00°53’22.78”S 
- long.: 47°00’03.58”W final - lat. 00°52’11.24”S - long.: 46°58’45.09”W; 
5.459km do ramal Sacatandeua, coordenadas: início - lat. 00°53’35.36”S - 
long.: 47°00’32.74”W final - lat. 00°51’26.56”S - long.: 47°01’37.00”W; 
4,281km do ramal Transmacaco 1, coordenadas: início - lat. 00°53’45.62”S - 
long.: 47°01’02.25”W final - lat. 00°55’44.24”S - long.: 47°01’26.14”W, 7,271 
Km do ramal Transmacaco 2 , coordenadas: início - lat. 00°55’46.69”S - long.: 
47°01’41.49”W final - lat. 00°58’47.97”S - long.: 47°02’09.17”W; 4,004km ra-
mal do doca, coordenadas: início - lat. 00°57’10.58”S - long.: 47°02’29.58”W 
final - lat. 00°56’49.14”S - long.: 47°04’28.59”W; 1,989km do ramal da Si-
mone, coordenadas: início - lat. 00°55’33.58”S - long.: 47°04’14.03”W final 
- lat. 00°56’04.14”S - long.: 47°03’26.25”W; 3,541km do ramal do arariba, 
coordenadas: início - lat. 00°54’03.31”S - long.: 47°02’16.68”W final - lat. 
00°52’38.98”S - long.: 47°03’04.97”W No Município de Quatipuru, conforme 
Processo nº 2022/791333 - convênio n° 199/2022 celebrado com a Secreta-
ria de Estado de Transportes - Setran/Pa. data da abertura: 19 de Setembro 
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de 2022. Hora da abertura: 10h00mm. local da abertura da Sessão Pública: 
Sala de reunião ranulfo Teixeira cavalcante localizada no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Quatipuru - rua cônego Siqueira Mendes, S/N. - Bairro centro - ci-
dade Quatipuru - Pará, cEP: - 68.709-000. Edital disponível nos Sites: https://
quatipuru.pa.gov.br/categoria/licitacoes/,  www.tcm.pa.gov.br, e-mail: cplpmq@
gmail.com e na Sede da Prefeitura Municipal, Endereço: rua cônego Siqueira 
Mendes, S/N. - Quatipuru - Pará, cEP - 68.709-000. Maria ruth c. Pereira - 
Presidente Cpl/Pmq.

Protocolo: 841879

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PrefeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtrato de coNtrato 

CONTRATO Nº 001.18082022- UASG 980597. Processo nº 001.05072022. 
Espécie: Pregão Eletrônico nº022/2022-PE/PMr-SrP. Termo de contrato nº 
001.18082022. Partes. contratante: Prefeitura Municipal de ruropolis cNPJ: 
10.222.297/0001-93. E contratado: auto Posto Tapajos ltda, inscrita no cNPJ 
(Mf) sob o nº 19.540.628/0001-08. Espécie: combustivel. objeto: aquisição 
de 150.250,24 litros de Óleo diesel Para recuperação de 164 Km de Es-
tradas Vicinais no Município de rurópolis/Pa conforme convenio 151/2022 
firmado entre a Secretaria de Estado de Transportes e Prefeitura Municipal 
de rurópolis.conforme condições estabelecidas no termo de referência anexo 
ao Edital do Pregão Eletrônico nº 022/2022-PE/PMr-SrP, Valor do contrato: 
r$ 1.162.936,86 (um milhão cento e sessenta e dois mil novecentos e trinta 
e seis reais e oitenta e seis centavos). fundamento legal: lei nº 8.666/93, 
lei 10.520/2002 e Pregão Eletrônico nº 022/2022-PE/PMr-SrP. Vigência: 
18/08/2022 a 18/08/2023. data da assinatura: 18/08/2022.

eXtrato de reGistro de PreÇos 
Processo Nº 001.05072022- UasG 980597 

Pregão Eletrônico nº 022/2022-PE/PMR-SRP. Processo nº 001.05072022 
Espécie: ata de registro de Preços do Processo nº 001.05072022. Órgão 
responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de ruropolis. contratada: auto 
Posto Tapajos ltda, inscrita no cNPJ sob o n°19.540.628/0001-08. Valor Glo-
bal de r$ 1.162.936,86 (um milhão cento e sessenta e dois mil novecentos 
e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos). objeto: registro de Preços 
para futura aquisição de 150.250,24 litros de Óleo diesel Para recupera-
ção de 164 Km de Estradas Vicinais no Município de rurópolis/Pa conforme 
convenio 151/2022 firmado Entre a Secretaria de Estado de Transportes e 
Prefeitura Municipal de rurópolis. conforme condições estabelecidas no termo 
de referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 022/2022-PE/PMr-SrP. 
fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão Eletrônico 
nº022/2022-PE/PMr-SrP. Vigência: 18/08/2022 a 18/08/2023. data da as-
sinatura: 18/08/2022.

Protocolo: 841881

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PrefeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022-PMsiP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS dE forNEciMENTo dE GaSES MEdiciNaiS Para aTEN-
dEr ao HoSPiTal MUNiciPal dr. EdilSoN aBrEU, SaMU E aMBUlÂN-
ciaS; EMPrESa HoMoloGada: air liQUidE BraSil lTda com cNPJ Nº 
00.331.788/0083-65; Valor global: r$ 408.342,60 (Quatrocentos e oito mil, 
trezentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos). data da Homologa-
ção: 18/08/2022; ordenador: eVaNdro Barros WataNaBe, Prefeito 
Municipal de Santa Izabel do Pará.

rosiNaLdo ferreira de freitas
Pregoeiro cPl/PMSiP

Protocolo: 841973

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PrefeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°094/2022
toMada de PreÇos Nº 008/2022/PMsa

objeto: contratação de empresa especializada para construção da cobertura 
da Valeta, na avenida leolândia Marcuartur, através da emenda especial Par-
lamentar n°202134920006, de autoria do deputado federal Nilson Pinto, em 

vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de obras e 
Serviços Públicos do Município de Santana do araguaia - Pá.
abertura da sessão no dia 06/09/2022 ás 14h00min na sala da cPl no Prédio 
da PMSa.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através dos e-mails licitacaopmsa@gmail.
com, cpl@pmsaraguaia.pa.gov.br e na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 
08h00min às 12h00min.

Eduardo Alves Conti
Prefeito Municipal

Protocolo: 841892

PrefeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°095/2022
toMada de PreÇos Nº 009/2022/PMsa

objeto: contratação de empresa especializada na área de construção civil, 
para construção do Terminal rodoviário na Sede do Município de Santana do 
araguaia - Pá, conforme convênio n°137/2022 - SEdoP.
abertura da sessão no dia 06/09/2022 ás 08h00min na sala da cPl no Prédio 
da PMSa.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através dos e-mails licitacaopmsa@gmail.
com, cpl@pmsaraguaia.pa.gov.br e na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 
08h00min às 12h00min.

Eduardo Alves Conti
Prefeito Municipal

Protocolo: 841893

PrefeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°088/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 054/2022/srP/PMsa

objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de filtros de ar 
diversos e óleos lubrificantes, para atender a frota de veículos, máquinas, 
caminhões, tratores w ônibus escolar da Secretaria Municipal de Educação, in-
fraestrutura e Transportes, Secretaria Municipal de obras e Serviços Públicos, 
Secretaria Municipal de agricultura, Secretaria Municipal de Meio ambiente e 
Secretaria Municipal de assistência Social do Município de Santana do ara-
guaia - Pá.
abertura no dia 02/09/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através dos e-mails licitacaopmsa@gmail.com, 
cpl@pmsaaraguaia.pa.gov.br e na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 
às 12:00 horas.

Eduardo Alves conti
Prefeito Municipal

Protocolo: 841886

PrefeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°107/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 060/2022/srP

objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de utensílios para 
merenda escolar, para suprir as demandas do fundo Municipal de Educação 
- fUNdEB.
abertura no dia 01/09/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através dos e-mails licitacaopmsa@gmail.com, 
cpl@pmsaaraguaia.pa.gov.br e na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 
às 12:00 horas.

adenilton da silva
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 841888

PrefeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°097/2022
coNVite Nº 001/2022/PMsa

objeto: contratação de empresa especializada para construção de uma qua-
dra poliesportiva do distrito de Vila Mandi, no Município de Santana do ara-
guaia - Pá.
abertura da sessão no dia 30/08/2022 ás 09h00min na sala da cPl no Prédio 
da PMSa.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através dos e-mails licitacaopmsa@gmail.
com, cpl@pmsaraguaia.pa.gov.br e na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 
08h00min às 12h00min.

Eduardo Alves Conti
Prefeito Municipal

Protocolo: 841890
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PrefeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°101/2022
toMada de PreÇos Nº 010/2022/PMsa

objeto: contratação de empresa especializada para Pavimentação em blo-
quetes sextavado no Bairro Seringal, através do convênio n°250/2022 da 
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - SEdoP.
abertura da sessão no dia 12/09/2022 ás 10h00min na sala da cPl no Prédio 
da PMSa.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através dos e-mails licitacaopmsa@gmail.
com, cpl@pmsaraguaia.pa.gov.br e na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 
08h00min às 12h00min.

Eduardo Alves Conti
Prefeito Municipal

Protocolo: 841895

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PrefeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
retificaÇÃo 

No termo de extrato da Portaria nº 088/2022 - seMsa, publicado no 
doE/Pa, N° 35.080, página 149, protocolo 841400 em 18/08/2022. No artigo 
1º oNde se LÊ: “Maria Juliete alcantara Silva”, Leia - se: “Juliete alcantara 
Silva”. Santarém/Pará, 18 de agosto de 2022. Vania Maria Azevedo Porte-
la - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 744/2021 - GAP/PMS.

Portaria Nº 090/2022
A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaB/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidoresabaixo designadoscomo fiscais dos contratos 
cujo objeto seja aquisição de Medicamentos Secretaria Municipal de Saúde 
e Secretaria  de Trabalho e assistência Social. Titular: Janecely cristina de 
Sousa rego - Matrícula 53211, cPf: 870.695.982-20, Servidora da SEMSa, 
Suplente: Juliete alcantara  Silva - Matrícula: 89051, cPf: 011.556.092-04 
e rG: 6537367 SSP/Pa. Servidora da SEMSa, designada pelos órgãos solici-
tantes, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da 
lei 8.666/93.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da datade sua assinatura até 
quando for revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e cum-
pra-se. Santarém/Pa, 18 de agosto de 2022. Vânia Maria Azevedo Portela 
- Secretaria de Saúde/Decreto nº 744/2021 - GAP/PMS.

PrefeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022 - seMsa/reaBertUra 
objeto: contratação de Empresa Para o fornecimento e instalação de Equi-
pamentos Para o Hospital Municipal dr. alberto Tolentino Sotelo, conforme 
especificações constantes no Edital, no endereço eletrônico: www.portalde-
compraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.gov.br. Evento de reabertura 
(republicação) com a contagem de Prazo: readequação do Edital, Termo 
de Referência (retificação da especificações técnicas) e seus Anexos. Início 
de entrega das propostas: 19/08/2022 a partir das 09h00min no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 01/09/2022 às 9h 
(Horário Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Gledson Es-
milly Sousa Bentes - Pregoeiro da PMS.

Protocolo: 841884

PrefeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
Portaria Nº 036/2022-seMaP

O Secretário Municipal de Agricultura e Pesca, Sr. Bruno da Silva Costa, 
no uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 008/2021, de 01 de 
janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento ao 
disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resoLVe:
art. 1º - designar o servidor abaixo indicado para, com observância da legis-
lação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a Secreta-
ria Municipal de agricultura e Pesca e a empresa contratada para aquisição de 
implemento agrícola para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
agricultura e Pesca - SEMaP. JoSÉ fábio Vasconcelos dos Santos - Matrícula 
nº 90371.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o servidor: Alexandre Canté 
ribeiro - Matrícula nº 32921.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. dê-se ciên-
cia, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secretário Municipal 
de agricultura e Pesca aos dezessete dias de agosto de dois mil e vinte e dois. 
Bruno da Silva Costa. Secretário Municipal de Agricultura e Pesca. 
decreto nº 008/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 841882

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo fraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

UasG 980547 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2022-Pe-srP-PMsf-
saÚde, com objeto: formação de registro de preço para futuras e eventu-
ais aquisições de oxigênio Medicinal, para atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de Saúde de São francisco do Pará, conforme as demandas do 
centro Especial de Saúde e das ambulâncias Tipo a (simples remoção). data 
de abertura: 01/09/2022 às 09h30min, através do www.comprasnet.gov.br. 
o edital estará disponível no www.comprasnet.gov.br, site da Prefeitura e/ou 
Portal do TcM/Pa.

Patrícia Silva Chaves
Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 841896

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PrefeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de LicitaÇÃo

a PrefeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ, torna público 
abertura de Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
Pregão Eletrônico SrP nº 044/2022, cujo objeto é o registro de Preços para 
futura e eventual contratação de serviços oftalmológicos, aos usuários do 
sistema único de saúde - sus, discriminados nos códigos e procedimentos 
constantes na “tabela de procedimentos” fornecido pelo ministério da saúde, 
objetivando atender necessidades da secretaria municipal de saúde de são 
miguel do guamá-pa. a abertura da sessão pública será em  31/08/22 às 
08:00 horas, por meio do endereço eletrônico Portal de compras do Governo 
federal https://www.gov.br/compras/pt-br, UaSG:.980551, Edital e anexos 
poderão ser obtidos nos seguintes endereços: https://www.saomigueldogua-
ma.pa.gov.br, Portal de compras do Governo federal https://www.gov.br/
compras/pt-br Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria 
de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 
12:00hs.

Flávio dos Santos Garajau
Secretário de Saúde

Protocolo: 841897

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-052fMs

O Município de TUCUMÃ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-
de, por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação 
às 09:00 horas do dia 01 de Setembro de 2022, na modalidade PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 9/2022-052fMS, tipo menor preço por iTEM, cujo rE-
GiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra, EVENTUal E ParcElada aQUiSiÇÃo dE 
MEdicaMENToS Para aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria dE SaÚdE 
dE TUcUMÃ - Pa, de acordo com o que determina a legislação vigente, a 
realizar-se no Portal de compras Públicas, no site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, 
S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também 
pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço 
www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUCUMÃ - PA, 18 de agosto de 
2022. iGor LiMa dos saNtos - Pregoeiro.

Protocolo: 841898

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo
oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo N° 7/2022-021fMs

objeto: aquisição emergencial de fórmulas lácteas: compostos alimentares 
- adulto e infantil, destinados a atender as demandas da secretaria munici-
pal de saúde de tucumã-pá . coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, 
contratada: c.c. ViEra &MoraiS NETo lTda. laViE HoPiTalar EirEli. 
droGaria  daQUi lTda. laViE HoPiTalar EirEli. laViE HoPiTalar EirE-
li. c.c.ViEira & MoraiS NETo lTda, com o valor total de r$ 1.074,54(Um 
Mil, Setenta e Quatro reais e cinquenta e Quatro centavos), laViE HoSPi-
Talar EirEli, com o valor total de r$ 10.210,00(dez Mil, duzentos e dez 
reais), droGaria daQUi lTda, com o valor total de r$ 1.215,90(Um Mil, 
duzentos e Quinze reais e Noventa centavos).ViGÊNcia: 11 de agosto de 
2022 a 11 de setembro de 2022  .TUcUMÃ,-Pa 18-agosto de 2022. reNata 
DE ARAUJO OLIVEIRA - Secretária Municipal de Saúde.
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oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo N° 7/2022-022fMs 
objeto. aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE MEdicaMENToS, coMPrEENdEN-
do (cloridraTo dE METforMiNa 500MG, cloridraTo dE METforMiNa 
850MG, dEXaMETaSoNa 4MG, loSarTaNa PoTáSSica 100MG, ácido Val-
PrÓico 250MG E carBaMaZEPiNa 200MG) Para aTENdEr a dEMaNda da 
SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE TUcUMÃ-Pa.  coNTraTaNTE: fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE, contratada: florESTa coMÉrcio dE arTiGoS dE 
PErfUMaria lTda-EPP, com o valor total de r$ 809,00(oitocentos e Nove 
reais), alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, com o valor total 
de r$ 1.790,00(Um Mil, Setecentos e Noventa reais).ViGENcia: 11 de agosto 
de 2022 a 11 de Setembro de 2022  .TUcUMÃ,-Pa 18-agosto  de 2022. reNata 
de araUJo oLiVeira - secretária Municipal de saúde.

Protocolo: 841899

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PrefeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

PUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-00033 
Processo adMiNistratiVo Nº 920220033 

oBJeto: aquisição de 100.000 de óleo diesel para abastecimento de Equipa-
mentos de terraplanagem para recuperação de 66,67 km de estradas Vicinais 
- Km - 165 Sul coordenadas P1= 3°41,36.99” s, 53° 36 19.48”o), P2= 4º 
14 8.94”S;53º 29 37.08” o), de serviços de recuperação, no município de 
Uruará/Pa, conforme convênio nº 187/2022 - SETraN, e exigências esta-
belecidas neste Edital e seus anexos. data da abertura: 02 de setembro de 
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.

eXtrato de coNtrato
ORIGEM: Pregão Eletrônico 9/2022-00002 -SRP; coNTraTo nº: 20229367; 
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaUdE; coNTraTada: TorETTo Ma-
QUiNaS E fErraMENTaS aGricolaS; Valor ToTal: r$ 17.751,30 (dezes-
sete Mil, Setecentos e cinquenta e Um reais e Trinta centavos); coNTraTo 
nº: 20229368; coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica 
- fUNdEB; coNTraTada: NoVa aGroPEc EMPrEENdiMENToS EirEli; Va-
lor ToTal: r$ 262.457,51 (duzentos e Sessenta e dois Mil, Quatrocentos 
e cinquenta e Sete reais e cinquenta e Um centavos); oBJETo: aquisição 
de material de consumo de construção, elétrico e hidráulico para atender o 
fundo Municipal de Saúde e fundo de desenv. da educação Básica fundeb. 
ViGÊNcia: 17/08/2022 à 30/12/2022.
ORIGEM: Pregão Eletrônico 9/2021-00050 -SRP; coNTraTo nº: 20229369; 
coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; coN-
TraTada: W. MarTiNS SoarES E cia lTda; Valor ToTal: r$ 628.362,00 
(Seiscentos e Vinte oito Mil, Trezentos e Sessenta e dois reais); oBJETo: 
reforma de Móveis e carteiras escolares em madeira em geral para atender 
a demanda do fundo de desenv. da Educação Básica - fUNdEB. ViGÊNcia: 
17/08/2022 à 30/12/2022.

Protocolo: 841901

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

PrefeitUra MUNiciPaL de ViseU
aViso de rePUBLicaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2022-srP
O Município de Viseu torna público, a quem faça interessar, a republicação 
da licitação modalidade: Pregão Eletrônico. objeto: Sistema de registro de 
Preços que objetiva a futura e Eventual contratação de Empresa Especiali-
zada para fornecimento de Peças de reposição e manutenção Preventiva e 
corretiva dos Equipamentos odontológicos, para atender as necessidades dos 
estabelecimentos de Saúde (aPS) e o centro de Especialidades odontológicas 
(cEo). abertura: 01/09/2022 às 09:00h. local: www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, informações: cpl@viseu.pa.gov.br, edital disponível: www.tcm.
pa.gov e www.viseu.pa.gov.br/portal-da-transparência.

aViso de aNULaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2022 - srP

O Fundo Municipal de Saúde torna público, a aNUlaÇÃo do Pregão Ele-
trônico Nº 032/2022-SrP - Sistema de registro de preços que objetiva a 
futura e Eventual contratação de Empresa Especializada no fornecimento 
de Equipamentos para apoio Hospitalar, para atender a Secretaria Municipal 
de Saúde/fundo Municipal de Saúde do Municipal de Viseu/Pa. considerando 
vícios insanáveis. Nos termos do art. 49 da 8.666/93.

ferNaNdo dos saNtos VaLe
Secretário Municipal de Saúde

cNPJ 11.984.819/0001-57

aViso de distrato de coNtrato
Espécie: Termo de distrato contrato 013/2022/cPl. decorrente da dispensa 
de licitação 012/2022. objeto: locação de 01 (um) imóvel o qual se destina 
ao funcionamento da Escola de Educação infantil Profª. Maria Paiva ferreira, 
no Município de Viseu/Pa. distratante: fUNdo dE MaNUTENcao E dESEN-
VolViMENTo da EdUcacao BaSica E ValoriZacao doS ProfiSSioNaiS 
da EdUcacao dE ViSEU, cNPJ: 30.879.826/0001-33. distratado: aNTÔNio 
cÉlio roSário dE SoUSa, cPf: 033.749.668-45. assinatura: 15/07/2022.
Espécie: Termo de distrato contrato 014/2022/cPl. decorrente da dispensa 
de licitação 013/2022. objeto: locação de 01 (um) imóvel o qual se destina 
ao funcionamento da creche Helena amin fernandes, localizada no bairro 
da cidade Nova, no Município de Viseu/Pa. distratante: fUNdo dE MaNU-
TENcao E dESENVolViMENTo da EdUcacao BaSica E ValoriZacao doS 
ProfiSSioNaiS da EdUcacao dE ViSEU, cNPJ: 30.879.826/0001-33. dis-
tratado: Tayze do rosário, cPf: 050.044.942-23. assinatura: 15/07/2022.

Ângela Lima da silva
fundo de Manut. e desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 

dos Profissionais da Educação de Viseu.
cNPJ: 30.879.826/0001-33

Protocolo: 841902

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE XINGUARA

.

aViso de sUsPeNsÃo de reaBertUra de sessÃo
Tomada de Preços nº 002/2022-PMX

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos 
interessados da suspensão da reabertura de sessão, prevista para o dia 
17/08/2022 às 09:00 hs, da Tomada de Preços nº 002/2022-PMX, objetivan-
do a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE ENGE-
NHaria Para a EXEcUÇÃo dE rEcUPEraÇÃo E MaNUTENÇÃo dE 43,5KM 
da ESTrada ViciNal SÃo JoSÉ E aSSENTaMENTo dE BUEiroS dE coN-
crETo arMado. EM coNforMidadE ao iNSTrUMENTo dE coNVÊNio Nº 
101/2022-SETraN, ENTrE a SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTE E 
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE XiNGUara-Pa, no Município de Xinguara/Pa, 
para análise dos documentos de habilitação das proponentes, a nova data de 
reabertura será dia 24/08/2022 às 09:00 na Sala de licitações da Prefeitura 
Municipal de Xinguara. informações pelo e-mail:licitacao@xinguara.pa.gov.br

Liliane Do Socorro Araújo da Silva
Presidente da comissão Permanente de licitação-cPl/PMX

Xinguara, 16 de agosto 2022
Protocolo: 841903

MUNicÍPio de XiNGUara - Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 003/2022/PMX 
Abertura: 14/09/2022, às 09:00 hs. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE ENGENHaria Para a EXEcUÇÃo da 
rEforMa E aMPliaÇÃo da UNidadE dE ProNTo aTENdiMENTo dE SaÚdE- 
UPa do MUNicÍPio dE XiNGUara. EM coNforMidadE ao iNSTrUMENTo 
dE coNVÊNio Nº 63/2022 - SESPa, ENTrE a SEcrETaria dE ESTado dE 
SaÚdE PÚBlica E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE XiNGUara /Pa. a sessão 
acontecerá no Portal de compras Públicas pelo endereço eletrônico www.por-
taldecompraspublicas.com.br.
Edital e anexos: https://www.xinguara.pa.gov.br/web/, TcM/Pa e Setor de li-
citações, de Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 12:00. Liliane do socorro 
Araújo da Silva. Presidente CPL.

Protocolo: 841905

.

.

ParticULares
.

aNtoNio roBerto de soUZa Pereira 
Torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade do Pará - SEMaS/Pa a lar para agricultura de ciclo longo na 
Fazenda Deus Proverá, município de São João da Ponta, sob o protocolo 
nº 2020/4185.

Protocolo: 841829

“MIGUEL ÂNGELO SCARAMUSSA  
cPf n° 005.466.227-39

Proprietário da faZeNda BoNita i 
localizada no município de Paragominas/Pa, torna público que requereu a 
SEMMa de Paragominas a renovação da licença de atividade rural para o 
desenvolvimento da atividade de aGroPEcUária”.

Protocolo: 841827

“PAULo BerNardi fLHo  
cPf: 825.878.769-15 

Proprietário da faZeNda NoVa aLiaNÇa 
localizada em Paragominas/Pa, torna público que requereu da SEMMa - Pa-
ragominas/Pa, a rENoVaÇÃo da lar nº056/2017 para a atividade de cultura 
de ciclo curto e Pecuária”.

Protocolo: 841823
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..

eMPresariaL
.

aUto Posto toMÉ de soUZa Ltda 
cNPJ nº 42.318.577/0001-96 

Torna público que requereu no dia 04/08/22 junto a Secretaria Municipal de 
Meio ambiente - SEMMa, a licença de operação - lo sob o protocolo de nº 
05170/2022 Processo 2022.lo.0000743 para a atividade de comércio Vare-
jista de combustíveis para Veículos automotores na cidade de Santarém/Pa.

Protocolo: 841843

aMaraL costa MediciNa diaGNÓstica s/e Ltda 
Torna público que está requerendo à SEMMa castanhal a licença de opera-
ção para atividade de laboratório clínico, localizado Tv. conego luiz leitão, 
n°1665, Pirapora, castanhal/Pa através do protocolo 00109/2022.

Protocolo: 841839

coNcessÃo de LiceNÇa de iNstaLaÇÃo
BreVes aLiMeNto Ltda 

cNPJ: 17.292.642/0001-04 
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa 
/BrEVES, a licença de instalação (l.i), para a atividade de faBricaÇÃo dE 
GElo, com o endereço aV. iNTErVENTor MalcHEr, N°20, cidadE NoVa, 
através do processo n° 021/2022 e foi lhe concedida a l.i N° 003/2021.

Protocolo: 841837

traNsJoÃo traNsPortes rodoViÁrio Ltda
cNPJ: 45.489.701/0001-74

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado e Meio ambiente -SEMaS/
Pa, a licença de operação - lo nº 13575/2022, para atividade de empresa 
transportadora de substâncias e produtos perigosos, no município de anapu/
Pa, com validade até 23/06/2026.

Protocolo: 841860

faZeNda saNta tereZa s.a. 
cNPJ nº 04.930.913/0001-68, Nire Nº 15300006244 

Extrato da Ata de AGO realizada em 08.08.2022. Às 10:00 horas do dia 
08.08.2022, em sua sede social, reuniram-se os acionistas desta empresa 
representando 100% do capital votante, para deliberarem sobre o seguinte: 
a) aprovaram, por unanimidade, sem qualquer restrição, o Balanço e demais 
Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social findo 
em 31.12.2021, ratificando, assim, todos os atos de gestão no exercício; b) 
que do lucro apurado no exercício de 2021, no valor de r$ 7.823.031,18, 5% 
(cinco por cento) equivalentes a r$ 391.151,56, sejam alocados para reserva 
legal. Propôs ainda, que r$ 5.212.084,72 sejam alocados para a reserva de 
lucros a realizar e que sejam distribuídos r$ 2.219.794,90 dos lucros daquele 
exercício as ações preferenciais, garantindo assim, a estas um rendimento mí-
nimo de 12% conforme estipula o Estatuto Social; e c) reeleição dos membros 
da Diretoria para um mandato de 03 (três) anos, ficando assim composta: 
diretor Presidente: Sr. fErNaNdo carValHo do Val, portador do rG nº 
4.551.945-6 SSP/SP e do cPf/Mf nº 692.745.848-49; diretor Vice-presiden-
te: Sr. JoÃo carValHo do Val, portador do rG nº 3.451.081 SSP/SP e 
do cPf/Mf nº 388.342.008-53; diretor Gerente: Sr. cáSSio carValHo do 
Val, portador do rG nº 3.987.566-0 SSP/SP e do cPf/Mf nº 525.251.718-53. 
referida ata foi encerrada em 08.08.2022, tendo seu texto integral sido lavrado 
em livro Próprio e arquivada na JUcEPa sob o nº 20000791536, em 12/08/2022 
- Marcelo A. P. Cebolão - Secretário Geral da JUcePa.

Protocolo: 841858

J G iNdÚstria e coMÉrcio de foNte de eNerGia eireLi
cNPJ Nº 42.998.788/0001-17 

Torna publico que concedeu-lhe junto a SEMaS-Pa, licença de operaçâo 
Nº 13623/2022.

Protocolo: 841863

araÇatUBa ParticiPaÇÕes societÁrias Ltda
cNPJ/Me 02.028.616/0001-04 - Nire 15.2.0062987-8

editaL de coNVocaÇÃo
Espólio de José Maurício Bicalho Dias (CPF/ME 000.320.266-68), na qua-
lidade de administrador dos bens e direitos de José Maurício Bicalho dias, 
sócio da araçatuba Participações Societárias ltda., com fundamento no art. 
1.073, i, da lei 10.406/2002, convida a todos os sócios para se reunirem em 
reunião Extraordinária de Sócios, na modalidade presencial, a realizar-se no 
dia 29 de agosto de 2022, no Viezza Office, com endereço Av. Santa Tereza, 
470B- centro, redenção - Pa, cEP: 68.552-230, às 10h00, em primeira con-
vocação, com a presença de titulares de, no mínimo, três quartos do capital 
social, e às 10h30, em segunda convocação, com qualquer número, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) declaração de vacância de um 
dos cargos de administração em razão da cessação do exercício do cargo de 

administrador pelo sócio José Maurício Bicalho dias, falecido em 14/10/2016; 
(ii) destituição do administrador João Paulo Garcia Bicalho dias, na forma do 
art. 1.063, §1º, da lei 10.406/2002; (iii) eleger e designar os administradores 
da Sociedade; (iv) aprovar a alteração a redação da cláusula Quinta do con-
trato Social da Sociedade e seu Parágrafo Primeiro, a fim de refletir os nomes 
dos administradores eleitos e prever a administração conjunta; (v) aprovar a 
alteração do Parágrafo Único da cláusula Sexta do contrato Social da Socieda-
de, a fim de que as reuniões de sócios possam ser presididas e secretariadas 
por terceiros eleitos por sócios representantes da maioria do capital social; e 
(vi) autorizar a lavratura de termo de posse dos administradores e registro na 
Junta comercial do Estado do Pará, em conjunto com a ata da reunião extra-
ordinária de sócios. Espólio de José Maurício Bicalho Dias.

Protocolo: 841856

Ilmo. Sr (a): KETLeN tHaYriNe costa de soUZa
c t P s: 00060437-0229/Pa

Estado Prezado Senhor diante do não atendimento das solicitações de 
comparecimento anteriormente enviadas, ao estabelecimento desta Empresa, 
para que V.Sª. apresente justificativa legal de suas faltas, as quais que vêm 
ocorrendo desde o dia 11/07/2022.outrossim, solicita-se o comparecimento 
de V.Sª. ao estabelecimento desta Empresa, no prazo de 48 horas, a contar 
do recebimento dessa, para o recebimento das respectivas verbas rescisórias 
(artigo 477, § 6°, da clT).

Sem mais,
atenciosamente,

aMaZoNBio iNd e coM de BioMassa eireLi
cNPJ: 27.862.415/0001-20

Protocolo: 841852

iNdÚstria e coMÉrcio de coNserVas aLteroZa Ltda 
cNPJ nº. 02.704.378/0002-82 

Torna público que recebeu da SEMadE/Barcarena, a licença de operação nº 
014/2022, validade 05/01/2023, para beneficiamento de Palmito de sua uni-
dade fabril localizada no Sitio Bom intento, s/n, ramal do foguetão, Vila dos 
cabanos, cEP 68.445-973, Município de Barcarena, Estado do Pará.

iNdÚstria e coMÉrcio de coNserVas aLteroZa Ltda 
cNPJ nº. 02.704.378/0002-82 

Torna público que requereu da SEMadE/Barcarena, a renovação da licença de 
Operação nº 014/2022, validade 05/01/2023, para beneficiamento de Palmito 
de sua unidade fabril localizada no Sitio Bom intento, s/n, ramal do foguetão, 
Vila dos cabanos, cEP 68.445-973, Município de Barcarena, Estado do Pará.

Protocolo: 841849

A empresa rocHa e rocHa Posto eco de coMBUstÍVeis 
cNPJ  nº 25.211.604/0001-08 

End. av. Tancredo Neves, S/N, Vila Nova, São Miguel do Guamá,  solicita a 
renovação de licença de operação(l.o) N 041/2020 a Secretaria Municipal 
de Meio ambiente de São Miguel do Guamá (SEMMa).

Protocolo: 841885

c. LUis BUriM eireLi 
cNPJ: 07.386.272/0001-10 

Torna público que requereu da SEMMa-iTaiTUBa/Pa, sua licença de operação 
- lo, para a atividade 1402 - dESdoBro dE MadEira EM Tora Para ProdU-
ÇÃo dE MadEira SErrada E SEU BENEficiaMENTo - Porte B-ii, protocolo nº 
1141/2022, na data de 18/08/2022, em iTaiTUBa/Pa.

Protocolo: 841891

MateUs soares da siLVa 04264976278 
cNPJ: 28.065.950/0001-13 

localizado a avenida Getúlio Vargas N° 26, centro, torna público que reque-
reu junto a SEMaSa Breu Branco a licença de operação para a atividade de 
BarES E caSaS dE fESTaS E EVENToS.

Protocolo: 841889

cÂMara MUNiciPaL de MaraBÁ
aVisos de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio Nº26/2022-cMM
PreGÃo PreseNciaL de reGistro de PreÇo

Nº09/2022-cPL/PPe/cMM
a câmara Municipal de Marabá, por intermédio da comissão Permanen-
te de licitação, torna público que fará realizar certame licitatório, no dia 
31/08/2022, às 08h00 (hora local), cujo objeto é a possível contratação de 
empresa para fornecimento de arranjos de flores para atender ao Poder legis-
lativo Municipal. Exclusivamente para Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte. os interessados em obter o edital de licitação deverão se dirigir à sede 
da câmara Municipal de Marabá, na sala da cPl, à avenida Hiléia S/N, agró-
polis do iNcra, bairro amapá, Marabá/Pa, ou no site maraba.pa.leg.br.

Marabá/Pa, 18 de agosto de 2022.
dÉLio saMPaio aZeredo

Pregoeiro
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Processo LicitatÓrio Nº27/2022-cMM
PreGÃo PreseNciaL de reGistro de PreÇo

Nº10/2022-cPL/PPe/cMM
a câmara Municipal de Marabá, por intermédio da comissão Permanen-
te de licitação, torna público que fará realizar certame licitatório, no dia 
31/08/2022, às 09h00 (hora local), cujo objeto é a contratação de empresa 
para possível fornecimento de serviços de Buffet. Os interessados em obter o 
edital de licitação deverão se dirigir à sede da câmara Municipal de Marabá, 
na sala da cPl, à avenida Hiléia S/N, agrópolis do iNcra, bairro amapá, Ma-
rabá/Pa, ou no site maraba.pa.leg.br.

Marabá/Pa, 18 de agosto de 2022.
dÉLio saMPaio aZeredo

Pregoeiro

Processo LicitatÓrio Nº28/2022-cMM
PreGÃo PreseNciaL de reGistro de PreÇo

Nº11/2022-cPL/PPe/cMM
a câmara Municipal de Marabá, por intermédio da comissão Permanen-
te de licitação, torna público que fará realizar certame licitatório, no dia 
31/08/2022, às 10h30 (hora local), cujo objeto é a possível prestação de 
serviços de fornecimento de Placas de condecoração a serem distribuídas em 
eventos oficiais do Legislativo Municipal. Os interessados em obter o edital de 
licitação deverão se dirigir à sede da câmara Municipal de Marabá, sala da 
comissão de licitação, ou no site maraba.pa.leg.br.

Marabá/Pa, 18 de agosto de 2022.
dÉLio saMPaio aZeredo

Pregoeiro

ata de reGistro de PreÇo Nº01/2022-cMM
a câmara Municipal de Marabá, de acordo com o resultado do ProcESSo 
Nº17/2022-cMM, referente ao PrEGÃo PrESENcial dE rEGiSTro dE PrE-
Ço Nº01/2022-cPl/PPE/cMM, resolve registrar o preço da empresa MaraBa 
locadora dE VEicUloS lTda EPP, no lote 01, nas quantidades estima-
das, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições 
previstas no instrumento convocatório e na aTa de registro de Preço e em 
conformidade com a legislação vigente sobre a matéria.

ata de reGistro de PreÇo Nº02/2022-cMM
a câmara Municipal de Marabá, de acordo com o resultado do ProcES-
So Nº22/2022-cMM, referente ao PrEGÃo PrESENcial dE rEGiSTro dE 
PrEÇo Nº05/2022-cPl/PPE/cMM, resolve registrar o preço das empresas r. 
B. c. aTacadiSTa e i froTa Varao EirEli, no lote 01, nas quantidades 
estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as 
condições previstas no instrumento convocatório e na aTa de registro de Pre-
ço e em conformidade com a legislação vigente sobre a matéria.

ata de reGistro de PreÇo Nº03/2022-cMM
a câmara Municipal de Marabá, de acordo com o resultado do ProcESSo 
Nº23/2022-cMM, referente ao PrEGÃo PrESENcial dE rEGiSTro dE PrE-
Ço Nº06/2022-cPl/PPE/cMM, resolve registrar o preço das empresas r. E. 
rocHa coM SErV EPP; T M loPES coMÉrcio E SErViÇo; e J. JUNior dE 
S. MaTiaS coM E SErViÇoS EirEli, no lote 01, nas quantidades estimadas, 
de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições 
previstas no instrumento convocatório e na aTa de registro de Preço e em 
conformidade com a legislação vigente sobre a matéria.

ata de reGistro de PreÇo Nº05/2022-cMM
a câmara Municipal de Marabá, de acordo com o resultado do ProcESSo 
Nº25/2022-cMM, referente ao PrEGÃo PrESENcial dE rEGiSTro dE PrE-
Ço Nº08/2022-cPl/PPE/cMM, resolve registrar o preço das empresas PoNTo 
iNfo coM SErV. dE iNf. EirEli; Q S lEÃo coMÉrcio E SErViÇoS lTda; 
e l. a. QUEiroZ EirEli, no lote 01, nas quantidades estimadas, de acordo 
com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no 
instrumento convocatório e na aTa de registro de Preço e em conformidade 
com a legislação vigente sobre a matéria.

eXtrato de coNtrato Nº01/2022-cMM
contratante: cÂMara MUNiciPaL de MaraBÁ. contratada: firE SErVi-
ÇoS dE SEGUraNÇa PriVada lTda - objeto: serviços de vigilância arma-
da e desarmada, para atender a câmara Municipal de Marabá - Valor: r$ 
724.800,00 - Período: 12 (doze) meses, a contar de 01/09/2022 - data da 
assinatura: 08 de agosto de 2022. assinaturas: PEdro corrEa liMa e EliaS 
loPES da SilVa.

eXtrato de coNtrato Nº02/2022-cMM
contratante: cÂMara MUNiciPaL de MaraBÁ. contratada: HErENio doS 
SaNToS coMÉrcio E iMPorTaÇÃo EirEli - objeto: confecção, montagem 
e instalação de móveis planejados, para compor os 21 gabinetes da câmara 
Municipal de Marabá - Valor: r$ 344.499,96 - Período: 60 (sessenta dias), a 
contar da assinatura do contrato - data da assinatura: 08 de agosto de 2022. 
assinaturas: PEdro corrEa liMa e iVaNa Maria HErENio doS SaNToS.

Marabá/Pa, 18 de agosto de 2022.
Pedro correa LiMa

Presidente da câmara Municipal de Marabá
Protocolo: 841883

a ateM’s distriBUidora de PetrÓLeo s.a. 
cNPJ: 03.987.364/0009-52 

Torna público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS a licença Prévia n° 1909/2022, para a atividade de USiNa 
TErMoElÉTrica À GáS NaTUral liQUEfEiTo no Município de BElÉM Pa.

Protocolo: 841880

PareNte aNdrade Ltda
cNPJ: 05.057.914/0003-74 

Torna público que solicitou a licença de operação para transporte de substân-
cias perigosas por meio do processo nº: 2022/0000026724, com predomi-
nância de transporte para a região Sudeste do Estado do Pará.

Protocolo: 841878

iedi - iNstitUto edUcacioNaL iMPerador 
credenciado pelo o Processo de autorização Nº 275/2019 - cEE/Pa - Ensino 
Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos a Distância, códi-
go do iNEP Nº 15163512. No uso de suas atribuições declara regularizada a 
vida escolar dos alunos concluintes do Ensino Médio, EJA do ano de 2022:
abilene Kathariny Mesquita de azevedo; adalberto Tadeu Temperini; adilson 
Siqueira da Silva; adriana francisca do Nascimento; adriana Pereira dutra 
Silveira; adriano dos Santos; adriano francisco dos Santos; adrielle Souza 
Santos Simiao; ailane rocha Porto; alan Santos de Souza; alex de Jesus San-
tos; alex Vitor candido; alexander ricieri carneiro; alexandre cosme araujo; 
alexandre Tomas Papa; alisson dos Santos Boaventura; amanda de oliveira 
lopes; ana carolina Menezes Silva; ana carolina rocha Moreira; ana Karina 
dantas Soares; ana lucia de Souza Gonçalves; ana Maria Gobira da Silva; 
ana Paula Vieira leite Silva; anderson dos anjos cubeiro dos Santos; ander-
son ferreira da cruz; andre luiz da costa Negrais; anna Kamylly dos Santos 
Mendes Barros; antonio carlos ferreira dos Santos; antonio celso Goncalves 
de carvalho; antonio das Virges amaral; antonio Mendonca de franca; anto-
nio Pereira Neto; aparecido cardoso; apolo Jansen Souza Marques; arcerlei 
ramos dias; Bianca da Silva Garczal; Breno Schroeder fritze; Bruna Maria 
louzada cardoso; Bruno da Silva Pereira; Bruno Marques Vieira Pereira; Bru-
no Pires de Souza; caio calvo Souza; caique rodrigues de Queiroz; caique 
Vitor Barbosa rodrigues; caleb de Jesus Passos; carlos Henrique de oliveira 
amaral; carlos roberto Sarto; celson alves de lima; cesar cristiano de Pau-
la; cinthya de camargo; claudia Simoes Koenighann; cleber luis da Silva 
Medeiros; constancia Maria felix de abreu; cristiane dos Santos; cristina 
dos Santos Martins; daniel fonseca chaves; daniel Guimaraes rodrigues; 
daniel Suhet Nilo; daniela Pinto lameron cruz; davi Germano Moreira ra-
mos; david camilo astori; debora Barros Mendes; denilson alves de oliveira; 
denisa conceicao feitosa; devani Pereira dias; diogo felipe dias Zuquette; 
douglas angelo Mazzaro; Eberton inácio Mamede; Edinei duarte lourenco; 
Edmar oliveira da Silva; Eduardo Milliose Gomes; Egidio Manoel da Silva; Elba 
Maria da conceicao; Elen cristina alves Estevao; Eliandro Pereira Martins; 
Elias Jose inacio; Eliete ramos Souza; Elisiane de andrade Vargas; Elizandra 
costa; Elizangela Batista Santos; Erik Marcus ferreira Silva; Ernandes Souza 
dos Santos; Evelin Tais lameu Policarpo; felipe afonso Neres duraes; felipe 
alves Vieira; felipe William da Silva; fernanda aparecida de Souza; fernanda 
Mattos Xavier lima; filipe Mateus costa da Silva; flaviana rosa leite; Gabriel 
cruz andrade Silva; Gabriel dornelles rendeiro; Gabriele Gonçalves Teodosio; 
Geciane rodrigues Gomes Thompson; Gecilda Sobreiro; Gedeon de Souza; 
Gefson Soares Bauer; Genivaldo oliveira Santana; Gilberto carlos rodrigues 
de oliveira; Gilcilea Porto do Espirito Santo; Gildean dos Santos lima; Gio-
vana crispim ferreira; Gleice do Nascimento Jesuino; Guilherme lazaro oli-
veira Silva; Guilherme Monteiro fernandes; Gustavo luiz rodrigues cometti; 
Gustavo Monteiro; Haline Maria ferreira Machado; Henrilly Thyago Moreira 
Melo; Hercton rodrigues de lima; Hiana araujo de lima Silva; Hitache lima 
de araujo; iago anjos ribeiro; ian ferreira da Silva lopes; idomar Segrini 
Bolsoni; igor Batista Soares costa; iramar cristina Martins Barboza; ivanuza 
Martins lima; Jaciara da costa deucher; James alves costa; Janderson Nas-
cimento Souza; Jaqueline Barbosa Gomes; Jefferson da Silva Santos; Jessica 
Eliane Silva da Silva; Jhemerson Honorato de oliveira; Jhonata dos Santos 
ribeiro; Joao cunha Martins de Souza; Joao Gustavo rosa da Silva; Joao 
Victor Siller; Joao Victor Silva de Melo; Joao Vitor Samistraro; Jociara Guedes 
dos Santos; Joel Troni de oliveira; Jofre camargo e Quadros; Jorge augustus 
de oliveira Mafalda; Jose carlos da Silva; Jose roberto Pereira da Silva; Jose 
Wanderson da Silva; Josiele Estevao Pereira da Silva; Josimar rodrigues; Juan 
Pablo de oliveira Silva; Jucelia aparecida ferreira Kretli; Julia fonseca San-
chez; Juliana cristina Jodas Bueno; Juliney Mendes Pires; Julio cesar ramos 
Pastore; Karina Broetto Stein; Kaue roberto ortiz ficel; Kelle aparecida de 
Brito; Kevin alves Silva; Kleber fabiano Menezes; larissa Helena de almeida 
Silva; leticia Seabra Barreto; lilian Paula Brito; liziane Gamas Soares; lucas 
dos Santos de Souza; lucas Giovane da Silva; lucas rodrigues alves; luciana 
dos Santos Siqueira; luciano Torres Brauner; luciano Venancio da Silva; luis 
felipe Guimaraes fernandes; luis Henrique Pereira; luiz Evandro cortez Sa-
quetti; luiz fabiano Silva Galdino; luiz felipe frois ludogero; luiz fernando 
Martins dos Santos; luiz rodrigues coutinho; Maksini angelica Nunes aguiar; 
Marcelo deivid Bortolini; Marcelo Pereira ferreira; Marcio rogerio de almeida 
damiao; Marcos durante Barbosa; Marcos Jose da Silva; Marcos lazzaretti; 
Marcos Morais Barbosa; Marcos Moreira dos Santos; Marcos Vinicius oliveira 
Gouvea; Marcus Vinicius Jorge; Margarete cardoso Moraes; Maria Eduarda 
dos Santos Pereira; Maria Juliane alves da Silva; Maria lucia do Brasil; Maria 
rachel Santos da Silva oliveira; Mariana fernandes da Silva; Mariane Wilbert; 
Marina Martins cunha Brito; Mariselma Basilio do Nascimento; Marklei alva-
renga correa; Marlene alcantara de lima; Marlete Silvino da Silva; Matheus 
Gonçalves dantas de oliveira Marques; Mayara cipriano de Paula debossan; 
Mayara Gabriela Soares de arruda; Micaelle de oliveira almeida; Michael 
ryan Machado Santos; Midline romilus duverneau; Monique Barbosa Pascho-
al; Mosaniel Prospero de Sousa; Nadielly Ketlhin de andrade; Natan Santini 
ramos costa; Newton alves Queiroz; Nilson lopes filho; olivia de carvalho 
Silva; otavio ribeiro corteleti; ozeias Silva Muniz; Pablo Wesley do Vale de 
Souza; Paloma Braga da Silva; Pamela de oliveira Nunes; Patrick Jones de 
Souza luz; Paula richyelly Silva costa; Paulo andre fabricio da Silva; Paulo 
Henrique Martins forneas; Paulo Sergio de andrade; Paulo Sergio Mendes de 
Sousa; Pedro oliveira Moreira; rafael curi ferreira; rafael de Souza aires; 
rafael dos Santos Nol; rafael dos Santos Silva; rafael Goncalves da costa; 
rafael Souza Teixeira; rafaela Josias da Silva; railton fernandes Gonzaga; 
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randrick correia da rosa; reginaldo Goncalves da Silva Junior; renan de 
oliveira avelino; renata Silveira da cruz; renato dantas de lima; renildo 
de oliveira Santos; ricardo Elias da Silva; rita de cassia Bezerra da Silva; 
roberto da Silva Barbosa; robson Vieira ferraz; romildo daniel de Souza; 
romildo Silva Barbosa; ronaldo de carvalho cardoso; ronaldo furtado ro-
drigues; ronan carvalho Meira; rosangela Evangelista de Jesus; rosimere 
caldas da Silva Pitta; roziane da Silveira; ryan Matheus da Silva; Salatiel Sil-
va dos Santos; Samanta fernandes lima Heleno; Savianne da Pena Santana 
de oliveira; Sergio aparecido dos Santos; Sergio luis alves de Toledo; Sheila 
cristina Brecho do Prado; Silania aparecida de Souza; Silvia de Souza Borges; 
Tabyta dos Santos Siqueira Schimith; Taina alves da Silva; Tainara de almeida 
carvalho; Tais da Silva Mariani; Tarick Pereira inocencio; Thais ribeiro Bene-
vides; Thalison Vitor da Silva ferreira; Thiago Marcelos Poderoso; Tiago dos 
Santos Ribeiro; Uanderson Ramos Paranha Costa; Uarles Bomfim dos Santos; 
Unilton dos Santos; Valter costa leite; Valter Hideki Ueno; Valter lourenco 
dos Santos; Vanderlei de Souza andrade; Vanuza Pierina de oliveira; Vera 
lucia alves; Vinicius Barbosa Patricio; Vinicius Gonçalves de oliveira Santos; 
Weber Narciso da Silva ferreira; Welerson ferreira de Sousa; Welinton Pedro 
Melo de carvalho; Wesley carlos arantes; Willian ferreira da Silva; Wualleson 
Kennid da Silva oliveira; Yuri Victor Monteiro Beato dos Santos; Zion Pater-
nostro Pellegrini.

Protocolo: 841876

P c farias coMÉrcio - MecÂNica MUNdiaL 
Inscrito no CNPJ nº 19.829.292/0001-06 

localizado na rua José lazaro Bubola, s/n, Bairro comunidade alvorada da 
amazônia, Novo Progresso/Pa, torna-se público que requereu à SEMMa/NP a 
l.i.o, Processo Nº 1257/2022 para Serviço de Usinagem, Tornearia e Solda.

Protocolo: 841872

Posto aJUrUteUa Ltda 
cNPJ nº 07.919.616/0001-00 

Torna público que recebeu da SEMaS lo nº 13646/2022 para Transporte ro-
doviário de Produtos Perigosos, válida até 11/08/2027.

Protocolo: 841867

G. M. HINCKEL LTDA 
cNPJ 06.341.746/0001-45 

Torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente, Mi-
neração e Turismo - SEMaMT, renovação da l.o. Nº 056/2021, para comér-
cio Varejista de combustíveis para Veículos automotores, av. cascavel, S/N, 
Trairão/Pa.

Protocolo: 841894

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGotos – s.a.a.e
PreGÃo eLetrÔNico  Nº 003/2022 saae/siP.

o Serviço autônomo de água e Esgotos- S.a.a.E, torna publico que realizará 
licitação objetivando contratação de empresa para aquisição de produto quí-
mico para tratamento de água, para atender as necessidades do Serviço autô-
nomo de água e Esgotos de Santa izabel do Pará- SaaE/SiP; sessao pública: 
31 de agosto de 2022, às 10hs, horário de brasília, www.comprasnet.gov.br. 
edital disponível: endereço eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br (uasg 
927807) e TcM Pa – informações e-mail: sip.saae@gmail.com.

itaMara Pereira aMiNtas-PreGoeira

Protocolo: 841775
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