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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 1274/2022-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° 2022/1046842, 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.

servidora objetivo

SaNdro MarcElo BraNdÃo MElo, matrícula funcional nº 
55209616/1, cPf 635.094.312-00, ocupante do cargo de 

assessor de Gabinete, lotação na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico, a diretoria do cerimonial, no 
referido município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1275/2022-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° 2022/1046902, de 17 de agosto de 2022.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MaraBá/Pa, no período de 18 a 20/08/2022.

servidor objetivo
JoÃo BaTiSTa GoMES filHo, cPf 212.983.784-00 matrícula 
funcional nº 5900907/3, ocupante do cargo de Secretário de 

diretoria, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico, a diretoria do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 842335

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 1.273/2022-crG, de 19 de agosto de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2022/1045905, de 17/08/2022;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 22/08/2022, o gozo 
de férias da servidora raQUEl aUGUSTa PoNTES da SilVa, id. funcional 
nº. 5956136/1, concedido por meio da Portaria nº. 1.153/2022-crG, pu-
blicada no DOE Nº. 35036, de 06/07/2022, ficando os dias interrompidos 
para gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 842279

Portaria Nº 1.002/2022- ccG, de 26 de JULHo de 2022*
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos dos Processos 2022/933734,
r E S o l V E:
autorizar alEXaNdrE alMEida MadUro, Secretário regional de Governo 
do Baixo amazonas, a viajar nos trechos Santarém/Belém/Santarém, no 
período de 3 a 6 de agosto de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, 
concedendo para tanto 3 e ½ (três e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE JUlHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
* Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial do 
estado nº 35.058, de 27 de julho de 2022.

Portaria Nº 1.064/2022-ccG, de 19 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1051337,
r E S o l V E:
autorizar JoÃo MarcEl caValcaNTE da coSTa, diretor Geral do Núcleo 
de Gerenciamento do Programa Microcrédito cidadão - crEdcidadÃo, a 
viajar para o Estado de Goiás, no período de 23 a 27 de agosto de 2022, a 
fim de participar de capacitação orientada pela Auditoria Geral do Estado, 
no congresso de Excelência em licitações, devendo responder pelo expe-
diente do órgão, na ausência do titular, dENiS lEÃo dE SoUSa, diretor de 
Planejamento e controle.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.065/2022-ccG, de 19 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1049812,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, Maria EdilEUZa da SilVa GoMES do cargo em co-
missão de chefe de Serviços, código GEP-daS-011.1, com lotação na Polí-
cia civil, a contar de 1º de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.066/2022-ccG, de 19 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1019279,
r E S o l V E:
i. exonerar HEricK MaSaaKi NaKaMUra do cargo em comissão de Geren-
te de inteligência sobre Proteção à Pessoa, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a 
contar de 1º de setembro de 2022.
ii. nomear WElliNGToN NaoYoSHi MaEda para exercer o cargo em co-
missão de Gerente de inteligência sobre Proteção à Pessoa, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social, a contar de 1º de setembro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.067/2022-ccG, de 19 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1031354,
r E S o l V E:
i. exonerar TEN cEl BM SilVio SaNdro BarroS fEiToSa do cargo em 
comissão de coordenador de operações aéreas, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, 
a contar de 19 de julho de 2022.
ii. nomear TEN cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro liMa para exercer 
o cargo em comissão de coordenador de operações aéreas, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social, a contar de 12 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.068/2022-ccG, de 19 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1047911,
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r E S o l V E:
i. exonerar Maria JErdENilSE coElHo MaToS do cargo em comissão 
chefe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com lotação na Secre-
taria de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear MaTHEUS rEiS raMalHo da SilVa para exercer o cargo em 
comissão de chefe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com lota-
ção na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.069/2022-ccG, de 19 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r E S o l V E:
lotar liNda coUTo MENdEZ Y Pardo, assessor Especial i, na Secretaria 
de Estado de cultura – SEcUlT.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 842596

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

eXtrato de Portaria Nº 926/2022 – di/cMG, 
de 19 de aGosto de 2022

objetivo: participar de congresso de capacitação; destino: GoiÂNia/Go; 
Período: 23 a 27/08/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) e 
4,0 (pousada); Servidor/Mf: TEN cEl QoPM antonio Maria albuquerque 
Monteiro Júnior, 5817897/4; 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 927/2022 – di/cMG, 
de 19 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: SÃo PaUlo/SP; Perío-
do: 16 a 17/08/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação); Servidor/
Mf: MaJ QoPM rubens alan da costa Barros, 57198361/2; 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 928/2022 – di/cMG, 
de 19 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aBaETETUBa/Pa; 
Período: 15 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 
1,0 (pousada); Servidores/Mf: MaJ QoPM richard Batista da costa, 
57199495/2; 3° SGT PM antônio renard de oliveira Moraes, 54195393; 
3° SGT PM Jefferson Patrick Ferreira Dias, 57199690/2; CB PM Rosenildo 
Gonçalves alves, 57227675/2; Sd PM Kenny Souza carvalho, 06402259/2; 
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 929/2022 – di/cMG, 
de 19 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: MaraBá/Pa; Período: 
17 a 20/08/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 (pousa-
da); Servidores/Mf: 1º SGT PM Manoel Jacinaldo alves cota, 5420105/4; 
3° SGT PM Mário alesandro araujo ferreira, 57199471/3; cB PM Jamile 
Yasmim cardoso Santos, 4220511/2; 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 930/2022 – di/cMG, 
de 19 de aGosto de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: MaraBá/Pa; Período: 17 a 20/08/2022; Quantidade de 
diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 (pousada); Servidor/Mf: inácio de Souza, 
3369986/3; 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 931/2022 – di/cMG, 
de 19 de aGosto de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: ParaGoMiNaS/Pa; Período: 19 a 21/08/2022; Quantida-
de de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); Servidora/Mf: 2° SGT 
PM r/r Kátia do Socorro Morais de lima, 5388937/2; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 932/2022 – di/cMG, 
de 19 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: ParaGoMiNaS/Pa; 
Período: 19 a 21/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 
(pousada); Servidora/Mf: Sd PM Marília castro alves, 6401403/3; 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 933/2022 – di/cMG, 
de 19 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: TUcUrUÍ/Pa; Período: 
18 a 20/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousa-
da); Servidores/Mf: 1° TEN QoPM luiz Paulo Benjamin leal, 4220579/4; 
2° SGT PM francisco de lima cordeiro, 5386659/3; cB PM diego Giova-
ni Barbosa do Nascimento, 57223624/4; cB PM ailson Brito dos Santos, 
57221947/2; cB PM antonivaldo rodrigues alcantara, 57222607/2; 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 934/2022 – di/cMG, 
de 19 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: SaNTarÉM/Pa; Pe-
ríodo: 18/08/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidor/
Mf: MaJ QoPM Heitor lobato Marques, 57198332/3; 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 935/2022 – di/cMG, 
de 19 de aGosto de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: BrEVES/Pa; Período: 17 a 21/08/2022; Quantidade de di-
árias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pousada); Servidor/Mf: Helbert angelo de 
Souza freitas, 5962945/2; 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 936/2022 – di/cMG, 
de 19 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: MaraBá/Pa; Perí-
odo: 18 a 20/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 
(pousada); Servidores/Mf: MaJ QoPM adriano rogério dantas Monteiro, 
54192566/2; 3° SGT PM Marcos alexandre Martins Pires, 54194761/2; 
cB PM fabricio luiz Matos Boução, 57222016/2; cB PM Jhemerson costa 
Santos, 4219693/3; Sd PM luciano audai ferreira Pereira, 6402188/4; 
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 937/2022 – di/cMG, 
de 19 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: BrEVES; Período: 18 
a 20/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); 
Servidores/Mf: MaJ QoPM José rogério da Silva Holanda, 57198359/2;3° 
SGT PM antônio renard de oliveira Moraes, 54195393; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 938/2022 – di/cMG, 
de 19 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: BrEVES/Pa; Período: 
17 a 21/08/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pousa-
da); Servidor/Mf: 1º SGT PM Goodmar Monteiro figueiredo, 5197902/3; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 842600

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 412/2022-PGe.G. Belém, 18 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1039373;
rESolVE:
aUToriZar, o afastamento do servidor Marildo dias ribeiro, identidade 
funcional nº 2010372/1, para auxiliar nos trabalhos eleitorais junto à 96ª 
zona eleitoral/TrE-Pa, no período de 23.09 a 31.10.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 842116
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LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 413/2022-PGe.G. Belém, 19 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei 5.810/94 e apresentação do 
laudo Médico da SEPlad nº 93020;
rESolVE:
coNcEdEr, 60 (Sessenta) dias de licença saúde ao servidor Jorge Vagner 
Pereira Soares, identidade funcional nº 57188120/1, no período de 22.06 
a 20.08.2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 842511

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° terMo aditiVo a coNtrato
coNtrato N°: 024/2021 - seac/Pa
oBJETo do coNTraTo: Prestação de serviços especializados em cartogra-
fia comunitária para o mapeamento de iniciativas comunitárias de educa-
ção, esporte e cultura, bem como, movimentos, coletivos, redes de mulhe-
res e juventudes que atuam nos Territórios pela Paz: Benguí, cabanagem, 
Guamá, icuí (ananindeua), Jurunas, Terra firme e Nova união (Marituba).
daTa dE aSSiNaTUra do adiTiVo: 18/08/2022
ViGÊNcia do adiTiVo: 23/08/2022 a 23/08/2023
oBJETo do adiTiVo: prorrogação de prazo
fUNdaMENTo lEGal do adiTiVo: art. 57, inciso ii da lei nº. 8.666/93 
e suas alterações.
coNTraTado: BN NEiVa SErViÇoS dE arQUiTETUra EirEli, cNPJ/Mf 
sob nº.34.712.657/0001-01
ordenador responsável: ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 842360
4°terMo aditiVo a coNtrato
coNtrato N°: 10/2019 – seac/Pa
terMo aditiVo N° 4/2022
oBJETo do coNTraTo: Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do 
prazo da vigência do contrato administrativo 010/2019-Nac por 12 (doze) 
meses, com fundamento no art. 57, inciso ii da lei n° 8.666/93 e suas 
alterações, assim como o reajuste no valor contratual, no percentual apro-
ximado de 10,70%, a fim de recompor o equilíbrio econômico e financeiro 
da avença, em decorrência do Índice Geral de Preços – Mercado (iGP-M), 
com fundamento no art. 55, iii c/c art. 65, ii, “d”, da lei nº. 8.666/93 e 
suas alterações, c/c cláusula Quinta do contrato nº. 010/2019-Nac.
ViGÊNcia do adiTiVo: 27/08/2022 a 27/08/2023.
oBJETo do adiTiVo: Prorrogação de prazo de 27 de agosto de 2022 e 
término em 27 de agosto de 2023.
fUNdaMENTo lEGal do adiTiVo: 57, ii da lei.8.666/93
Valor GloBal: r$362,04 (trezentos e sessenta e dois reais e quatro centavos)
coNTraTado: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa.
Endereço: rodovia augusto Montenegro, KM 10, Belém/Pa
cEP: cEP: 66.820-000
ordenador responsável:
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 842392

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria estratÉGica de articULaÇÃo da cidadaNia – seac
PreGÃo eLetrÔNico Nº 10/2022-/seac
a SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, 
através de seu Pregoeiro, comunica a alteração da data de abertura da 
licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, do tipo MENor PrEÇo por 
loTE ÚNico, Modo dE diSPUTa “aBErTo”, Para a coNTraTaÇÃo de 
empresa especializada em fornecimento de guaritas duplas pré-moldadas, 
para atendimento às Usinas da Paz dos territórios de Belém (Jurunas/con-
dor, Guamá e Terra-firme, cabanagem e Benguí), ananindeua (icuí), Ma-
rituba (Nova União), Parauapebas e canaã dos carajás pelo período de 12 
(doze) meses para atender as demandas da SEcrETaria ESTraTÉGica 
dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac.
daTa da aBErTUra: 30/08/2022 - Às 11:00 HoraS.
local: https://www.comprasnet.gov.br/ Edital encontra-se acessível nos si-
tes: http://www.seac.pa.gov.br (link licitações) e http://www.compraspara.
pa.gov.br. Na impossibilidade de obtenção por esses meios, estará disponível 
na av. doutor freitas, n° 2531, Marco, Belém/Pa cEP: 66.087-812 - Belém/
Pa, fone: (91) 98468-7604, no horário de 09:00 às 16:00, em dias úteis.
luiz fernando Souza lobato
Pregoeiro

Protocolo: 842346

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ato de disPeNsa de LicitaÇÃo N° 009/2022 – seac/Pa
Nos termos do 24, inciso XXii e 26, da lei federal nº. 8.666/93, ricardo 
BriSolla BalESTrEri, Secretário de Estados ou Secretário adjunto da 
SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia, 
resolve autorizar e ratificar o Termo de Dispensa de Licitação n° 009/2022 
– SEac/Pa, para contratação do (a) EQUaTorial Pará diSTriBUido-
ra dE ENErGia S/a, inscrita no cNPJ nº 04.895.728/0001-80, no valor 
global estimado de r$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), do-
tação orçamentária:Und. orçamentária: 76101 - Sec. Estratégica de Esta-
do de articulação e cidadania; função: 08; Sub-função: 422; Programa: 
1500; Proj. atividade: 8818; Natureza despesa: 339039; fonte recurso: 
01010002156; ação: 264832; Plano interno: 105USJ8818c. – USiNa da 
PaZ do JUrUNaS/coNdor.
ordENador rESPoNSáVEl:
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 842380
ato de disPeNsa de LicitaÇÃo N° 010/2022 – seac/Pa
Nos termos do 24, inciso XXii e 26, da lei federal nº. 8.666/93, ricardo 
BriSolla BalESTrEri, Secretário de Estados ou Secretário adjunto da 
SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia, 
resolve autorizar e ratificar o Termo de Dispensa de Licitação n° 009/2022 
– SEac/Pa, para contratação do (a) EQUaTorial Pará diSTriBUido-
ra dE ENErGia S/a, inscrita no cNPJ nº 04.895.728/0001-80, no valor 
global estimado de r$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), do-
tação orçamentária: Und. orçamentária: 76101 - Sec. Estratégica de Esta-
do de articulação e cidadania; função: 08; Sub-função: 422; Programa: 
1500; Proj. atividade: 8818; Natureza despesa: 339039; fonte recurso: 
01010002156; ação: 264832; Plano interno: 105USG8818c. – USiNa da 
PaZ do GUaMá.
ordENador rESPoNSáVEl:
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 842386
ato de disPeNsa de LicitaÇÃo N° 011/2022 – seac/Pa
Nos termos do 24, inciso XXii e 26, da lei federal nº. 8.666/93, ricardo 
BriSolla BalESTrEri, Secretário de Estados ou Secretário adjunto da 
SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia, 
resolve autorizar e ratificar o Termo de Dispensa de Licitação n° 009/2022 
– SEac/Pa, para contratação do (a) EQUaTorial Pará diSTriBUido-
ra dE ENErGia S/a, inscrita no cNPJ nº 04.895.728/0001-80, no valor 
global estimado de r$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), do-
tação orçamentária: Und. orçamentária: 76101 - Sec. Estratégica de Esta-
do de articulação e cidadania; função: 08; Sub-função: 422; Programa: 
1500; Proj. atividade: 8818; Natureza despesa: 339039; fonte recurso: 
01010002156; ação: 264832; Plano interno: 105UST8818c – USiNa da 
PaZ da TErra firME.
ordENador rESPoNSáVEl:
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 842388

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico N° 08/2022-seac
HoMoloGo, nos termos da legislação em vigor, o Processo licitatório - 
Pregão Eletrônico nº 08/2022-SEac, para a contratação de coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM ViGilÂNcia ElETrÔNica Para a 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE iNSTalaÇÃo, locaÇÃo E MaNUTENÇÃo 
dE SiSTEMa dE ViGilÂNcia ElETrÔNica, iNTEGrado Por SiSTEMa dE 
alarMES MoNiToradoS 24H E SiSTEMa dE circUiTo fEcHado dE TE-
lEViSÃo (cfTV).
Homologo o Grupo 1 – SErViÇo dE ViGilÂNcia ElETrÔNica Para a 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE iNSTalaÇÃo, locaÇÃo E MaNUTENÇÃo 
dE SiSTEMa dE ViGilÂNcia ElETrÔNica, iNTEGrado Por SiSTEMa dE 
alarMES MoNiToradoS 24H E SiSTEMa dE circUiTo fEcHado dE TElE-
ViSÃo (cfTV) Para a EMPrESa radioNEWS coMErcio E SErViÇo dE TE-
lEcoMUNicaÇao E iNforMaTica lTda no cNPJ sob o nº 07.390.148/0001-
29, no valor global de r$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil).
Belém/Pa, 17 de agosto de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado
SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia

Protocolo: 842407

diÁria
.

Portaria 235/2022-GaB/seac
Belém Pa 19 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 98/2022 E PaE 2022/1004388
rESolVE:
coNcEdEr 2,5 (duas e meia) aos servidores abaixo no período de 
09/08/2022 a 11/08/2022, aos municípios de Vigia, Santa Barbara, curu-
çá, Maracanã, Marapanim, Salinas, São João de Pirabas e Bragança , no 
Estado do Pará, cujo objetivo será a “coleta de informações para agregar 
ao planejamento das aÇÕES iTiNEraNTE-carrETaS”, as quais ocorrerão, 
nos supramencionados municípios.
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MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF

 arioValdo foNSEca Maia 218.499.602-59

5900437-4 Jairo SoUZa da SilVa 608.743.502-63

5946691-1 BrUNo NoNaTo diaS MEdEiroS BraSil 440.849.432-15

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 19 de agosto de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 842338

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria aGe Nº 098/2022-GaB, de 18 de agosto 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Por-
taria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e de acordo com o decreto Esta-
dual Nº 734/1992, de 07/04/1992, a orientação Normativa aGE Nº 001/2008, 
de 11/03/2008 e considerando os autos do Processo N° 2022/923355.
rESolVE:
coNcEdEr 4 e ½ (quadro e meia) diárias à servidora fabíola Evangelista 
da costa, matrícula nº 55588395/1, ocupante do cargo de Técnico em Ges-
tão Pública, na função de chefe de Gabinete desta auditoria Geral do Esta-
do - aGE, com o objetivo de participar do coNEX 2022 – congresso de Ex-
celência em licitações e contratações Públicas, no período de 23/08/2022 
a 27/08/2022 na cidade de Goiânia-Go.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 842051
Portaria aGe Nº 099/2022-GaB, de 18 de agosto 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Por-
taria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e de acordo com o decreto Esta-
dual Nº 734/1992, de 07/04/1992, a orientação Normativa aGE Nº 001/2008, 
de 11/03/2008 e considerando os autos do Processo N° 2022/923321.
rESolVE:
coNcEdEr 4 e ½ (quadro e meia) diárias ao servidor luiz alves de aze-
vedo, matrícula nº 8002568/1, ocupante do cargo de auditor de finanças e 
controle desta auditoria Geral do Estado - aGE, com o objetivo de participar 
do coNEX 2022 – congresso de Excelência em licitações e contratações Pú-
blicas, no período de 23/08/2022 a 27/08/2022 na cidade de Goiânia-Go.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 842052
Portaria aGe Nº 100/2022-GaB, de 18 de agosto 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Por-
taria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e de acordo com o decreto Esta-
dual Nº 734/1992, de 07/04/1992, a orientação Normativa aGE Nº 001/2008, 
de 11/03/2008 e considerando os autos do Processo N° 2022/923142.
rESolVE:
coNcEdEr 4 e ½ (quadro e meia) diárias ao servidor cristiano Bernardo 
da cruz lobo filho, matrícula nº 55588394/3, ocupante do cargo de assistente 
administrativo desta auditoria Geral do Estado - aGE, com o objetivo de parti-
cipar do coNEX 2022 – congresso de Excelência em licitações e contratações 
Públicas, no período de 23/08/2022 a 27/08/2022 na cidade de Goiânia-Go.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 842053
Portaria aGe Nº 101/2022-GaB, de 18 de agosto 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e de acordo com o de-
creto Estadual Nº 734/1992, de 07/04/1992, a orientação Normativa aGE 
Nº 001/2008, de 11/03/2008 e considerando os autos do Processo N° 
2022/923315.
rESolVE:
coNcEdEr 4 e ½ (quadro e meia) diárias ao servidor Marcelo dias Paredes, 
matrícula nº 5759765/2, ocupante do cargo de auditor de finanças e controle 
desta auditoria Geral do Estado - aGE, com o objetivo de participar do coNEX 
2022 – congresso de Excelência em licitações e contratações Públicas, no 
período de 23/08/2022 a 27/08/2022 na cidade de Goiânia-Go.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 842054

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 243/2022-Gs/sePLad de 19 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 de 01 de abril de 
2022, e
coNSidEraNdo o art. nº 199 da lei Estadual nº 5.810/94, que obriga a 
autoridade que tiver ciência de irregularidades no serviço público promover 
a apuração imediata;
coNSidEraNdo os termos do PaE nº.2020/ 265932;
r E S o l V E:
i – Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, a contar de 19 de agosto de 2022, o 
prazo para conclusão dos trabalhos da Sindicância investigativa, instituída 
pela PorTaria Nº 209/2022 de 20 de julho de 2022, destinada a apurar as 
ocorrências apresentadas no Processo nº 2020/265932.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 19 dE 
aGoSTo dE 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 842573
Portaria Nº.244/2022-Gs/sePLad de 19 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 de 01 de abril de 
2022, e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico - PaE 
nº. 2022/962347;
r E S o l V E:
ProrroGar, a contar de 01 de novembro de 2022, a cessão da servido-
ra EliaNa coNcEiÇÃo VaSQUES da SilVa PErEira, id. funcional nº. 
3159302/1, ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças, 
para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com ônus para o órgão ces-
sionário, mediante ressarcimento, pelo prazo de 02 (dois) anos, em con-
formidade com o disposto nos arts. 3º §3º; 4º inciso ii; 6º, incisos i e ii 
do decreto nº 795, de 29 de maio de 2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 19 dE 
aGoSTo dE 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 842575

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N° 00236-Gs/sePLad, de 12 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 Parecer nº. 000112/2.021, sequencial 75; Processo 
2021/493705 e 2021.02.001068-SaJ/PGE:
rESolVE:
Exonerar “Ex-Offício”, o servidor MANOEL AUREO MORAES LIMA, matricula 
nº. 57211255/1, do cargo de Vigia, com lotação na Secretaria de Estado 
de Educação – SEdUc, a contar de 01/08/2013.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 12 de 
agosto de 2.022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 842154
Portaria coLetiVa N° 0241-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;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo

Sinevaldo alves costa 57210313/1 Vigia SEdUc 06/06/2022 2022/777496

Bruna Baia da cunha 57213769/1 assistente administrativo SEdUc 07/08/2022 2022/988009

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, de 17 
de agosto de 2.022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 842159
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Portaria coLetiVa N° 0242-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;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, os 
servidores relacionados abaixo, resguardando o direito à recondução nas 
hipóteses do art. 57, inciso i, do citado diploma legal.

Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo

Paulo cícero Barros da rocha 55589364/1 auxiliar de Procu-
radoria PGE 21/07/2022 2022/932278

anderson Sales de Brito 54193494/3 Técnico de Enfer-
magem SESPa 19/07/2022 2022/1009835

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dEPlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 17de 
agosto de 2.022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 842179

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 801/2022-daF/sePLad, de 19 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. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, os termos do Processo nº 2022/39566 e, ainda, o laudo 
Médico nº. 84788,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr 04 (quatro) dias de licença para Tratamento de Saúde à ser-
vidora Maria dE loUrdES dE SoUZa coSTa, id. funcional nº. 26760/1, 
ocupante do cargo de auxiliar de administração, lotada na coordenadoria 
de orçamento e finanças, no período de 27/12/2021 a 30/12/2021.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 27/12/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 19 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 842564
Portaria Nº 794/2022-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 o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1053563 e, ainda, o ates-
tado Médico 13/07/2022,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr 05 (cinco) dias de licença para Tratamento de Saúde à ser-
vidora riTa dE caSSia MacEdo MorEira, id. funcional nº. 5544920/3, 
ocupante do cargo de Técnico de Planejamento e Gestão de Turismo, lota-
da na coordenadoria de Monitoramento e Projetos Estratégicos, no período 
de 13/07/2022 a 17/07/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 13/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 842086
Portaria Nº 795/2022-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 o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1053563 e, ainda, o ates-
tado Médico 16/07/2022,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr 03 (três) dias de licença para Tratamento de Saúde à ser-
vidora riTa dE caSSia MacEdo MorEira, id. funcional nº. 5544920/3, 
ocupante do cargo de Técnico de Planejamento e Gestão de Turismo, lota-
da na coordenadoria de Monitoramento e Projetos Estratégicos, no período 
de 18/07/2022 a 20/07/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 18/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 842095

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 803/2022-daF/sePLad, de 19 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/1046217,
r E S o l V E:
i-dESiGNar o servidor ZoroBaBEl riBEiro GUEdES, id. funcional nº. 
57175808/3, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B/Gerente, 
para responder pela coordenadoria de orçamento e finanças, durante o 
impedimento legal da titular Maria GorETH fEiToSa dE alMEida, id. 
funcional nº. 5945868/1, no período de 18/08/2022 a 01/09/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 18/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 19 dE 
aGoSTo dE 2022.
 iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 842339
Portaria N°. 804/2022-daF/sePLad, de 19 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/1046217,
r E S o l V E:
i-dESiGNar o servidor EloiSo MarTiNS PiMENTEl, id. funcional nº. 
55589533/2, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B, para 
responder pela Gerência de orçamento, durante o impedimento legal do 
titular ZoroBaBEl riBEiro GUEdES, id. funcional nº. 57175808/3, no 
período de 18/08/2022 a 01/09/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 18/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 19 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 842345
Portaria N°. 798/2022-daF/sePLad, de 19 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/839321,
r E S o l V E:
i-dESiGNar o servidor carloS alBErTo dE SoUZa cardoSo JUNior, 
id. funcional nº. 57174780/1, ocupante do cargo de analista de informáti-
ca B, para responder como assessor Técnico ii, durante o impedimento le-
gal do titular VaNilSoN caMPoS aNdradE, id. funcional nº. 5925048/2, 
no período de 19/07/2022 a 02/08/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 19/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 19 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 842319

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 05/2018
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo EadMiNiS-
TraÇÃo/SEPlad, com sede na Travessa do chaco nº. 2350. Bairro do 
Marco, inscrita no cNPJ/Mf nº. 35.747.782/0001-01, Belém-Pa.
coNTraTada: coNEcTa SErViÇoS, coMÉrcio E coNSErVaÇÃo lTda, 
sediada na rodovia Mario covas. alameda Karina nº 20, Bairro do coquei-
ro. cEP: 66.650-000, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 05.620.382/0001-70.
oBJETo do adiTiVo: reajustar os valores do contrato nº 05/2018 – 
SEad/daf, com base na convenção coletiva de Trabalho ccT SEac X Si-
NElPa -Pa 2022/2023, nos limites permitidos por lei, de modo a garantir a 
comutatividade contratual e o equilíbrio econômico do contrato.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.422.1500.8805 – implementação da Estação 
cidadania
Natureza de despesa: 33.90.37 – locação de Mão de obra
Valor Mensal repactuado: r$ 11.195,88
Valor anual repactuado: r$ 134.350,56
fonte: 0101006360
origem dos recursos: Tesouro Estadual
daTa da aSSiNaTUra: 19/08/2022
ordENadora da dESPESa: ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 842539
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aPostiLaMeNto
.

2º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 55/2021
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SE-
Plad, com sede na Trav. do chaco, nº 2350, bairro Marco, Belém/Pa, ins-
crita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, neste ato representada 
pela sua diretora de administração e finanças, Sra. iriS alVES MiraN-
da NEGrÃo, rESolVE aPoSTilar o contrato nº 55/2021 – SEPlad/daf, 
firmado com a empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDI-
MENToS lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 01.780.060/0001-37 com sede 
na cidade de florianópolis, Estado de Santa catarina, na rua Jerônimo 
coelho, nº 280, Sala 103, centro, cEP 88.010-030, conforme cláusulas e 
condições abaixo:
cLÁUsULa PriMeira – da FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL
1.1- o presente instrumento está amparado pelo art. 65, § 8º, da lei n. 8.666/1993
cLÁUsULa seGUNda – do oBJeto
2.1- o presente Termo apostilamento tem por objeto alterar o preâmbulo 
do Contrato 55/2021 – SEPLAD/DAF, mudando a identificação do represen-
tante da parte coNTraTada, sendo o representante a partir deste Termo o 
administrador não sócio, Sr. WENdEl SilVEira dE SoUZa, brasileiro, sol-
teiro, administrador, portador do documento de identidade n.º 2.135.067-
1, expedido pela SSP/aM, inscrito no cPf sob o n.º 999.096.342-87, resi-
dente e domiciliado na residente e domiciliado na cidade de Manaus, Es-
tado do amazonas, na rua Mário Ypiranga, n. 3.026, Bairro Parque dez de 
Novembro, cEP 69055-030, em virtude da 4ª alteração do contrato Social 
da referida Sociedade Empresarial limitada, em que a coNSTrUlaGoS 
coNSTrUTora E EMPrEENdiEMNToS lTda, através de seu representante 
e único sócio, Sr. NilSoN TEllES da SilVa JÚNior, brasileiro, casado 
em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador do documento 
de identidade n.º 7439-d, expedido pelo crEa/aM, inscrito no cPf sob o 
n.º 467.954.801-00, residente e domiciliado na cidade de Manaus, Estado 
do amazonas, na avenida andré araújo, nº 1.032, Bloco c, apartamento 
nº 104, cs, Bairro aleixo, cEP 69.060-000, dispôs da cessão integral de 
quotas de sua empresa, coNSTrUlaGoS coNSTrUTora E EMPrEENdi-
MENToS lTda, à empresa rESol ParTiciPaÇÕES lTda, a qual passa a 
ser representada para fins de exercício da Administração pelo Sr. WENDEL 
SilVEira dE SoUZa, conforme acima mencionado, de acordo com os au-
tos do Processo nº 2022/762095.
cLÁUsULa terceira – da PUBLicaÇÃo
3.1- incumbirá à SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMi-
NiSTraÇÃo - SEPlad providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto no parágrafo único 
do art. 61, §1º, da lei nº 8.666/93.
cLÁUsULa QUarta – da ratiFicaÇÃo
4.1- Permanecem inalterados os demais itens e condições do contrato Nº 
55/2021, não modificados por este Termo de Apostilamento.
E, por estarem assim ajustados, firmam o presente Termo de Apostilamen-
to, assinado eletronicamente pelos responsáveis, para que se produzam 
seus efeitos legais.
data da assinatura eletrônica: 18/08/2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 842077

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 793/2022-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 d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1040252, 16.08.2022.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores antônio José Pinto da Silva, id. funcional nº 
3152600/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, rui Guilher-
me ribeiro Barros, id. funcional nº 86282/1, ocupante do cargo de auxiliar 
operacional B a viajarem para Tucuruí/Pa no período de 22 a 26.08.2022 
para realizarem Manutenção corretiva na rede da Estação cidadania no re-
ferido município, o qual serão conduzidos pelo servidor Michaell Ângelo dos 
Santos dias, id. funcional nº 57173470/1, ocupante do cargo de auxiliar 
operacional B, todos lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 4 e ½ (quatro e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 842099
Portaria Nº 797/2022-daF/sePLad, de 19 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 d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;

coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1054522, 18.08.2022.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores Wilton José Nascimento Bastos, id. funcional nº 
55207770/1, ocupante do cargo de coordenador, derlon Geraldo azevedo 
Silva, id. funcional nº 57194827/2, ocupante do cargo de analista de Ges-
tão Pública B, João aládio Sarges lobato, id. funcional nº 6121284/1, ocu-
pante do cargo de auxiliar de Serviço Gerais a viajarem para itaituba/Pa 
no período de 21 a 27.08.2022 para realizarem vistoria técnica ao local que 
sediará a futura Estação cidadania no referido município, o qual serão con-
duzidos pelo servidor Manoel da Silva, id. funcional nº 26018/1, ocupante 
do cargo de auxiliar operação e Segurança, todos lotados na Secretaria de 
Estado de Planejamento e administração, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 6 e ½ (seis e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 19 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 842220

FÉrias
.

Portaria Nº 799/2022-daF/sePLad, de 19 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 dos Processos: 2021/1128757 de 
07/10/2022 e 2022/249404 de 03/03/2022.
rESolVE:
i - EXclUir da Portaria nº.038/2022-daf/SEPlad de 18/01/2022, 
publicada no doE nº.34.839 de 21/01/2022, referente à concessão de 
férias da servidora adaHir SoUZa doS SaNToS id. funcional nº 28851/1, 
ocupante do cargo de Técnico B.
ii - TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 173/2022-daf/SEPlad, de 04 
de março de 2022, publicada no doE nº 34.882 de 07 de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 19 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 800/2022-daF/sePLad, de 19 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 dos Processos: 2021/1128757 de 
07/10/2021 e 2022/249404 de 03/03/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora adaHir 
SoUZa doS SaNToS id. funcional nº 28851/1, ocupante do cargo de Téc-
nico B, lo tada na coordenadoria de apoio a Estação cidadania – caEc/
ddG/SEPlad, no período de 28 de fevereiro de 2022 a 29 de março de 
2022, referente ao período aquisitivo de 04 de janeiro de 2021 a 03 de 
janeiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 19 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 842271

torNar seM eFeito
.

Portaria N°. 805/2022-daF/sePLad, de 19 de aGosto de 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, 
de 25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 
2022,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/907135,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 704/2022-daf/SEPlad, de 18 de 
julho de 2022, publicada no doE nº 35.052 de 20 de julho de 2022, 
que designou o servidor lUciVal PErES fErrEira, id. funcional nº. 
57191740/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B, para 
responder pela coordenadoria de carreira e remuneração, durante 
o impedimento legal da titular aNNa claUdia MalcHEr MUNiZ, id. 
funcional nº. 5817404/4, no período de 16/08/2022 a 30/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 19 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 842326
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 796/2022-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 disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994 e, ainda, o Processo n° 2022/1054702;
r E S o l V E:
i-coNcEdEr o afastamento do servidor WilSoN lUiZ riBEiro da coS-
Ta, id. funcional nº. 3204472/1, ocupante do cargo de auxiliar Técnico, 
lo tado na coordenadoria de Planejamento e Políticas Públicas, a contar de 
16/07/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento 
de Pessoa da família.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 16/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 842103

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 128 de 16 de agosto de 2022
coNcEdEr, a servidora alESSaNdra lEao BraZao doS SaNToS, Matrí-
cula nº 5902886/1, ocupante do cargo de Procurador autárquico, lotada na 
Procuradoria Jurídica, 60(sessenta) dias de licença Prêmio, nos termos do 
art. 98 da lei nº 5.810 de 24/01/1994, sendo: 30(trina) dias do 1º triênio 
de 27/09/2012 a 26/09/2015 e 30(trinta) dias do 2º triênio de 27/09/2015 
a 26/09/2018, para usufruto no período de 08/09/2022 a 06/11/2022.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 08 de setembro de 2022.
aNiZio BESTENE JUNior
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 842535

.

.

errata
.

errata reFereNte a PUBLicaÇÃo do coNtrato N. 014/2020, PUBLi-
cado No dia 21/07/2022, diÁrio N. 35.053, ProtocoLo N. 816073.
coNTraTado: M. TaVEira doS SaNToS EirEli (cEoP – cENTro dE 
olHoS do Pará)
oNde se LÊ:
TErMo adiTiVo: 2º
Leia-se:
TErMo adiTiVo: 3º
ordENador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 842341

.

.

diÁria
.

Portaria: 129 de 18 de agosto de 2022
Objetivo: Proceder a instalação e configuração de computadores nas Agên-
cias do iaSEP
fundamento legal: lei Nº 5.810 de 24/01/1994, art. 127 inciso iii
origem: BElÉM/Pa - BraSil
destino(s): ananindeua; castanhal; igarapé açu; Barcarena/Pa - Brasil
Servidor(es): 57233270/1-MaUro iBErÊ coElHo BaraTa, cargo-as-
sistente de informática, 4 e 1/2 diárias(alimentação e hospedagem) de 
22/08/22 a 26/08/22
57209398/1-EVaNdro fErNaNdES doS SaNToS, cargo-Motorista, 4 e 
1/2 diárias(alimentação e hospedagem) de 22/08/22 a 26/08/22
ordenador: Bernardo albuquerque de almeida

Protocolo: 842228

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 644 de 19 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 
2022/1048387(PaE), de 18/08/2022.

rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Tereza cristina Pinto lobato, matrícula nº 
5899045/2, ocupante do cargo em comissão de assessor, a viajar ao 
município de Maracanã/Pa, no período de 25/08/2022 a 26/08/2022, a 
fim de acompanhar a realização de diligências relativas ao Processo n° 
2021/396951.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 19 de agosto de 
2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 842424
Portaria Nº 643 de 19 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 2022/1043541 
(PaE), de 17/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Sara Tatiane da Silva alves, matrícula nº 
5962961/1, ocupante do cargo em comissão de Secretária de conse-
lho, a viajar ao município de rio Maria/Pa, no período de 29/08/2022 a 
02/09/2022, a fim de organizar a infraestrutura do Caminhão – Unidade 
Móvel do IGEPREV e acompanhar o início dos atendimentos aos benefici-
ários do instituto.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 19 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 842176
Portaria Nº 640 de 19 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 
2022/1034355 (PaE), de 16/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Patrícia amaral Potiguar, matrícula nº 
5962962/1, ocupante do cargo em comissão de coordenador de Núcleo 
Regional, a viajar ao município de Capanema/PA, no dia 25/08/2022, a fim 
de realizar visita técnica no polo do iGEPrEV no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 19 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 641 de 19 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 
2022/981088 (PaE), de 03/08/2022.
rESolVE:
I – AUTORIZAR a servidora Marcella Yumi da Rocha Takeshita, matrícula 
nº 5948298/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário B, a viajar ao 
município de Altamira/PA, no período de 29/08/2022 a 01/09/2022, a fim 
de realizar atendimento psicossocial no polo do iGEPrEV no referido muni-
cípio e diligências relativas ao Processo n° 2021/730271.
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, 19 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 642 de 19 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 
2022/1048456 (PaE), de 18/08/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor alessandro de Moraes Bar-
ros, matrícula nº 5890933/1, ocupante do cargo de Motorista/Gerente, a 
viajar ao município de Castanhal/PA, no dia 18/08/2022, a fim de acom-
panhar e verificar a realização dos serviços elétricos 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, 19 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 842174
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oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando que a última carta enviada à interessada não fora recebida, 
bem como, ante a ausência de devolução do aviso de recebimento pelos 
correios, tornou-se infrutífera a comunicação;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS a Senhora Mairla JaNaiNa 
SilVaNo dE SoUZa, cPf nº 016.994.542.-13, interessada no processo de 
Pensão por Morte nº 2015/102322, a fim de comparecer neste Instituto, 
para que possa tomar ciência acerca do andamento processual.
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Protocolo: 842462
citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 058/2022
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° Processo
 iGePreV

Processo
tce iNteressado(a)

1 2022/976233 517139/2011 EllEN MoUTiNHo MoUra

2 2022/976233 517139/2011 SaBriNa MoUTiNHo MoUra PiNHEiro

3 2022/976233 517139/2011 BiaNca MoUra PiNHEiro

4 2022/1003532 507464/2020 Edair raMoS Garcia

5 2022/1003758 527340/2017 diEGo PaTricK BorGES dE liMa

6 2022/1004093 505837/2010 NorMÉlia GoNÇalVES da SilVa

7 2022/1004093 509560/2011 laUra corrEa PEQUENo

8 2022/986328 530118/2017 ViTa HElENa da SilVa SaNToS

9 2022/1038882 004582/2022 ElSiMar cHaVES dE SoUZa

10 2022/1038882 004662/2022 Maria do carMo MElo do NaSciMENTo

11 2022/1038882 005106/2022 JorGE SaNToS Sá

12 2022/1038989 509784/2018 MaUrÍcio UBiraJara VElaSco dE aZEVEdo

13 2022/1038989 515958/2018 BENEdiTo PaNToJa doS SaNToS

14 2022/1039110 500657/2011 lUciaNa GEiSa carValHo da coSTa

15 2022/1039110 500657/2011 PEdro HENriQUE carValHo JaNSEN

16 2022/1039110 500657/2011 GUSTaVo KYlMEr carValHo JaNSEN

17 2022/1039110 500657/2011 carloS EdUardo carValHo JaNSEN

18 2022/1039110 509753/2011 coNcEiÇÃo PiEdadE do NaSciMENTo

19 2022/1039110 520778/2011 lUcia Maria MorEira da cUNHa

20 2022/1039110 523030/2011 aNdrEY aGUiar da coSTa

21 2022/1039110 523030/2011 Maria fEliPa carValHo dE aGUiar

22 2022/1039249 008975/2021 MiriaM SoUZa dE SoUZa

23 2022/1039249 009904/2021 Maria dalVa da SilVa carValHo

24 2022/1039634 507386/2017 aNdrEZa cUNHa dE carValHo

25 2022/1039634 520789/2011 dENiSE criSTiNa BaNdEira da SilVa

26 2022/1039634 520789/2011 daNiEli SilVa SilVa

27 2022/1039782 502904/2020 lariSSa PiNTo alcÂNTara

28 2022/1039868 530195/2017 lUciNda ZÉlia liMa aNTUNES

Belém, 19 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 842076

citaÇÃo Por editaL
Processo: 2017/128164. Pelo presente edital ciTaMoS o senhor Joao Ma-
NoEl da coSTa alVES, cPf nº 080.946.912-04, para que compareça a 
este instituto, pessoalmente ou por mandatário com outorga de poderes 
de representação mediante procuração expressa e escrita, emitida confor-
me art. 16 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência Social 
do Estado do Pará, no prazo de 30 dias, para: prestar esclarecimentos a 
cerca do período desejado em sua certidão de Tempo de contribuição e 
preenchimento de novo requerimento no formato dd/MM/aaaa, estipu-
lando a destinação e finalidade, tendo em vista a emissão de carta a qual 
não obtivemos resposta. informamos que o não comparecimento no prazo 
acarretará o arquivamento do processo por falta de manifestação.
Belém, 10 de agosto de 2022.
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente - iGEPrEV

Protocolo: 842339

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria 179 de 18 de agosto de 2022, publicada no doe 
Nº 35.082 de 19 de agosto de 2022 – Nomeação. Protocolo nº 842050
onde se lê: cargo em comissão de Secretário de diretoria, código GEP-
daS-011.1....
Leia-se: cargo em comissão de Secretário de Gabinete, código GEP-
daS-011.2...
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino.
errata da Portaria 181 de 18 de agosto de 2022, publicada no doe 
Nº 35.082 de 19 de agosto de 2022 – Nomeação. Protocolo nº 842050
onde se lê: a contar de 11 de agosto de 2022....
Leia-se: a contar de 23 de agosto de 2022...
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino.

Protocolo: 842315

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 182 de 19 de agosto de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlicado 
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; e.
coNSidEraNdo a lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alte-
rações posteriores para licitações e contratos na administração Pública 
e conforme o disposto na lei federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, 
e na lei Estadual 6774, de 16 de agosto de 2002, e no decreto Estadual 
534/2020; e,
coNSidEraNdo o teor nos autos 2022/1025030,
rESolVE: 
i - dESiGNar, pelo período de 01 (um) ano, os servidores abaixo relacio-
nados, para atuarem como Homologador e coordenador de atas, junto a 
Escola de Governança Pública do Estado do Pará, no Sistema Banparanet, 
em cotação Eletrônica que vierem a ser utilizados pelo Estado.

dadoS do SErVidor PErfil

Elisângela Mara da Silva Jorge
cPf: 613.853.362-34

Matrícula: 57218659/3
Email: daf@egpa.pa.gov.br

Homologador

lúcia Pacheco Vilhena
cPf: 236.093.032-04

Matrícula: 57201545/4
Email: luciapvilhena@egpa.pa.gov.br

coordenador

Paula adriane da Silva costa
cPf: 879.867.102-258
Matrícula: 5890358/3

Email: egpa.compras@gmail.com

coordenador

rubens rafael Martins Paixão
cPf: 019.854.362-05
Matrícula: 5946437/1

Email: rafaelpaixao.x@gmail.com

coordenador

ii – Esta Portaria entra em vigor a contar da publicação revogando-se as 
disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 842317
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secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.785 de 18 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).
rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores EVaNdo cairES PardiNHo, coordenador 
fazendário, com id. funcional nº 54196206, e cEZar aUGUSTo MacHa-
do MarTiNS, coordenador fazendário, com id. funcional nº 59033558-1, 
ambos lotados na diretoria de Tecnologia da informação - dTi, para atua-
rem, respectivamente, como fiscal Titular e fiscal Substituto, do contrato 
nº 085/2022/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
e o BrUNo rodriGo da SilVa GaSPar, que tem como objeto a contra-
tação de consultores individuais para atuarem na execução das atividades 
relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise de infraestrutu-
ra, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, que compõem 
o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão fiscal do 
Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 842172
Portaria Nº 1.781 de 18 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).
rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores HENriQUE TEiXEira da SilVa JÚNior, 
coordenador da cGPS, com id. funcional nº 05965154-01, e ÂNGEla 
criSTiNa aQUiNo dE caMPoS MaToS, auditora fiscal de receitas Es-
taduais, com id. funcional nº 05858151-01, ambos lotados na diretoria 
de Tecnologia da informação - dTi, para atuarem, respectivamente, como 
Fiscal Titular e Fiscal Substituto, do Contrato nº 082/2022/SEFA, firmado en-
tre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda e o  clodoMir SoarES SoUZa 
JUNior, que tem como objeto a contratação de consultores individuais para 
atuarem na execução das atividades relativas a gestão de projetos, análise de 
negócios, análise de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimen-
to de sistemas, que compõem o escopo de execução do Projeto de Moderni-
zação da Gestão fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 842163
Portaria Nº 1.782 de 18 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 as servidoras KEllY aZEVEdo BorGES lEal NEVES, 
auditora fiscal de receitas Estaduais, com id. funcional nº 05914778-01, 
e ÂNGEla criSTiNa aQUiNo dE caMPoS MaToS, auditora fiscal de re-
ceitas Estaduais, com id. funcional nº 05858151-01, ambas lotadas na di-
retoria de Tecnologia da informação - dTi, para atuarem, respectivamente, 
como Fiscal Titular e Fiscal Substituto, do Contrato nº 083/2022/SEFA, fir-
mado entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda e o rENaTo riBEiro 
SErrÃo, que tem como objeto a contratação de consultores individuais 
para atuarem na execução das atividades relativas a gestão de projetos, 
análise de negócios, análise de infraestrutura, arquitetura de soluções e 
desenvolvimento de sistemas, que compõem o escopo de execução do Pro-
jeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 842168
Portaria Nº 1.783 de 18 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).
rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores EVaNdo cairES PardiNHo, coordenador 
fazendário, com id. funcional nº 54196206, e cEZar aUGUSTo MacHa-
do MarTiNS, coordenador fazendário, com id. funcional nº 59033558-1, 
ambos lotados na diretoria de Tecnologia da informação - dTi, para atua-
rem, respectivamente, como fiscal Titular e fiscal Substituto, do contrato 
nº 084/2022/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
e o SidNEY BriTo dE SoUZa, que tem como objeto a contratação de 
consultores individuais para atuarem na execução das atividades relativas 
a gestão de projetos, análise de negócios, análise de infraestrutura, arqui-
tetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, que compõem o escopo 
de execução do Projeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do 

Pará - ProfiSco ii Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 842170
Portaria Nº 1.780 de 18 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).
rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores HENriQUE TEiXEira da SilVa JÚNior, 
coordenador da cGPS, com id. funcional nº 05965154-01, e ÂNGEla 
criSTiNa aQUiNo dE caMPoS MaToS, auditora fiscal de receitas Es-
taduais, com id. funcional nº 05858151-01, ambos lotados na diretoria 
de Tecnologia da informação - dTi, para atuarem, respectivamente, como 
Fiscal Titular e Fiscal Substituto, do Contrato nº 081/2022/SEFA, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda e o  THadEU iVSoN alBU-
QUErQUE oliVEira, que tem como objeto a contratação de consultores 
individuais para atuarem na execução das atividades relativas a gestão 
de projetos, análise de negócios, análise de infraestrutura, arquitetura de 
soluções e desenvolvimento de sistemas, que compõem o escopo de exe-
cução do Projeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do Pará - 
ProfiSco ii Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 842160
Portaria Nº 1.779 de 18 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).
rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores HENriQUE TEiXEira da SilVa JÚNior, 
coordenador da cGPS, com id. funcional nº 05965154-01, e ÂNGEla 
criSTiNa aQUiNo dE caMPoS MaToS, auditora fiscal de receitas Es-
taduais, com id. funcional nº 05858151-01, ambos lotados na diretoria 
de Tecnologia da informação - dTi, para atuarem, respectivamente, como 
Fiscal Titular e Fiscal Substituto, do Contrato nº 080/2022/SEFA, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda e o  JadErSoN cardoSo 
BraNdÃo, que tem como objeto a contratação de consultores individuais 
para atuarem na execução das atividades relativas a gestão de projetos, 
análise de negócios, análise de infraestrutura, arquitetura de soluções e 
desenvolvimento de sistemas, que compõem o escopo de execução do Pro-
jeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 842156
Portaria Nº 1.775 de 18 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).
rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores HENriQUE TEiXEira da SilVa JÚNior, 
coordenador da cGPS, com id. funcional nº 05965154-01, e ÂNGEla 
criSTiNa aQUiNo dE caMPoS MaToS, auditora fiscal de receitas Es-
taduais, com id. funcional nº 05858151-01, ambos lotados na diretoria 
de Tecnologia da informação - dTi, para atuarem, respectivamente, como 
Fiscal Titular e Fiscal Substituto, do Contrato nº 076/2022/SEFA, firma-
do entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda e o JoSÉ aUGUSTo 
dE SENa QUarESMa, que tem como objeto a contratação de consultores 
individuais para atuarem na execução das atividades relativas a gestão 
de projetos, análise de negócios, análise de infraestrutura, arquitetura de 
soluções e desenvolvimento de sistemas, que compõem o escopo de exe-
cução do Projeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do Pará - 
ProfiSco ii Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 842145
Portaria Nº 1.776 de 18 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).
rESolVE:
art. 1º dESiGNar as servidoras KEllY aZEVEdo BorGES lEal NEVES, 
auditora fiscal de receitas Estaduais, com id. funcional nº 05914778-
01, e ÂNGEla criSTiNa aQUiNo dE caMPoS MaToS, auditora fiscal de 
receitas Estaduais, com id. funcional nº 05858151-01, ambas lotadas na 
diretoria de Tecnologia da informação - dTi, para atuarem, respectiva-
mente, como fiscal Titular e fiscal Substituto, do contrato nº 077/2022/
SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e o RAIMUN-
do dE dEUS alVES BoTElHo, que tem como objeto a contratação de 
consultores individuais para atuarem na execução das atividades relativas 
a gestão de projetos, análise de negócios, análise de infraestrutura, arqui-
tetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, que compõem o escopo 
de execução do Projeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do 
Pará - ProfiSco ii Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 842147
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Portaria Nº 1.777 de 18 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 as servidoras ÂNGEla criSTiNa aQUiNo dE caM-
PoS MaToS, auditora fiscal de receitas Estaduais, com id. funcional nº 
05858151-01, e KEllY aZEVEdo BorGES lEal NEVES, auditora fiscal de 
receitas Estaduais, com id. funcional nº 05914778-01, ambas lotadas na 
diretoria de Tecnologia da informação - dTi, para atuarem, respectiva-
mente, como fiscal Titular e fiscal Substituto, do contrato nº 078/2022/
SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e a GLÁUDIA 
GraZiEllE SaNToS PiNHEiro, que tem como objeto a contratação de 
consultores individuais para atuarem na execução das atividades relativas 
a gestão de projetos, análise de negócios, análise de infraestrutura, arqui-
tetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, que compõem o escopo 
de execução do Projeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do 
Pará - ProfiSco ii Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 842149
Portaria Nº 1.778 de 18 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).
rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores HENriQUE TEiXEira da SilVa JÚNior, 
coordenador da cGPS, com id. funcional nº 05965154-01, e ÂNGEla 
criSTiNa aQUiNo dE caMPoS MaToS, auditora fiscal de receitas Es-
taduais, com id. funcional nº 05858151-01, ambos lotados na diretoria 
de Tecnologia da informação - dTi, para atuarem, respectivamente, como 
Fiscal Titular e Fiscal Substituto, do Contrato nº 079/2022/SEFA, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda e o BrENo laNdrY SilVa 
GoMES, que tem como objeto a contratação de consultores individuais 
para atuarem na execução das atividades relativas a gestão de projetos, 
análise de negócios, análise de infraestrutura, arquitetura de soluções e 
desenvolvimento de sistemas, que compõem o escopo de execução do Pro-
jeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 842151
Portaria Nº 1.766 de 18 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).
rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores HENriQUE TEiXEira da SilVa JÚNior, 
coordenador da cGPS, com id. funcional nº 05965154-01, e ÂNGEla 
criSTiNa aQUiNo dE caMPoS MaToS, auditora fiscal de receitas Es-
taduais, com id. funcional nº 05858151-01, ambos lotados na diretoria 
de Tecnologia da informação - dTi, para atuarem, respectivamente, como 
Fiscal Titular e Fiscal Substituto, do Contrato nº 067/2022/SEFA, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda e o EliEZEr MiraNda co-
ElHo, que tem como objeto a contratação de consultores individuais para 
atuarem na execução das atividades relativas a gestão de projetos, análise 
de negócios, análise de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvol-
vimento de sistemas, que compõem o escopo de execução do Projeto de 
Modernização da Gestão fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 842115
Portaria Nº 1.765 de 18 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).
rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores HENriQUE TEiXEira da SilVa JÚNior, 
coordenador da cGPS, com id. funcional nº 05965154-01, e ÂNGEla 
criSTiNa aQUiNo dE caMPoS MaToS, auditora fiscal de receitas Esta-
duais, com id. funcional nº 05858151-01, ambos lotados na diretoria de 
Tecnologia da informação - dTi, para atuarem, respectivamente, como fis-
cal Titular e Fiscal Substituto, do Contrato nº 066/2022/SEFA, firmado en-
tre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda e o MaTTEW JorGE laZaME-
TH diNiZ, que tem como objeto a contratação de consultores individuais 
para atuarem na execução das atividades relativas a gestão de projetos, 
análise de negócios, análise de infraestrutura, arquitetura de soluções e 
desenvolvimento de sistemas, que compõem o escopo de execução do Pro-
jeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 842113
Portaria Nº 1.768 de 18 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).
rESolVE:
art. 1º dESiGNar as servidoras ÂNGEla criSTiNa aQUiNo dE caM-
PoS MaToS, auditora fiscal de receitas Estaduais, com id. funcional nº 
05858151-01, e KEllY aZEVEdo BorGES lEal NEVES, auditora fiscal de 

receitas Estaduais, com id. funcional nº 05914778-01, ambas lotadas na 
diretoria de Tecnologia da informação - dTi, para atuarem, respectiva-
mente, como fiscal Titular e fiscal Substituto, do contrato nº 069/2022/
SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e a SIMO-
NE liMa dE SoUZa, que tem como objeto a contratação de consultores 
individuais para atuarem na execução das atividades relativas a gestão 
de projetos, análise de negócios, análise de infraestrutura, arquitetura de 
soluções e desenvolvimento de sistemas, que compõem o escopo de exe-
cução do Projeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do Pará - 
ProfiSco ii Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 842121
Portaria Nº 1.767 de 18 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).
rESolVE:
art. 1º dESiGNar as servidoras ÂNGEla criSTiNa aQUiNo dE caM-
PoS MaToS, auditora fiscal de receitas Estaduais, com id. funcional nº 
05858151-01, e KEllY aZEVEdo BorGES lEal NEVES, auditora fiscal de 
receitas Estaduais, com id. funcional nº 05914778-01, ambas lotadas na 
diretoria de Tecnologia da informação - dTi, para atuarem, respectiva-
mente, como fiscal Titular e fiscal Substituto, do contrato nº 068/2022/
SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e o FABRICIO 
coSTa dE MoUra, que tem como objeto a contratação de consultores 
individuais para atuarem na execução das atividades relativas a gestão 
de projetos, análise de negócios, análise de infraestrutura, arquitetura de 
soluções e desenvolvimento de sistemas, que compõem o escopo de exe-
cução do Projeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do Pará - 
ProfiSco ii Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 842119
Portaria Nº 1.769 de 18 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).
rESolVE:
art. 1º dESiGNar as servidoras ÂNGEla criSTiNa aQUiNo dE caM-
PoS MaToS, auditora fiscal de receitas Estaduais, com id. funcional nº 
05858151-01, e KEllY aZEVEdo BorGES lEal NEVES, auditora fiscal de 
receitas Estaduais, com id. funcional nº 05914778-01, ambas lotadas na 
diretoria de Tecnologia da informação - dTi, para atuarem, respectiva-
mente, como fiscal Titular e fiscal Substituto, do contrato nº 070/2022/
SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e a JAILY 
VaNZElEr frEiTaS, que tem como objeto a contratação de consultores 
individuais para atuarem na execução das atividades relativas a gestão 
de projetos, análise de negócios, análise de infraestrutura, arquitetura de 
soluções e desenvolvimento de sistemas, que compõem o escopo de exe-
cução do Projeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do Pará - 
ProfiSco ii Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 842126
Portaria Nº 1.770 de 18 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).
rESolVE:
art. 1º dESiGNar as servidoras ÂNGEla criSTiNa aQUiNo dE caM-
PoS MaToS, auditora fiscal de receitas Estaduais, com id. funcional nº 
05858151-01, e KEllY aZEVEdo BorGES lEal NEVES, auditora fiscal de 
receitas Estaduais, com id. funcional nº 05914778-01, ambas lotadas na 
diretoria de Tecnologia da informação - dTi, para atuarem, respectiva-
mente, como fiscal Titular e fiscal Substituto, do contrato nº 071/2022/
SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e a MARIA-
Na iSaBEl fErNaNdES BraGa da SilVa liMa, que tem como objeto a 
contratação de consultores individuais para atuarem na execução das ati-
vidades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise de in-
fraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, que 
compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 842129
Portaria Nº 1.771 de 18 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).
rESolVE:
art. 1º dESiGNar as servidoras KEllY aZEVEdo BorGES lEal NEVES, 
auditora fiscal de receitas Estaduais, com id. funcional nº 05914778-
01, e ÂNGEla criSTiNa aQUiNo dE caMPoS MaToS, auditora fiscal de 
receitas Estaduais, com id. funcional nº 05858151-01, ambas lotadas na 
diretoria de Tecnologia da informação - dTi, para atuarem, respectiva-
mente, como fiscal Titular e fiscal Substituto, do contrato nº 072/2022/
SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e o ANDRÉ 
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cHriSTiaN loPES TaVarES, que tem como objeto a contratação de con-
sultores individuais para atuarem na execução das atividades relativas a 
gestão de projetos, análise de negócios, análise de infraestrutura, arquite-
tura de soluções e desenvolvimento de sistemas, que compõem o escopo 
de execução do Projeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do 
Pará - ProfiSco ii Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 842132
Portaria Nº 1.772 de 18 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).
rESolVE:
art. 1º dESiGNar as servidoras ÂNGEla criSTiNa aQUiNo dE caM-
PoS MaToS, auditora fiscal de receitas Estaduais, com id. funcional nº 
05858151-01, e KEllY aZEVEdo BorGES lEal NEVES, auditora fiscal de 
receitas Estaduais, com id. funcional nº 05914778-01, ambas lotadas na 
diretoria de Tecnologia da informação - dTi, para atuarem, respectiva-
mente, como fiscal Titular e fiscal Substituto, do contrato nº 073/2022/
SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e a ANA 
PaTricia MoNTEiro MiraNda, que tem como objeto a contratação de 
consultores individuais para atuarem na execução das atividades relativas 
a gestão de projetos, análise de negócios, análise de infraestrutura, arqui-
tetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, que compõem o escopo 
de execução do Projeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do 
Pará - ProfiSco ii Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 842136
Portaria Nº 1.773 de 18 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).
rESolVE:
art. 1º dESiGNar as servidoras ÂNGEla criSTiNa aQUiNo dE caM-
PoS MaToS, auditora fiscal de receitas Estaduais, com id. funcional nº 
05858151-01, e KEllY aZEVEdo BorGES lEal NEVES, auditora fiscal de 
receitas Estaduais, com id. funcional nº 05914778-01, ambas lotadas na 
diretoria de Tecnologia da informação - dTi, para atuarem, respectiva-
mente, como fiscal Titular e fiscal Substituto, do contrato nº 074/2022/
SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e o RONE-
do dE Sá fErrEira, que tem como objeto a contratação de consultores 
individuais para atuarem na execução das atividades relativas a gestão 
de projetos, análise de negócios, análise de infraestrutura, arquitetura de 
soluções e desenvolvimento de sistemas, que compõem o escopo de exe-
cução do Projeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do Pará - 
ProfiSco ii Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 842139
Portaria Nº 1.774 de 18 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).
rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores HENriQUE TEiXEira da SilVa JÚNior, 
coordenador da cGPS, com id. funcional nº 05965154-01, e ÂNGEla 
criSTiNa aQUiNo dE caMPoS MaToS, auditora fiscal de receitas Es-
taduais, com id. funcional nº 05858151-01, ambos lotados na diretoria 
de Tecnologia da informação - dTi, para atuarem, respectivamente, como 
Fiscal Titular e Fiscal Substituto, do Contrato nº 075/2022/SEFA, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda e o álVaro lUiZ PaNarra 
daS NEVES cÂMara, que tem como objeto a contratação de consultores 
individuais para atuarem na execução das atividades relativas a gestão 
de projetos, análise de negócios, análise de infraestrutura, arquitetura de 
soluções e desenvolvimento de sistemas, que compõem o escopo de exe-
cução do Projeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do Pará - 
ProfiSco ii Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 842143
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2022330002714, de 11 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: adEraldo dE PaiVa lola filHo.
cPf: 158.153.902-91.
Marca/ModElo: i/MMc oUTlaNdEr 2.2 HPES.
cHaSSi: JMYXlGf6WMJa00120.
Portaria Nº 2022330002713, de 11 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aida loUrdES MorEira.
cPf: 069.557.587-21.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK297388.

Portaria Nº 2022330002711, de 11 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNToNio VEriaNo SaMPaio PaiS.
cPf: 089.074.202-20.
Marca/ModElo: cHEV/PriSMa 1.4aT lT.
cHaSSi: 9BGKS69V0KG171015.
Portaria Nº 2022330002708, de 11 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: clETo SEHN.
cPf: 515.134.470-68.
Marca/ModElo: cHEV/TrailBlaZEr PrE d4a.
cHaSSi: 9BG156YK0lc410784.
Portaria Nº 2022330002707, de 11 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EdiMilSoN lira dE QUEiroZ.
cPf: 032.868.942-49.
Marca/ModElo: rENaUlT/dUSTEr 16 a cVT.
cHaSSi: 93YHSr3HSKJ607496.
Portaria Nº 2022330002709, de 11 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: GaBriEl caSTro SaNToS.
cPf: 944.504.552-15.
Marca/ModElo: HYUNdai/HB20S 16a fE.ViS.
cHaSSi: 9BHcP41dBMP104001.
Portaria Nº 2022330002712, de 11 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarcElo cHiMiTi MoNTEiro.
cPf: 022.972.432-94.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS liMiTEd d.
cHaSSi: 988675136MKK35534.
Portaria Nº 2022330002710, de 11 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rafaEl GoNcalVES da SilVa.
cPf: 528.818.062-87.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE SPorT aT.
cHaSSi: 98861115XMK345321.
Portaria Nº 2022330002706, de 11 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SWaMi aSSiS dE aBrEU alVES.
cPf: 000.121.992-81.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla Gli18 cVT.
cHaSSi: 9BrBl3HE0J0127617.
Portaria Nº 2022330002721, de 12 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alcidEli BriTo diNiZ.
cPf: 292.246.592-68.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EX cVT.
cHaSSi: 93HrV2850JZ209580.
Portaria Nº 2022330002720, de 12 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNa carla YUMi MUraKaMi BElTrao.
cPf: 617.535.052-91.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XKK213611.
Portaria Nº 2022330002717, de 12 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JariNa do Socorro da SilVa GoMES.
cPf: 391.854.002-20.
Marca/ModElo: fiaT/arGo driVE 1.3 GSr.
cHaSSi: 9Bd358a47lYK05907.
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Portaria Nº 2022330002716, de 12 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rENE PErEira BaSTo da foNSEca.
cPf: 531.286.802-72.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT lTZ.
cHaSSi: 9BGEN48H0lG137072.
Portaria Nº 2022330002719, de 12 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SENHoriNHa doS SaNToS PaNToJa.
cPf: 083.029.872-04.
Marca/ModElo: fiaT/arGo driVE 1.3 GSr.
cHaSSi: 9Bd358a47lYJ92264.
Portaria Nº 2022330002715, de 12 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SUElY NaZarE MoKarZEl dE oliVEira liNHarES.
cPf: 023.799.452-68.
Marca/ModElo: ford/EcoSPorT SE aTdT1.5.
cHaSSi: 9BfZB55S9M8843314.
Portaria Nº 2022330002723, de 15 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alESSaNdra EWErToN dE SoUSa caVallEro.
cPf: 590.049.912-04.
Marca/ModElo: rENaUlT/caPTUr lifE 16 a.
cHaSSi: 93YrHaMH7KJ629553.
Portaria Nº 2022330002724, de 15 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: GaBriEl caNcEla NaSciMENTo.
cPf: 018.025.762-58.
Marca/ModElo: ford/EcoSPorT SE aTdT1.5.
cHaSSi: 9BfZB55S4M8840854.
Portaria Nº 2022330002722, de 15 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PaUlo SErGio loPES frEiTaS.
cPf: 105.601.652-34.
Marca/ModElo: VW/T croSS Hl TSi aE.
cHaSSi: 9BWBJ6Bf5l4048316.
Portaria Nº 2022330002730, de 16 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: adriaNo doS SaNToS MESQUiTa.
cPf: 695.375.692-68.
Marca/ModElo: HoNda/fiT EX cVT.
cHaSSi: 93HGK5860GZ212576.
Portaria Nº 2022330002729, de 16 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: caroliNa SEQUEira ZUriTa GaMa MalcHEr.
cPf: 509.699.782-00.
Marca/ModElo: HYUNdai/TUcSoN GlSB.
cHaSSi: 95PJN81EPHB104313.
Portaria Nº 2022330002726, de 16 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: GaBriEl NicolaU riBEiro da SilVa.
cPf: 515.782.802-06.
Marca/ModElo: i/cHEV crUZE lT NB aT.
cHaSSi: 8aGBB69S0Kr117599.
Portaria Nº 2022330002731, de 16 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ilKY Maria da Gloria PacHEco.
cPf: 032.503.262-91.
Marca/ModElo: fiaT/Palio ESSENcE 1.6.
cHaSSi: 9Bd196283E2196323.

Portaria Nº 2022330002725, de 16 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Karla aMoriM carMoNa.
cPf: 650.666.502-53.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK279555.
Portaria Nº 2022330002727, de 16 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lorENa SilVa dE oliVEira.
cPf: 748.351.902-97.
Marca/ModElo: HYUNdai/HB20 1.6a coMf.
cHaSSi: 9BHBG51dBKP091371.
Portaria Nº 2022330002728, de 16 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SoNia dE JESUS NUNES BErTolo.
cPf: 175.942.192-87.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY EXl.
cHaSSi: 93HGN2670PK102570.
Portaria Nº 2022330002734, de 17 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aVaNildE carValHo cErQUEira rodriGUES.
cPf: 732.464.092-34.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE SPorT aT d.
cHaSSi: 988611156GK061804.
Portaria Nº 2022330002732, de 17 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: dHoNE cardoSo BarBoSa.
cPf: 990.557.162-00.
Marca/ModElo: i/fiaT croNoS driVE GSr.
cHaSSi: 8aP359a1YlU067734.
Portaria Nº 2022330002733, de 17 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: faBio cardoSo MaGalHaES.
cPf: 687.058.592-04.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr 12T a Pr.
cHaSSi: 9BGEP76B0PB150475.
Portaria Nº 2022330002736, de 17 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lEoNardo aUGUSTo liMa SilVa.
cPf: 055.354.622-84.
Marca/ModElo: HoNda/fiT EX cVT.
cHaSSi: 93HGK5860lK105513.
Portaria Nº 2022330002735, de 17 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria iracElia SaNToS riBEiro.
cPf: 333.224.902-97.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15lB219333.
Portaria Nº 2022330002739, de 18 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: adriaNa dE loUrdES MoTa SiMoES colarES.
cPf: 379.619.502-49.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS liMiTEd d.
cHaSSi: 988675136MKK44473.
Portaria Nº 2022330002740, de 18 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: cElia NaZarE PiMENTa GoNcalVES.
cPf: 066.391.192-34.
Marca/ModElo: HoNda/fiT EX cVT.
cHaSSi: 93HGK5860fZ224942.
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Portaria Nº 2022330002737, de 18 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lUcilENo cardoSo caValcaNTE.
cPf: 589.337.192-53.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT.
cHaSSi: 9BrBc9f31l8070840.
Portaria Nº 2022330002738, de 18 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SaNdro MoNTEiro SaNToS.
cPf: 686.680.232-68.
Marca/ModElo: HoNda/fiT EX.
cHaSSi: 93HGd38808Z206742.

Protocolo: 842181
Portaria de recoNHeciMeNto de iMUNidade de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002718, de 12 de agosto de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: cENTro Social aUXiliUM.
cNPJ: 05.073.010/0001-70.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 9BGKT48V0KG163064 cHEVrolET/oNiX 1.4MT lTZ

Protocolo: 842182
Portaria Nº 1.763 de 17 de aGosto de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451, de 13/02/2019 (republica-
da no d.o.e. nº 33.805, de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º- dESiGNar a servidora rilToN Haroldo SaNToS rEGaTEiro, 
Identificação Funcional nº 5361281/03 Secretário de Gabinete e MARLY 
ANNE OLIVIER DE OLIVEIRA, Identificação Funcional nº 57191447/01 As-
sistente administrativo, para atuarem como fiscal e fiscal Substituta, res-
pectivamente, do CONTRATO Nº 063/2022/SEFA, firmado entre a SEFA e a 
Empresa aUcEVaS adMiNiSTraÇÃo dE iMÓVEiS lTda.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 842251

coNtrato
.

coNtrato: 082/2022-seFa/Pa.
Modalidade: consultor individual nº 001/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para atuarem na execução 
das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise 
de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
data da assinatura: 17/08/2022. Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238. Unidade Gestora: 170107 – Pará 
GoV. ProfiSco ii. Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 11.000,00. Valor Global: r$ 132.000,00. fonte dos re-
cursos: 0331 e 0131
contratado: clodomir Soares Souza Junior, cPf nº 002.964.692-89, rG 
nº. 5133679 Pc/Pa. End: r. deodoro de Mendonça, 48, São Bras, cEP: 
66090-150, Belém/Pa.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 842162
coNtrato: 076/2022-seFa/Pa.
Modalidade: consultor individual nº 001/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para atuarem na execução 
das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise 
de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
data da assinatura: 17/08/2022. Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238. Unidade Gestora: 170107 – Pará 
GoV. ProfiSco ii. Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 9.000,00. Valor Global: r$ 108.000,00. fonte dos recur-
sos: 0331 e 0131
contratado: José augusto de Sena Quaresma, cPf nº 007.608.122-25, rG 
nº. 6481303 Pc/Pa. End: Tv. Timbó, 1890, Ed. Porto San diego, apto 1108, 
Marco, cEP: 66.095-128, Belém/Pa.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 842144
coNtrato: 075/2022-seFa/Pa.
Modalidade: consultor individual nº 001/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para atuarem na execução 
das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise 
de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
data da assinatura: 16/08/2022. Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023.

orçamento: 17101.04.126.1508.8238. Unidade Gestora: 170107 – Pará 
GoV. ProfiSco ii. Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 11.000,00. Valor Global: r$ 132.000,00. fonte dos re-
cursos: 0331 e 0131
contratado: álvaro luiz Panarra das Neves câmara, cPf nº 940.313.392-
91, rG nº. 4843893 Pc/Pa. End: av. Serzedelo correa, 811, Edifício Soul 
Batista campos, apto. 503, Batista campos, cEP: 66033-265, Belém/Pa.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 842141
coNtrato: 071/2022-seFa/Pa.
Modalidade: consultor individual nº 001/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para atuarem na execução 
das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise 
de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
data da assinatura: 17/08/2022. Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238. Unidade Gestora: 170107 – Pará 
GoV. ProfiSco ii. Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 10.000,00. Valor Global: r$ 120.000,00. fonte dos re-
cursos: 0331 e 0131
contratado: Mariana isabel fernandes Braga da Silva lima, cPf nº 
006.863.222-31, rG nº. 6387707 Pc/Pa. End: av. Serzedelo correa, 681, 
Batista campos, cEP: 66033-265, Belém/Pa.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 842128
coNtrato: 074/2022-seFa/Pa.
Modalidade: consultor individual nº 001/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para atuarem na execução 
das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise 
de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
data da assinatura: 16/08/2022. Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238. Unidade Gestora: 170107 – Pará 
GoV. ProfiSco ii. Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 10.000,00. Valor Global: r$ 120.000,00. fonte dos re-
cursos: 0331 e 0131
contratado: ronedo de Sá ferreira, cPf nº 293.736.578-79, rG nº. 278759 
SSP/aP. End: Ps. ismael de castro, 11, São Bras, cEP: 66090-350, Belém/Pa.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 842138
coNtrato: 073/2022-seFa/Pa.
Modalidade: consultor individual nº 001/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para atuarem na execução 
das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise 
de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
data da assinatura: 16/08/2022. Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238. Unidade Gestora: 170107 – Pará 
GoV. ProfiSco ii. Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 10.000,00. Valor Global: r$ 120.000,00. fonte dos re-
cursos: 0331 e 0131
contratado: ana Patrícia Monteiro Miranda, cPf nº 004.856.172-00, rG 
nº. 5814757 Pc/Pa. End: av. Gov. José Malcher, 163, apto 308B, Nazaré, 
cEP: 66035-065, Belém/Pa.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 842135
coNtrato: 072/2022-seFa/Pa.
Modalidade: consultor individual nº 001/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para atuarem na execução 
das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise 
de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
data da assinatura: 17/08/2022. Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238. Unidade Gestora: 170107 – Pará 
GoV. ProfiSco ii. Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 15.000,00. Valor Global: r$ 180.000,00. fonte dos re-
cursos: 0331 e 0131
contratado: andré christian lopes Tavares, cPf nº 767.740.154-68, rG 
nº. 4.022.797 SdS/PE. End: rua real da Torre, 1507, apto. 1302, Madale-
na, cEP: 50710-100, recife/PE.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 842131
coNtrato: 069/2022-seFa/Pa.
Modalidade: consultor individual nº 001/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para atuarem na execução 
das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise 
de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
data da assinatura: 17/08/2022. Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238. Unidade Gestora: 170107 – Pará 
GoV. ProfiSco ii. Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 10.000,00. Valor Global: r$ 120.000,00. fonte dos re-
cursos: 0331 e 0131
contratado: Simone lima de Souza, cPf nº 863.880.022-34, rG nº. 
4224118 Pc/Pa. End: Tv. Timbó, 1960, Marco, cEP: 66095-128, Belém/Pa.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 842120
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coNtrato: 070/2022-seFa/Pa.
Modalidade: consultor individual nº 001/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para atuarem na execução 
das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise 
de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
data da assinatura: 17/08/2022. Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238. Unidade Gestora: 170107 – Pará 
GoV. ProfiSco ii. Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 10.000,00. Valor Global: r$ 120.000,00. fonte dos re-
cursos: 0331 e 0131
contratado: Jaily Vanzeler freitas, cPf nº 006.863.222-31, rG nº. 
6387707 Pc/Pa. End: Tv. Timbó, 1890, Ed. Porto San diego, apto. 13, 
Pedreira, cEP: 66085-654, Belém/Pa.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 842123
coNtrato: 067/2022-seFa/Pa.
Modalidade: consultor individual nº 001/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para atuarem na execução 
das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise 
de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
data da assinatura: 17/08/2022. Vigência: 01/09/2022 a 31/08/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238. Unidade Gestora: 170107 – Pará 
GoV. ProfiSco ii. Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 9.000,00. Valor Global: r$ 108.000,00. fonte dos recur-
sos: 0331 e 0131
contratado: Eliezer Miranda coelho, cPf nº. 026.471852-63, rG nº. 
7229822 Pc/Pa. End: Tv. agostinho da Mata, 1270, cidade Nova, central, 
cEP: 68400-000, cametá/Pa.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 842114
coNtrato: 066/2022-seFa/Pa.
Modalidade: consultor individual nº 001/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para atuarem na execução 
das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise 
de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
data da assinatura: 17/08/2022. Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238. Unidade Gestora: 170107 – Pará 
GoV. ProfiSco ii. Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 9.000,00. Valor Global: r$ 108.000,00. fonte dos recur-
sos: 0331 e 0131
contratado: Mattew Jorge lazameth diniz, cPf nº 602.629.072-91, rG 
nº. 1347219-4 SEGUP/aM. End: r. Prof. Neto campelo, s/n, cond. Bahia e 
Sergipe, bl. f, apto 301, Japiim, cEP: 69077-765, Manaus/aM.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 842112
coNtrato: 068/2022-seFa/Pa.
Modalidade: consultor individual nº 001/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para atuarem na execução 
das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise 
de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
data da assinatura: 17/08/2022. Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238. Unidade Gestora: 170107 – Pará 
GoV. ProfiSco ii. Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 10.000,00. Valor Global: r$ 120.000,00. fonte dos re-
cursos: 0331 e 0131
contratado: fabrício costa de Moura, cPf nº 777.671.282-53, rG nº. 
4594549 Pc/Pa. End: av. Nazaré, 444/132, Nazaré, cEP: 66035-115, Be-
lém/Pa.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 842117
coNtrato: 080/2022-seFa/Pa.
Modalidade: consultor individual nº 001/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para atuarem na execução 
das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise 
de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
data da assinatura: 17/08/2022. Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238. Unidade Gestora: 170107 – Pará 
GoV. ProfiSco ii. Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 11.000,00. Valor Global: r$ 132.000,00. fonte dos re-
cursos: 0331 e 0131
contratado: Jaderson cardoso Brandão, cPf nº 653.885.182-72, rG nº. 
3063549 Pc/Pa. End: Tv. Humaitá, 1866, Marco, cEP: 66093-046, Belém/Pa.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 842152
coNtrato: 079/2022-seFa/Pa.
Modalidade: consultor individual nº 001/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para atuarem na execução 
das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise 
de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
data da assinatura: 17/08/2022. Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023.

orçamento: 17101.04.126.1508.8238. Unidade Gestora: 170107 – Pará 
GoV. ProfiSco ii. Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 9.000,00. Valor Global: r$ 108.000,00. fonte dos recur-
sos: 0331 e 0131
contratado: Breno landry Silva Gomes, cPf nº 003.275.922-30, rG nº. 
5684388 Pc/Pa. End: r. Mariano,15, Bl. copacabana, apto. 403, casta-
nheira, cEP: 66645-415, Belém/Pa.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 842150
coNtrato: 078/2022-seFa/Pa.
Modalidade: consultor individual nº 001/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para atuarem na execução 
das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise 
de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
data da assinatura: 17/08/2022. Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238. Unidade Gestora: 170107 – Pará 
GoV. ProfiSco ii. Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 10.000,00. Valor Global: r$ 120.000,00. fonte dos re-
cursos: 0331 e 0131
contratado: Gláudia Grazielle Santos Pinheiro, cPf nº 768.030.582-04, 
rG nº. 4130977 Pc/Pa. End: av. Senador lemos, 3253, res. Torre de 
Triventos, Torre Marin, apto. 1003, bl. B, Sacramenta, cEP: 66120-000, 
Belém/Pa.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 842148
coNtrato: 077/2022-seFa/Pa.
Modalidade: consultor individual nº 001/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para atuarem na execução 
das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise 
de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
data da assinatura: 17/08/2022. Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238. Unidade Gestora: 170107 – Pará 
GoV. ProfiSco ii. Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 15.000,00. Valor Global: r$ 180.000,00. fonte dos re-
cursos: 0331 e 0131
contratado: raimundo de deus alves Botelho, cPf nº 634.276.132-91, 
rG nº. 3583961 SEGUP/Pa. End: ETr francisco, Sedi Vertentes res. club 
– Torento, 1588, bl. 05, apto. 14, Jardim Henriqueta, cEP: 06764-290, 
Taboão da Serra/SP.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 842146
coNtrato: 081/2022-seFa/Pa.
Modalidade: consultor individual nº 001/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para atuarem na execução 
das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise 
de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
data da assinatura: 17/08/2022. Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238. Unidade Gestora: 170107 – Pará 
GoV. ProfiSco ii. Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 11.000,00. Valor Global: r$ 132.000,00. fonte dos re-
cursos: 0331 e 0131
contratado: Thadeu ivson albuquerque oliveira, cPf nº 012.046.775-57, 
rG nº. 09.006.759-26 SEGUP/Ba. End: rd. augusto Montenegro, 4311, 
apto. 708, Torre 4, resid Ville Solare, Parque Verde, cEP: 66635-110, Be-
lém/Pa.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 842158
coNtrato: 085/2022-seFa/Pa.
Modalidade: consultor individual nº 001/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para atuarem na execução 
das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise 
de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
data da assinatura: 17/08/2022. Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238. Unidade Gestora: 170107 – Pará 
GoV. ProfiSco ii. Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 9.000,00. Valor Global: r$ 108.000,00. fonte dos recur-
sos: 0331 e 0131
contratado: Bruno rodrigo da Silva Gaspar, cPf nº 787.596.922-00, rG 
nº. 3996198 Pc/Pa. End: Tv. WE-63, 971, cidade Nova, cEP: 67.133-155, 
ananindeua/Pa.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 842171
coNtrato: 084/2022-seFa/Pa.
Modalidade: consultor individual nº 001/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para atuarem na execução 
das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise 
de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
data da assinatura: 17/08/2022. Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238. Unidade Gestora: 170107 – Pará 
GoV. ProfiSco ii. Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 9.000,00. Valor Global: r$ 108.000,00. fonte dos recur-
sos: 0331 e 0131
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contratado: Sidney Brito de Souza, brasileiro, cPf nº 647.421.803-72, rG 
nº. 9938047 Pc/Pa. End: rd. Br-316, 201, qd. 1, bl. 05, apto. 201, centro, 
cEP: 67.030-000, ananindeua/Pa.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 842169
coNtrato: 083/2022-seFa/Pa.
Modalidade: consultor individual nº 001/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para atuarem na execução 
das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise 
de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
data da assinatura: 17/08/2022. Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238. Unidade Gestora: 170107 – Pará 
GoV. ProfiSco ii. Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 15.000,00. Valor Global: r$ 180.000,00. fonte dos re-
cursos: 0331 e 0131
contratado: renato ribeiro Serrão, cPf nº 944.363.472-49, rG nº. 
4924528 Pc/Pa. End: rd. augusto Montenegro, 4900, cond. Montenegro 
Boulevard, lote 70, Parque Verde, cEP: 66635-922, Belém/Pa.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 842165

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1º
coNtrato: 112/2021/seFa.
data da assinatura: 18/08/2022.
Justificativa: Com fundamento na Lei nº 8.666/93 e na Manifestação nº 
317/2022/coNJUr/SEfa, o presente termo aditivo tem por objeto: a pror-
rogação do prazo de vigência pelo período 12 meses;
Vigência: 22/08/22 á 21/08/2023
orçamento: 17101.04.123.1508.8251- 339036
Natureza da despesa: 33.90.36
Fonte de Recursos: 0131 / 0331 Operações de Crédito Externas - Profisco II-BID.
Valor Mensal: r$ 8.000,00
contratado: alEXaNdrE dE SilVa diNiZ, brasileiro, casado, analista de 
sistemas, inscrito no cPf sob o nº 602.728.212-68, portador do rG nº. 
2644256 SSP/Pa, residente e domiciliado na rua Timbiras, 1375, Bairro 
Batista campos, cEP: 66033-331.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior

Protocolo: 842230

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 1787 de 18 de agosto de 2022 autorizar 15 e 1/2  diárias 
ao servidor rEGiNaldo dE SoUZa liMa, nº 0570116301, MoToriSTa, 
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TRÂNSITO, objetivo de conduzir veículo oficial na CECOMT ITINGA, no 
período de 17.08.2022 à 01.09.2022, no trecho São francisco - itinga - 
São francisco.
Portaria Nº 1788 de 18 de agosto de 2022 autorizar 12 e 1/2  diárias 
ao servidor GEorGE TaVarES doS SaNToS, nº 0557005001, aUdiTor-c, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E 
aEroPorToS, objetivo de visita técnica e resolver assuntos referente a 
unidade de fiscalização, no período de 20.08.2022  à  01.09.2022, no 
trecho Belém - Santarém - Belém .
Portaria Nº 1789 de 19 de agosto de 2022 autorizar 1/2  diária ao 
servidor rENaN EdUardo daMaScENo rEiS, nº 0590603604, GErENTE 
faZENdario, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS, objetivo de 
realizar fiscalização de obras na CERAT ABAETETUBA / OEAT MOJU, no 
período de 19.08.2022, no trecho Belém - abaetetuba - Moju - Belém.

Protocolo: 842205

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a publicação no doe n° 35.080 de 18 de 
agosto de 2022, protocolo sob nº 840881.

Protocolo: 842249

oUtras MatÉrias
.

termo ajuste de contas: 004/2022/seFa
objeto: Quitação do débito constituído, sem a devida cobertura contratu-
al, a partir da execução do serviços relativos a arrecadação estadual por 
meio de documento de arrecadação Estadual – daE, de acordo com as 
normas do SiSTEMa dE arrEcadaÇÃo ESTadUal – SiarE, no período de 
01/01/2022 a 07/07/2022
Valor Total devido: r$ 320.996,80
data de assinatura: 17/08/2022
dotação orçamentária: 170106.04. 123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.39 - fonte de recursos: 0176
Partes: SEcrETaria dE ESTado da faZENda e BaNco do ESTado do 
PARÁ S.A - BANPARÁ, instituição financeira, CNPJ nº. 04.913.711/0001-
08, com sede na av. Presidente Vargas, nº 251, Bairro da campina, cEP: 
66.010-00, na cidade Belém/Pa.
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 842253

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios
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:
SEGUNda cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 25/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19002, aiNf nº 
182020510000549-1, contribuinte iMPorTadora oPliMa lTda, insc. Es-
tadual nº. 15357720-7, advogado: MicHEl HaBEr NETo, oaB/Pa-20313,
Em 25/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19542, aiNf nº 
022018510006843-1, contribuinte aMaZÔNia iNdÚSTria E coMÉrcio 
dE ProdUToS aliMENTÍcioS lTda, insc. Estadual nº. 15260487-1,
Em 25/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19544, aiNf nº 
022018510006843-1, contribuinte aMaZÔNia iNdÚSTria E coMÉrcio 
dE ProdUToS aliMENTÍcioS lTda, insc. Estadual nº. 15260487-1,
Em 25/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19558, aiNf nº 
012021510000288-2, contribuinte MaSB coMÉrcio dE MÓVEiS lTda, insc. Es-
tadual nº. 15644260-4, advogada: THaiNá VEiGa MarGalHo, oaB/Pa-26706,
Em 25/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19614, aiNf nº 
372019510000632-4, contribuinte PETrÓlEo BraSilEiro S/a PETro-
BraS, insc. Estadual nº. 15000256-4, advogada: daNiEllE NUNES Val-
lE, oaB/Pa-11542,

Protocolo: 842383

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 781 de 19 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo o relatório apresentado pela comissão de Processo 
de Sindicância administrativa, instaurado pela da PorTaria Nº 1108, 
de 06 de dezembro de 2021, nos autos do Processo administrativo nº 
2017.95540, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.791, de 10 de 
dezembro de 2021;
coNSidEraNdo os termos do parecer jurídico constante no Processo aci-
ma mencionado;
coNSidEraNdo os termos do art. 224 da lei Estadual nº 5.810/1994 - 
regime Jurídico Único Estadual.
r E S o l V E:
i – arQUiVar o Processo administrativo de Sindicância - Processo n° 
2017.95540, com base com base no relatório apresentado pela comissão 
Processante, indicada PorTaria Nº 1108, de 06 de dezembro de 2021, 
bem como na  manifestação Júridica nº: 1019/2022/CONJUR, ratificada 
pelo Procurador do Estado nos autos do referido Processo e art. 224 do 
regime Jurídico Único Estadual.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 19 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 842212
Portaria Nº 0729 de 18 de aGosto de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso ii da PorTaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/989434.
r E S o l V E:
CESSAR, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (Sessenta 
por cento) do vencimento base dos servidores relacionados abaixo.

MatrÍcULa NoMe carGo LotaÇÃo a coNtar
Portaria QUe 

coNcedeU 
a Gti

54194586/1 lidiElSoN da lUZ 
riBEiro

aGENTE dE 
PorTaria

GaBiNETE do 
SEcrETário 12/07/2022

0386/2018  doE 
Nº 33.624 dE 
24.05.2018

5959189/2 carloS dE oliVEira 
MarTiNS JUNior coNTador

dirEToria 
adMiNiSTraTiVa E 

fiNaNcEira
07/06/2022

0588/2022  doE 
Nº 35.060 dE 
28.07.2022

5959048/1 EUrico ViEira corrEa coNTador GaBiNETE do 
SEcrETário 25/07/2022

0494/2022  doE 
Nº 35.012 dE 
20.06.2022

54194140/1 EdEMilToN lUiS daS 
MErcES aNdrad

aGENTE adMi-
NiSTraTiVo

HoSPiTal rEGio-
Nal - caMETá 01/08/2022

0503/2016  doE 
Nº 33.141 dE 
06.06.2016

5108446/1 lEoNira ValENTE 
aNdradE daTiloGrafo HoSPiTal rEGio-

Nal - caMETá 01/08/2022
0503/2016 doE 
Nº 33.141 dE 
06.06.2016
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57206392/1 Maria iraNETE alVES 
da SilVa

aGENTE dE ar-
TES PraTicaS

HoSPiTal rEGio-
Nal - caMETá 01/08/2022

0496/2019  doE 
Nº 33.902 dE 
25.06.2019

5861705/3 aNa PaTricia da GaMa 
BiTTENcoUrT

MEdico VETEri-
Nario

3º cENTro rE-
GioNal dE SaÚdE 

- caSTaNHal
PUBlicaÇÃo

0139/2021  doE 
Nº 34.483 dE 
05.02.2021

Portaria coLetiVa Nº 0730 de 18 de aGosto de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso ii da PorTaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE nº 33.823 de 13/03/2019,
coNSidEraNdo o teor da PorTaria Nº 503 de 01/06/2016, publicada 
no doE nº 33.141 de 06/06/2016 (SESPa), a qual estabelece em 60% o 
percentual para Concessão de Gratificação de Tempo Integral, prevista na 
lei nº 5.810/1994,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/989434.
r E S o l V E:
AUTORIZAR, os servidores relacionados abaixo, a perceber Gratificação de 
Tempo integral, no percentual de 60% (Sessenta por cento) do vencimen-
to base.

MatrÍcULa NoMe carGo LotaÇÃo a coNtar

5945400/3 KariEl aNdrEY rodriGUES 
fErrEira

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo GaBiNETE do SEcrETário 12/07/2022

55208478/1 faBio aNdradE da SilVa coNTador dirEToria adMiNiSTraTi-
Va E fiNaNcEira 19/07/2022

57226253/8 ViViaNE SoUZa dE oliVEira coNTador dirEToria adMiNiSTraTi-
Va E fiNaNcEira 25/07/2022

55586304/1 EdEValdo MarcEliNo 
BarroSo aGENTE dE PorTaria HoSPiTal rEGioNal - 

caMETá 01/08/2022

54193870/1 GEoVaNa PorTilHo da MaTa 
calaNdriNY aGENTE dE PorTaria HoSPiTal rEGioNal - 

caMETá 01/08/2022

55586182/1 rodiNEl da SilVa BarBoSa aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

HoSPiTal rEGioNal - 
caMETá 01/08/2022

5161061/1 WaNEiZE fErrEira dE 
MoraES

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

3º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE - caSTaNHal PUBlicaÇÃo

57205650/1 Maria do Socorro PorTEla 
dE JESUS

aGENTE dE coNTrolE 
dE ENdEMiaS

3º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE - caSTaNHal PUBlicaÇÃo

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM 18.08.2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 842080
Portaria Nº 230/2022- saGa/sesPa de 19 de aGosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a exe-
cução de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 8.666, 
de 21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 13.05.2013 
e demais normas regulamentares da matéria; o teor da cláusula Quinta do 
Termo de convênio nº. 03/2021 e os autos do processo nº 202/19707.
rESolVE:
revogar a designação da servidora Natacha Batista Santos, enfermeira 
matrícula nº 5958130-1, com lotação no doaSGE/ddra/SESPa, 
designados através da PorTaria N° 77, de 17 de maio de 2021, publicada 
no doE em 26 de maio de 2021;
designar em substituição, a servidora Nilba Nilza Monteiro Silva, matrícula 
nº 5558220-3, lotada no doaSGE/ddra/SESPa, que juntamente com o 
servidor José olivá apolinário Segundo, designado através da PorTaria 
Nº 77, de 17 de maio de 2021, publicada no doE em 26 de maio de 
2021, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do Convênio 
supracitado, mediante a elaboração de relatórios de acompanhamento de 
execução física do objeto do convênio, e emissão de laudo conclusivo nos 
termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do Tribunal de contas do 
Estado do Pará – T.c.E.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 842094
errata

Fica retiFicado Na Portaria coLetiVa N° 557 de 11/07/2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.046 de 14/07/2022, QUe reVoGoU a 
cessÃo da serVidora LUcicLeide Medeiros de soUZa, matrí-
cula n° 5896727/1, o seGUiNte;
oNde se LÊ: lotação 1/cENTro dE SaÚdE - PEdrEira.
Leia-se: lotação UNidadE dE rEaBiliTaÇÃo - PSicoSSocial.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 19.08.2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 842583
Portaria Nº 782 de 19 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 2022/67982;
coNSidEraNdo a solicitação no ofÍcio Nº 73/2022/cPS/Nc/SESPa de 
19 de agosto de 2022, a qual solicita a publicação da portaria de recon-
dução da comissão, para que se concluam as investigações referentes ao 
supramencionado;

rESolVE:
i dETErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos à SiNdicÂNcia ad-
MiNiSTraTiVa, a qual apura a prestação de serviço sem cobertura contra-
tual, nos termos do 199; art. 201 e 202 da lei Estadual nº 5.810/1994.
ii - Prorrogar o prazo de validade da comissão Especial por mais 30 (trinta) dias;
iii - deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às 
diligências necessárias à instrução processual.
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 19 de agosto de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 842588

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 229 de 18 aGosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
coNSidEraNDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93; os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013, mediante a cláusula oitava dos contratos Nº 055, 056 e 
057/2022, nos autos do Processo N° 2022/541008.
r E S o l V E: i - revogar os efeitos da PorTaria Nº 141 de 27/06/2022, 
publicada no doE Nº 35.032 de 04/07/2022, por haver incorreções, a qual 
designou os servidores para a fiscalização dos contratos Nº 055, 56 e 57/2022.
ii – designar os servidores, renato Marcelo de oliveira flores, cargo: co-
missionado chefe da Unidade Mista, Matrícula Nº 5955922/2,  luiz castro 
freires, Matrícula nº 5150329/1, Manoel Teodorico lobo dantas, Matrícula 
nº 84867/1 e sob a presidência do primeiro, acompanhar, controlar e fis-
calizar os contratos nº 055, 056 e 057/2022, bem como pelo atesto dos 
documentos de despesas, quando comprovada a fiel e correta execução do 
objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotan-
do todos os procedimentos necessários e previstos em lei.  rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÂo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 842107

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo da Portaria Nº 183 de 02/08/2022 – 
ted Nº 01/2021- sedoP/sesPa.
Consiste em retificar o nome do servidor designado na Portaria 183 de 
02/08/2022 e na sua publicação de Protocolo Nº 836069 no doE Nº 
35.069 de 05/08/2022:
oNde se LÊ: ...cUrciNo da SilVa loBaTo filHo...
Leia-se: ... cUrSiNo da SilVa loBaTo filHo.

Protocolo: 842416
errata de PUBLicaÇÃo da Portaria Nº 184 de 02/08/2022 – 
ted Nº 03/2021- sedoP/sesPa.
Consiste em retificar o nome do servidor designado na Portaria 184 de 02/08/2022 
e na sua publicação de Protocolo Nº 836048 no doE Nº 35.069 de 05/08/2022:
oNde se LÊ: ...cUrciNo da SilVa loBaTo filHo...
Leia-se: ... cUrSiNo da SilVa loBaTo filHo.

Protocolo: 842437
errata da PUBLicaÇÃo do coModato 01/2022–
Proc. 2022/825465-sesPa/rV ÍMoLa traNsPorte e LoGÍstica Ltda.
Protocolo: nº 841785; doe: 35.082 de 19/08/2022.
oNde se LÊ: Vigência: 17/08/22 à 25/09/23
Leia-se: Vigência: 17/08/22 à 25/09/22

Protocolo: 842100

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 063/2021
Processo nº 2022/480341
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vi-
gência do contrato nº 063/2021, por mais 12 (doze) meses.
data da assinatura: 18/08/2022
Vigência: 26/08/2022 à 25/08/2023
dotação orçamentária: 8288; Elemento de despesa: 339039; fonte de 
recurso: 0103;
Valor anual: r$ 14.935.976,40
Valor Mensal: r$ 1.244.664,70
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
coNVENENTE: HoSPiTal SaNTa Maria dE aNaNiNdEUa 
ordENador dE dESPESa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 842082
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iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 023/sesPa/2022
Processo Nº: 2022/752051
oBJETo: pagamento de 04 (quatro) inscrições de servidores da SESPa no 
coNEX 2022 - coNGrESSo dE EXcElÊNcia EM liciTaÇÕES E coNTra-
TaÇÕES PÚBlicaS, que será realizado no período de 24 a 26 de agosto de 
2022, no formato presencial em Goiânia/Go.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: EXcElÊNcia EdUcaÇÃo E ENSiNo lTda.
cNPJ Nº: 26.855.539/0001-16.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi fEdEral Nº 8.666/93, arT. 25, iNciSo ii.
Valor: r$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8887.
ElEMENTo dE dESPESa: 339039.
foNTE: 0103.
Belém (Pa), 19 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 023/2022.
Nesta data, raTifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 023/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 19 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 842073

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 032/sesPa/2022
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo pros-
seguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico SrP nº 032/SESPa/2022, no 
valor total de r$ 530.349,00 (quinhentos e trinta mil trezentos e quanren-
ta e nove reias).
oBJETo: aquisição, por meio do Sistema de registro de Preço (SrP), de 
Medicamentos e insumos para atendimento de pacientes atendidos pelo 
programa de infecção oportunista, conforme especificações e quantidades 
descritas neste Edital e seus anexos.
EMPrESaS VENcEdoraS:
Elfa MEdicaMENToS S.a, cNPJ: 09.053.134/0001-45, foi a vencedora 
do iTEM 1,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 7.905,00 
(sete mil novecentos e cinco reais).
HoSPfar iNdÚSTria E coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTalarES S.a., 
cNPJ: 26.921.908/0002-02, foi a vencedora do iTEM 5, pelo critério de 
menor preço, no valor total de r$ 522.444,00 (quinhentos e vinte e dois 
mil quatrocentos e quarenta e quatro reias).
Valor total do Pregão Eletrônico SrP nº 032/SESPa/2022: r$ 530.349,00 
(quinhentos e trinta mil trezentos e quanrenta e nove reias).
Belém (Pa), 19 de agosto de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 842571

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1º terMo de rerratiFicaÇÃo ao coNVÊNio assisteNciaL Nº 03/2022
Processo Nº 2021/1382652
data da assinatura: 16/08/2022
oBJeto da rerratiFicaÇÃo: O presente Termo tem por finalida-
de RETIFICAR o CONVÊNIO ASSISTENCIAL Nº 03/2022, firmado em 
10/08/2022 e publicado no doE Nº 35.075, de 11/08/2022 em virtude 
de erro material/digitação constante na cláUSUla QUiNTa – do Valor 
e na cláUSUla SEXTa – da doTaÇÃo orÇaMENTária, retroagindo seus 
efeitos à partir da data de sua assinatura.
DA RETIFICAÇÃO: Retificar a redação das cláusulas seguintes do Convênio 
Assistencial originalmente firmado entre as partes, da seguinte forma:
onde se lê:
cLÁUsULa QUiNta – do VaLor
o Valor global estimado do contrato de serviço, conforme consta no do-
cumento descritivo do Serviço, na importância de r$28.127.277,60 (Vinte 
e oito milhões, cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e 
sessenta centavos), a ser transferido ao Hospital, em parcela mensal es-
timada de até r$2.343.939,80 (dois milhões, trezentos e quarenta e três 
mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) a serem pagos de 
acordo com o desempenho mensal das metas contratualizadas, com recur-
sos de fonte federal teto de media complexidade (Mac) e faEc.
Leia-se:
cLÁUsULa QUiNta – do VaLor
o Valor global estimado do contrato de serviço, conforme consta no docu-
mento descritivo do Serviço, na importância de r$28.588.893,00 (Vinte e 
oito milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, oitocentos e noventa e três 
reais), a ser transferido ao Hospital, em parcela mensal estimada de até 
r$2.382.407,75 (dois milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos 
e sete reais e setenta e cinco centavos) a serem pagos de acordo com o 
desempenho mensal das metas contratualizadas, com recursos de fonte 
federal teto de media complexidade (Mac) e faEc.

onde se lê:
cLÁUsULa seXta – da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
as despesas decorrentes da execução deste convênio serão custeadas com 
recursos orçamentários da CONCEDENTE assim classificados:
• - RECURSO FEDERAL
1.1  - PrÉ-fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878 ElEMENTo dE dESPESa: 305043
foNTE: 0149 / 0349
aÇÃo: 260209 / 260355  r$ 822.811,45 (mensal) / r$ 9.873.737,40 (anual)
1.2  - PÓS-fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878
ElEMENTo dE dESPESa: 305043
foNTE: 0149 / 0349
aÇÃo: 260209  r$ 754.754,18 (mensal) / r$ 9.057.050,16 (anual)
2  - rEcUrSo ESTadUal
• - PRÉ-FIXADO
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878
ElEMENTo dE dESPESa: 305043
foNTE: 0103 / 0303 / 0101
aÇÃo: 260209  r$ 457.999,06 (mensal) / r$ 5.495.988,72 (anual)
2.2  - PÓS-fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878
ElEMENTo dE dESPESa: 305043
foNTE: 0103 / 0303 / 0101
aÇÃo: 260209  r$ 308.375,11 (mensal) / r$ 3.700.501,32 (anual)
Valor ToTal: r$ 2.343.939,80 (mensal) / r$ 28.127.277,60 (anual)
Leia-se:
cLÁUsULa seXta – da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
as despesas decorrentes da execução deste convênio serão custeadas com 
recursos orçamentários da CONCEDENTE assim classificados:
• - RECURSO FEDERAL
1.1  - PrÉ-fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878 ;ElEMENTo dE dESPESa: 305043
foNTE: 0149 / 0349
aÇÃo: 260209 / 260355  r$ 822.811,45 (mensal) / r$ 9.873.737,40 
(anual)
1.2  - PÓS-fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878
ElEMENTo dE dESPESa: 305043
foNTE: 0149 / 0349
aÇÃo: 260209  r$ 793.222,13 (mensal) / r$ 9.518.665,56 (anual)
2  - rEcUrSo ESTadUal
• - PRÉ-FIXADO
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878
ElEMENTo dE dESPESa: 305043
foNTE: 0103 / 0303 / 0101 / 0301
aÇÃo: 260209  r$ 457.999,06 (mensal) / r$ 5.495.988,72 (anual)
2.2  - PÓS-fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878
ElEMENTo dE dESPESa: 305043
foNTE: 0103 / 0303 / 0101 / 0301
aÇÃo: 260209  r$ 308.375,11 (mensal) / r$ 3.700.501,32 (anual)
Valor ToTal: r$ 2.382.407,75 (mensal) / r$ 28.588.893,00 (anual)
convenente: HoSPiTal diViNa ProVidÊNcia
Mantenedora: iNSTiTUTo fraNciSco PErEZ
concedente: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES - Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 842585

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 1.016 de 19 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa 
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2022/1028130;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 05.08.2022, o 
período de gozo das férias do servidor PaUlo roBErTo ValE fraiHa, 
identidade funcional nº 57207958/3, ocupante do cargo de aGENTE ad-
MiNiSTraTiVo, lotado na diretoria administrativa e financeira, concedi-
das através da Portaria coletiva nº 647/15.06.2022, publicada no doE nº 
35.018/23.06.2022.
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. 19.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 842258

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a Portaria Nº 228 de 17/08/2022, origi-
nada do processo n° 2022/428042, e sua publicação no doE Nº 35.080 
de 18/08/2022, sob Protocolo: 841062, referente ao TEd 05.22(SESPa/
SEdoP) por haver incorreções.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 842155
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Portaria Nº 783, de 19 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo parágrafo único, incisos i e ii do art. 138 da constituição 
Estadual e com base na lei nº 8.080/90 e lei nº 8.666/93.
rESolVE:   
i – constituir comissão Examinadora para proceder ao chamamento Pú-
blico por inexigibilidade nº 022/SESPa/2022, visando o credenciamento 
para futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) com experiência compro-
vada em cirurgia da área cardiovascular para prestar serviços de cirurgia 
cardíaca pediátrica, em caráter complementar, destinada aos pacientes do 
Sistema Único de Saúde - SUS, pelo período de 12 meses, conforme desig-
nação dos servidores abaixo relacionados.
PrESidENTE: VicTÓria KarolYNNE fidEliS oliVEira, cHEfE dE UNi-
dadE MiSTa, MaTrÍcUla: 5955897-1. 
MEMBroS: aYlaNY da SilVa NaSciMENTo, ENfErMEira, MaTrÍcUla: 
55208417-1; JoSÉ roBErTo PoNTES dE oliVEira, cHEfE dE cENTro 
dE SaÚdE, MaTrÍcUla: 57191245-1; e ioNE araÚJo BorGES, ENfEr-
MEira, MaTrÍcUla: 5955177-3.
ii – Um dos membros responderá pelo presidente no caso de afastamento 
ou impedimentos deste, observada a ordem do item i;
iii - as atribuições da comissão Examinadora serão: 
coordenar e julgar o procedimento;
Providenciar publicações de seus atos na forma da legislação vigente; e
adotar outras providências previstas em lei necessárias ao perfeito anda-
mento do procedimento.
iV – os membros da comissão Examinadora responderão solidariamente 
por todos os atos praticados pela comissão, salvo se, posição individual 
divergente tiver fundamento e for registrada em ata lavrada na reunião em 
que tiver sido tomada a decisão;
V – O mandato da Comissão aqui instituída se extingue com a finalização 
dos trabalhos;
Vi – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Portaria Nº 784, de 19 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo parágrafo único, incisos i e ii do art. 138 da constituição 
Estadual e com base na lei nº 8.080/90 e lei nº 8.666/93.
rESolVE:   
i – constituir comissão Examinadora para proceder ao chamamento Públi-
co por inexigibilidade nº 021/SESPa/2022, visando o credenciamento para 
futura contratação de clínica especializada em saúde mental e doença psi-
quiátrica para o suporte de 20 leitos de Psiquiatria, servindo de retaguarda 
para o Hospital fHcGV (fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna), no 
município de Belém – Pa, por um período de 12 (doze) meses, conforme 
designação dos servidores abaixo relacionados.
PrESidENTE: VicTÓria KarolYNNE fidEliS oliVEira, cHEfE dE UNi-
dadE MiSTa, MaTrÍcUla: 5955897-1. 
MEMBroS: aYlaNY da SilVa NaSciMENTo, ENfErMEira, MaTrÍcUla: 
55208417-1; EriKa criSTiNa da coSTa fraNÇa, odoNTÓloGa, Ma-
TrÍcUla: 55587686-1; e loUYSE carla SilVa cardoSo, ENfErMEira, 
MaTrÍcUla: 5948098-1.
ii – Um dos membros responderá pelo presidente no caso de afastamento 
ou impedimentos deste, observada a ordem do item i;
iii - as atribuições da comissão Examinadora serão: 
coordenar e julgar o procedimento;
Providenciar publicações de seus atos na forma da legislação vigente; e
adotar outras providências previstas em lei necessárias ao perfeito anda-
mento do procedimento.
iV – os membros da comissão Examinadora responderão solidariamente 
por todos os atos praticados pela comissão, salvo se, posição individual 
divergente tiver fundamento e for registrada em ata lavrada na reunião em 
que tiver sido tomada a decisão;
V – O mandato da Comissão aqui instituída se extingue com a finalização 
dos trabalhos;
Vi – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Portaria Nº 785, de 19 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo parágrafo único, incisos i e ii do art. 138 da constituição 
Estadual e considerando as exigências da lei federal nº 10.520/2002, o 
disposto no artigo 5º, inciso ii da lei Estadual nº 6.474/2002, do decreto 
federal nº 10.024/2019 e do decreto Estadual nº 534/2020.
rESolVE:
i – designar como Pregoeira a servidora cÉlia do Socorro PUGa Ma-
riTNS, matrícula nº 55209577-1, para realização dos procedimentos lici-
tatórios pelo prazo de 01 (um) ano.
ii – designar os servidores: aNGEla SaNdra SoUZa caNTo, carloS aU-
GUSTo caMPoS fErrEira, JoVEliNa Maria SoUSa MaToS e lUiZ aUGUS-
To VaScoNcEloS SoUZa, para comporem a comissão de apoio aos procedi-
mentos de pregão conforme as necessidades e indicação da pregoeira.
iii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Portaria Nº 786, de 19 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo parágrafo único, incisos i e ii do art. 138 da constituição 
Estadual e considerando as exigências da lei federal nº 10.520/2002, o 
disposto no artigo 5º, inciso ii da lei Estadual nº 6.474/2002, do decreto 
federal nº 10.024/2019 e do decreto Estadual nº 534/2020.
rESolVE: 
i – designar como Pregoeira a servidora THEaNÃ aNGEl PErdiGÃo Mar-
TiNS, matrícula nº 5939017-2, para realização dos procedimentos licitató-
rios pelo prazo de 01 (um) ano.
ii – designar os servidores: aNGEla SaNdra SoUZa caNTo, carloS aU-
GUSTo caMPoS fErrEira, JoVEliNa Maria SoUSa MaToS e lUiZ aUGUS-
To VaScoNcEloS SoUZa, para comporem a comissão de apoio aos procedi-
mentos de pregão conforme as necessidades e indicação da pregoeira.
iii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 842599

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 619 de 19 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) aMaNda Maria dE liMa Si-
MoES, cargo ENfErMEiro, Matrícula 54188121-2, lotação no (a) caPS 
aMaZÔNia, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
19.07.2009 a 18.07.2012.
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: 19.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 842367
Portaria Nº. 620 de 19 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) iracilda loPES diaS, cargo 
daTiloGrafo, Matrícula 724254-1, lotação no (a) caPS aMaZÔNia, 01 
(um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 29.08.2012 a 
28.08.2045.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 13.10.2022 a 11.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 19.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 842374

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  2ª REGIONAL

.

Portaria N° 015 de 16 de aGosto de 2022
o diretor do 2° centro regional de Saúde, usando de suas atribuições, 
delegadas através da Portaria n°. 1.444/ 06.02.2019, publicada no doE 
n°. 33.799/07.02.2019.
E considerando o teor do PaE nº 2022/902774.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei n°. 5.810/ 24.01.1994, a 
servidora WalESKa GoMES da SilVa raiol, matrícula 57190995-1, cargo 
de Enfermeira, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no 2º centro 
regional de Saúde – Santa izabel do Pará, 01 (um) mês de licença Prêmio 
correspondente ao triênio de 29.10.2013 a 28.10.2016.
aUToriZar, que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no pe-
ríodo de 01.10.2022 a 30.10.2022, no total de 30 (Trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTra-SE E cUMPra-SE.
2° centro regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
em: 16.08.2022
carlos Marió de Brito Kato
diretor do 2º centro regional de Saúde
Portaria N° 016 de 16 de aGosto de 2022
o diretor do 2° centro regional de Saúde, usando de suas atribuições, 
delegadas através da Portaria n°. 1.444/ 06.02.2019, publicada no doE 
n°. 33.799/07.02.2019.
E considerando o teor do PaE nº 2021/944216.
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rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei n°. 5.810/ 24.01.1994, a 
servidora MaiSa HElENa BarrETo dE frEiTaS, matrícula 57205649/1, 
cargo de Técnica em Enfermagem, regime Jurídico de Estatutário Não Es-
tável, lotada no centro de Saúde de São caetano de odivelas/2º centro 
regional de Saúde, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio de 20/10/2017 a 19/10/2020.
aUToriZar, que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01/10/2022 a 29/11/2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTra-SE E cUMPra-SE.
2° centro regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
em: 16.08.2022
carlos Marió de Brito Kató
diretor do 2º centro regional de Saúde
Portaria N° 017 de 16 de aGosto de 2022
o diretor do 2° centro regional de Saúde, usando de suas atribuições, 
delegadas através da Portaria n°. 1.444/ 06.02.2019, publicada no doE 
n°. 33.799/07.02.2019.
E considerando o teor do PaE nº 2022/906580.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei n°. 5.810/ 24.01.1994, ao 
servidor roNiElSoN faVacHo da coNcEiÇÃo, matrícula 5900660/1, car-
go de agente de artes Pratica, regime Jurídico de Estatutário Não Estável, 
lotado no centro de Saúde de São caetano de odivelas/2º centro regional 
de Saúde, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
de 27/10/2014 a 26/10/2017.
aUToriZar, que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01/10/2022 a 29/11/2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTra-SE E cUMPra-SE.
2° centro regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
em: 16.08.2022
carlos Marió de Brito Kató
diretor do 2º centro regional de Saúde
Portaria N° 018 de 17 de aGosto de 2022
o diretor do 2° centro regional de Saúde, usando de suas atribuições, 
delegadas através da Portaria n°. 1.444/ 06.02.2019, publicada no doE 
n°. 33.799/07.02.2019.
E considerando o teor do PaE nº 2022/902209.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei n°. 5.810/24.01.1994, a 
servidora Eli criSTiaNE NaVEGaNTES SaNToS, matrícula 57206476/1, 
cargo de agente de controle de Endemias, regime Jurídico de Estatutário 
Efetivo, lotada no 2º centro regional de Saúde – Santa izabel do Pará, 01 
(um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 23/10/2008 a 
22/10/2011.
aUToriZar, que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no pe-
ríodo de 01/10/2022 a 30/10/2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTra-SE E cUMPra-SE.
2° centro regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
em: 17.08.2022.
carlos Marió de Brito Kató
diretor do 2º centro regional de Saúde

Protocolo: 842201

.
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 966 de diÁrias de 19/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : Participar do curso de Elaboração de Termo de referência na 
EGPa em Belém
origem: castanhal –Pará
destino: Belém -Pa | Período: 29/08 a  02/09/2022
Servidora: adriana de oliveira carvalho cargo: assist. do centro regional 
cPf- 941.054.722.91 mat. 55207889/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 842187
Portaria Nº 964 de diÁria de 19/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião para ajustes de informações quanto aos 
procedimentos contábeis com comissão de Parecer contábil/SESPa.
origem: castanhal-Pará
destino: Belém - Pa– Período: 29 /08/2022.
Servidores: cristiane Silva de Souza cargo: contador cPf- 427.880.802.04 
mat. 5520962/1

Tenille Maria dos Santos cargo: chef. de divisão cPf- 700.569.782.00 
mat. 6402938/3
dinorá brasil de Moraes araújo cargo: administradora cPf- 262.311.072.72 
mat. 5149045/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 965 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 participar de reunião para ajustes 
de informações quanto aos procedimentos contábeis com comissão de Pa-
recer contábil/SESPa.
origem: castanhal -Pará
destino: Belém-Pa. Periodo: 29/08/2022
Servidor: Benedito José de lima da Silva cargo: Motorista cPf- 
233.862.232.49 mat. 5705304/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 842153

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

diÁria
Portaria Nº 307, 09 deJULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar visita técnica sobre os serviços de ouvidoria do SUS, 
com a coordenação do Hospital Público: Hospital Municipal; Hospital cli-
nicas de Braganca, Hospital Geral de Braganca, Hospital Santo Miguel, 
Hospital regional dr olimpio cardoso da Silveira e Hospital Municipal de 
Tracuateua.
origem: capanema/Pa – destino: augusto corrêa, Bragança, Salinópolis 
e Tracuateua / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
cristina Guimarães costa 54189843-1 odontóloga

Maria lucicleide da Silva Gadelha 57206713-1 ag. de artes Plásticas

No período de 19 à 22/07/2022. Quantidade 2,0 (duas) diárias
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 842259
diÁria
Portaria Nº 333 04 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de reunir no ddaSS com a coordenadora do PTfd, reunir setor 
do cPlaN (dGTES), dSG (daS) e GaT (dGTES) para tratar de assuntos de 
cunho administrativos e alinhar questões relacionadas a demandas deste 
4ºcrS/SESPa.
origem: capanema/Pa – destino: Belém / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Eliane Pinheiro casseb 54187818-2 comissionado

Marly Watanabe ferreira da Silva 57233242-1 ag. administrativa

Zayane do Socorro costa da costa 5894994-1 ag. administrativo

No período de 19 a 21/07/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 842260
diÁria
Portaria Nº 347, 07 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de supervisionar e apoiar a equipe que irá realizar a ação de 
prevenção, das coberturas vacinais, testagem rápida de ISTs/HIV/Sífilis e 
Hepatite B e c e covid.
origem: capanema/Pa – destino: BraGaNÇa/aJUrUTEUa / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Harley raimundo Silva diniz 5965612-1 comissionado

carla Simone do Nascimento Santos 5961454-1 ag. administrativo

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

No período de 08 a 10/07/2022. Quantidade: 2,5 (duas e Meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 842262
diÁria
Portaria Nº 348, 07 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que 
irão supervisionar e apoiar a equipe que irá realizar a ação de prevenção, 
das coberturas vacinais, testagem rápida de ISTs/HIV/Sífilis e Hepatite B 
e c e covid.
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origem: capanema/Pa – destino: BraGaNÇa/aJUrUTEUa / Pa.

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

No período de 08 a 10/07/2022. Quantidade: 2,5 (duas e Meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 842264
diÁria
Portaria Nº 369, 13 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de supervisionar e apoiar a equipe que irá realizar a ação de 
prevenção, das coberturas vacinais, testagem rápida de ISTs/HIV/Sífilis e 
Hepatite B e c e covid.
origem: capanema/Pa – destino: PEiXE-Boi / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Eliane Pinheiro casseb 54187818-2 comissionado

Maria José Gomes de Queiroz 5671647-1 datilógrafo
Hurted Martins Batista 5955660-1 ag. administrativo

No período de 22 a 24/07/2022. Quantidade: 2,5 (meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 842272
diÁria
Portaria Nº 370, 13 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que 
irão supervisionar e apoiar a equipe que irá realizar a ação de prevenção, 
das coberturas vacinais, testagem rápida de ISTs/HIV/Sífilis e Hepatite B 
e c e covid.
origem: capanema/Pa – destino: PEiXE-Boi / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

No período de 22 a 24/07/2022. Quantidade: 2,5 (meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 842273
diÁria
Portaria Nº 332, 01 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de acompanhar equipe em vista técnica de avaliação dos contra-
tos dos prestadores laboratório de análise clínicas de Bragança, instituto 
médico de Bragança-iMEB e clÍNica UlTraPrEVEN.
origem: capanema/Pa – destino: Bragança / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

anna larissa da Silva Serra 57194739-2 comissionado

No período de 20 a 22∕07∕202222. Quantidade: 1,5 (um e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 842267
diÁria
Portaria Nº 318, 29 de JUNHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar acompanhamento e avaliação dos contratos dos labora-
tórios (laBoraTÓrio dE aNaliSE clÍNicaS dE BraGaNÇa, iNSTiTUTo 
MÉdico dE BraGaNÇa-iMEB E clÍNica UlTraPrEVEN).
origem: capanema/Pa – destino: Bragança / Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo

Kamila liliane Nunes oliveira 57190896/1 ag. administrativo

Silviane de Sousa Soares 5723037-1 Tec. de Enfermagem

No período de 20 a 22/07/2022. Quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 842269
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Portaria Nº 32 de 17 de aGosto de 2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servi-
dor (a) criSTiaNE riBEiro loPES, carGo: TEc. dE ENfErMaGEM, lota-
do(a) no 5ºcrS, 02 mês(es) licença Prêmio, correspondente ao triênio de 
07/05/2013 a 06/05/2016.

aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 01 (UM) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022,  no total de 30  (TriN-
Ta) dias, matricula nº 57228206-1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 842133
Portaria Nº 31 de 17 de aGosto de 2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor 
(a) iZa roSa SoarES BaSToS, carGo: aGENTE dE coNTrolE dE EN-
dEMiaS, lotado(a) no 5ºcrS, 02 mês(es) licença Prêmio, correspondente 
ao triênio de 22/10/2014 a 21/10/2017.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 01 (UM) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022,  no total de 30  (TriN-
Ta) dias, matricula nº 57206625-1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 842137

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  6ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 344 de 22 de Junho de 2022.
objetivo: autorizar a produção hospitalar de aiH do Hospital regional do 
Baixo Tocantins santa rosa.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): abaetetuba-Pa
Período: 12 e 13/07/2022.
Servidor (es):
5896301-1/ricardo Nazaré Souza almada/Médico
ordenador: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 345 a 352 de 22 de Junho de 2022.
objetivo: realizar ação conjunta do Programa Saúde da Mulher e Saúde do 
Homem com ênfase do Pré-Natal, visando promover a qualificação de tra-
balhadores da atenção Primária em Saúde para a expansão da Estratégia 
pré-Natal Pai/Parceiro.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Municípios de abrangência 6ºcrS/SESPa
Período: 15/07/2022; 18 e 19/07/2022; 20 e 21/07/2022; 22/07/2022.
Servidor (es):
5964002-1/alan Machado de almeida/Enfermeiro
5490020-1/Georgette do Socorro Negrão Macedo/Enfermeira
57194872-1/Edileusa da Silva Pereira/ag. administrativo
724459-1/roziely de Melo caldas/ag. Saúde
57207632-1/Márcio rogério Magno Pinheiro/Motorista
5884063-1/alexandre Hennington de faria/Motorista
ordenador: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 353 de 22 de Junho de 2022.
objetivo: acompanhar equipe do Nível central que irá realizar reunião e 
visita técnica para verificação das estratégias de rastreamento e monitora-
mento de contatos da coVid-19 e utilização do teste rápido de antígeno.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): abaetetuba-Pa
Período: 20 e 21/06/2022.
Servidor (es):
5490020-1/Georgette do Socorro negrão Macedo/Enfermeira
1511-1/raimunda Marinho Muniz/ag. administrativo
ordenador: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 354 a 361 de 22 de Junho de 2022.
objetivo: realizar visita técnica na Secretaria Municipal de Tailândia, no 
Setor de Regulação com objetivo de identificar os principais problemas re-
lacionados à regulação de acesso aos estabelecimentos de gestão estadual 
e rede municipal.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Municípios de abrang~encia 6º crS/SESPa
Período: 04 a 08/07/2022.
Servidor (es):
5751390-1/Maria Helena ferreira Vasconcelos/Enfermeira
54190769-1/Sônia Taborda felgueiras/assist. Social
57207629-1/Edilson alves e Silva/Motorista
ordenador: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 362 de 22 de Junho de 2022.
objetivo: autorizar a produção hospitalar de aiH do Hospital Geral de Tailândia.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Tailândia-Pa
Período: 06 e 07/07/2022.
Servidor (es):
5896301-1/ricardo Nazaré Souza almada/Médico
ordenador: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 363 de 22 de Junho de 2022.
objetivo: acompanhar a equipe da coordenação Estadual da Saúde do Homem.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): abaetetuba-Pa
Período: 27 a 29/06/2022.
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Servidor (es):
5964002-1/alan Machado de almeida/Enfermeiro
ordenador: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 364 a 371 de 22 de Junho de 2022.
objetivo: realizar monitoramento rápido da campanha Nacional de Vaci-
nação contra Sarampo e Influenza.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Municípios de abrangência 6ºcrS/SESPa
Período: 04 a 07/07/2022; 18 a 21/07/2022; 25 a 27/07/2022; 01 a 04/08/2022.
Servidor (es):
5946253-1/Solange lira Macedo/coord. Vig. Saúde
5900744-1/Elielda da Silva feio da costa/Téc. Enfermagem
5181283-1/Maria Venina Pereira de freitas/Enfermeira
5884063-1/alexandre Hennington de faria/Motorista
92266-1/francisco lessa da Silva/ag. administrativo
5522285-1/Maria das Neves carvalho lobo/Téc. Enfermagem
57207632-1/Márcio rogério Magno Pinheiro/Motorista
ordenador: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 372 a 395 de 22 de Junho de 2022.
objetivo: Participar das ações de educação em saúde, prevenção e diag-
nóstico no período do Julho amarelo focado às iST/HiV/aidS/HV, covid-19, 
Saúde do Trabalhador e ações educativas ao meio ambiente.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Municípios de abrangência 6º crS/SESPa
Período: 09 e 10/07/2022; 13 e 14/07/2022; 16 e 17/07/2022; 23 e 
24/07/2022; 28 a 31/07/2022.
Servidor (es):
5946677-1/raysa Yume oda dias de oliveira/coord. doca
95281-1/Maria das Graças almeida Bittencourt/ag. Portaria
5896774-1/Welida Vaz Pereira/Téc. Enfermagem
5522285-1/Maria das Neves carvalho lobo/Téc. Enfermagem
1097485/alueci Sales/ag. Saúde Pública
588771-2/cleidson José Souza da Silva/diretor
5490020-1/Georgette do Socorro Negrão Macedo/Enfermeira
57190537-1/cintia cardoso da Trindade/ag. administrativo
5964002-1/alan Machado de almeida/Enfermeiro
5884063-1/alexandre Hennington de faria/Motorista
5130859-1/admilson Silva corrêa/ag. administrativo
498527/Manoel Brasil de araújo/ag. Saúde Pública
5946253-1/Solange lira Macedo/ coord. Vig. Saúde
5181283-1/Maria Venina Pereira de freitas/Enfermeira
478848/anidete araújo da Silva/ag. administrativo
5900469-1/José Paulo Xavier de Melo/Marinheiro
54191353-1/denize Trindade Guimarães/ag. administrativo
1511-1/raimunda Marinho Muniz/ ag. administrativo
5143870-1/Edson Wander Gonçalves lobato/controle interno
5913108-1/Marlucia Pinheiro Serrão/ag. administrativo
5900455-1/Maria odete Silva Barreto/Téc. Enfermagem
5533317-1/dione Teixeira Hosoda/Téc. Enfermagem
724394-1/idalgino dos Santos cabral/ag. Portaria
57207629-1/Edilson alves e Silva/Motorista
5900915-1/Elza do Socorro Sousa Maciel/Téc. Enfermagem
724343-1/ana cristina dos anjos Silva/Téc. Enfermagem
8051983-1/Marcia cristina cardoso cruz/Téc. Enfermagem
92266-1/francisco lessa da Silva/ag. administrativo
54191805-1/Maria Helenilda da Silva Pinheiro/ag. administrativo
5900744-1/Elielda da Silva feio da costa/Téc. Enfermagem
57194872-1/Edileusa da Silva Pereira/ag. administrativo
57191233-1/leodiane da conceição rodrigues da costa/ag. administrativo
57210072-1/adriana Pereira Baia/ag. Endemias
5905179-2/acleo angelo rodrigues da Pòssa/ coord. daf
54194584-1/lediane alves Pinto/ Setor financeiro
57207632-1/Márcio rogério Magno Pinheiro/Motorista
57194214-1/Tarcísio Marcio de Sousa lobato/ag. Portaria
1086794/José ronaldo Miranda Valente/Guarda de Endemias
5900895-1/ana Paula rodrigues da Possa Mendes/Téc. Enfermagem
5751390-2/Maria Helena ferreira Vasconcelos/Enfermeira
57192572-1/ana do Socorro Pontes dos Santos/Enfermeira
57210985-1/osvaldo davi castro Tavares/ag. artes Práticas
5900906-1/Edilene Gemaque leal/Téc. Enfermagem
ordenador: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa

Protocolo: 842400

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

errata
.

errata de sUBstitUiÇÃo
Substituição sobre a resolução n° 03 de 18 de fevereiro de 2022, publicada 
no Diário oficial do Estado do Pará n° 34.927 de 08/04/2022, que aprova a 
constituição da comissão Permanente de integração Ensino-Serviço (ciES 
Marajó i), vinculada à cir.
No paragrafo 1°, linha 22 e 23, onde se lê alzemir dos Santos Sales ( 
Salvaterra), leia- se Wlademir araújo dos Santos Junior ( Salvaterra). Por 
motivo de desligamento do primeiro de suas atividades no município.
Valdinei Silva Teixeira Junior
diretor do 7ºcrS/SESPa

Protocolo: 842266

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 324/2022 - 8º crs/sesPa
Breves (Pa), 19 de agosto de 2022.
À diretora do 8° centro regional de Saúde/SESPa, conforme atribuições 
que lhe são conferidas pela PorTaria Nº. 285/2021-ccG de 17 de 
fevereiro de 2021, publicada no
Diário Oficial do Estado nº 34.495 de 18 de fevereiro de 2021.
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:
i – designar o servidor roSiNEY florES BarBoSa, matrícula 5913537/1, 
agente administrativo para ser responsável pelo preenchimento do formu-
lário e acompanhamento do
Programa Nacional de Transparência Pública.
ii – dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ana Ângela fialho félix
diretora do 8º crS/BrEVES
PorTaria Nº. 285/2021-ccG

Protocolo: 842332

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 69 de 18 de aGosto 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 2022/1053078
rESolVE:
designar a servidora Waldemarina Barroso Sousa, Matrícula: 5160987/1 
ocupante do cargo de agente administrativo, lotada no 9° centro regional 
de Saúde para substituir a direção desta divisão de organização controle 
e avaliação do 9º crS/SESPa, Nairsen Batista Mota, sem ônus, no período 
de 22/08/2022 à 25/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SESPa/ 9° crS, 19 de agosto de 2022
aline Nair liberal cunha
diretora do 9ºcrS/SESPa

Protocolo: 842068

errata
.

errata de diÁria.
PORTARIA Nº41 de 09 de Março de 2022. Publicado no Diário Ofi-
cial Nº 34.894 de 16 de Março de 2022. Protocolo: 771736.
Servidores:
ragner Borgia Junott
Nara lúcia Santos ribeiro
onde se lê.
Período: 25/04/2022 à 29/04/2022 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Leia-se.
Período: 29/08/2022 a 02/09/2022 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 842074

diÁria
.

Portaria Nº 263 de 18 de agosto 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: realizar a conferência para averiguar e registrar equipamentos 
novos comprados mediante aos processos de aquisição 2018/233992 e 
2016/504692 para atender as necessidades do Hospital Municipal de orixi-
miná e Unidades Básicas de Saúde.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: oriximiná/ Pa – Brasil.
Período: 12/09/2022 a 16/09/2022 N° de diária: 4,5 (quatro diárias e 
meia)
Servidores:
Elisangela Tapajós de Sousa.
cPf:621.800.612-34.
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Matrícula: 59012071.
cargo: Técnico de Enfermagem.
ronaldo Gomes Nascimento
cPf: 480.396.162-04.
Matrícula: 57207377.
cargo: Marinheiro fluvial de Máquinas.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 842396

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 18 de 19 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 2022/889816
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 224 de 14 de Julho de 2022, 
publicada no Diário Oficial Nº 35.049 de 04 de Julho de 2022. Protocolo: 
829210; em nome dos servidores Gleydson de Barros coelho, matrícula 
572075481; Herberto de carvalho dantas filho, matrícula: 0505321; 
Eládio Ângelo de carvalho, matrícula: 500837; Edimilson Gomes dos 
Santos; matrícula:505522, referente à concessão de diárias no Período: 
07/08/2022 à 24/08/2022 / N° de diária: 17,5 (dezessete diárias e meia) 
para o Município de Jacareacanga/ Pa – Brasil.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aliNE Nair cUNHa liBEral
diretora do 9º crS/SESPa

Protocolo: 842426

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

aPostiLaMeNto
.

termo de apostilamento
apostilamento do contrato N° 03/2022
apostilamento n° 1/2022
Exercicio: 2022
Processo: 2021/103381
contratante: SEcrETaria dE SaUdE PUBlica/10° crS/alTaMira
contratado : SaNToS E BErTEloNi lTda
objeto: contratação de empresa especializada para manutenção de equi-
pamentos de informática com fornecimento de peças
objetivo do apostilamento: adequar a dotação orçamentária ao exercício 
de 2022. Inckuir a Natureza de Despesa: 3339040.
descrição da dotação orçamentária: incluir a Natureza de despesa: 3339040
data do apostilamento: 14/07/2022.
Waldecir aranha Maia
ordenador de despesas do 10° crS/SESPa

Protocolo: 842173

.

.

diÁria
.

Portaria N° 292/2022, de 03/08/2022
Portaria coletiva
objetivo: realizar visita técnica para monitoramento e avaliação do processo 
de trabalho das equipes Saúde da família, equipe ribeirinha e sua articulação 
com os diversos pontos de atenção psicossocial, implantados no território.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Porto de Moz
Servidor: 54190012-1/ claUrilENE lacErda loiola (Enfermeira) / 5,5 
diárias (completa) de 29/08/2022 a 03/09/2022
Servidor: 5942775-1/ Karlla fErNaNda aZEVEdo BriTo dE lUcENa 
TorrES (Psicólogo) / 5,5 diárias (completa) de 29/08/2022 a 03/09/2022
Servidor: 5967045-1/ ÉriKa PaTricY SErrÃo raMoS (Enfermeira) / 5,5 
diárias (completa) de 29/08/2022 a 03/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 842436

.

.

oUtras MatÉrias
.

sistema Único de saúde
10º centro regional de saúde - sesPa
comissão intergestores regional Transamazônica Xingu – cir Xingu
resolução Nº 08 de 29 de julho de 2022.
a comissão intergestores regional - cir região de Saúde da Transamazôni-
ca/Xingu-Pa, no uso das suas prerrogativas regimentais e atribuições legais;
o coordenador da comissão intergestores regional – cir região de Saúde 
da Transamazônica/Xingu – Pa, no uso de suas prerrogativas regimentais e 
atribuições legais, em conformidade com o disposto no decreto Presiden-
cial nº 7508/2011 e,

considerando que a cir como instancia regional, técnica e de pactuação é 
a representação regionalizada da comissão intergestores Bipartite – ciB, 
cujas atribuições são de analisar e aprovar os pleitos apresentados pelas 
secretárias municipais de saúde, no âmbito regional, conforme define De-
creto Presidencial nº 7508/2011;
Considerando o Oficio nº 027/2022/DOCA/SEMASA, datado de 26/07/2022, 
encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde de anapu, no qual infor-
mar que possui em seu quadro de servidores 06 (seis) microscopistas, 
desses 03 (três) são custeados pelo Ministério da Saúde (MS). diante do 
exposto, solicita aporte financeiro por parte do Ministério da Saúde (MS), 
que possa manter a contratação dos demais microscopistas (três), com o 
objetivo de dar continuidade nos serviços e ações de saúde;
o Presidente da cir - XiNGU, devido o prazo de submissão para apreciação 
da ciB-Pa e no uso de suas atribuições legais:
resolve:
art. 1º – aprova “ad referendum” a solicitação da Secretaria Municipal de 
Saúde de Anapu, de aporte financeiro por parte do Ministério da Saúde 
(MS), para que possa manter a contratação de 03 (três) microscopistas, 
com o objetivo de dar continuidade nos serviços e ações de saúde.
art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
altamira/Pa, 29 de julho de 2022.
Waldecir aranha Maia
Presidente da cir Xingu

Protocolo: 842075

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 465 de 19 de agosto de 2022
Nome: José ivanaldo Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504825.
cPf: 146.608.142-20.
Período: 22 a 26.08.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santa Maria das Barreias.
objetivo: conduzir técnicos da divisão Técnica.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 842501
Portaria Nº 466 de 19 de agosto de 2022
Nome: abrahão raimundo alab Tavares.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 502772.
cPf: 257.067.722-15.
Período: 22 a 26.08.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia) diárias.
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria.
objetivo: conduzir técnicos da doca/12ºcrS/SESPa.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 842519
Portaria Nº 467 de 19 de agosto de 2022
Nome: Manoel da Paz ribeiro Santos.
cargo/função: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505060.
cPf: 260.470.632-68.
Período: 22 a 26.08.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia) diárias.
origem: conceição do araguaia.
destino: São felix do Xingu.
objetivo: conduzir técnicos da divisão Vigilância em Saúde.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 842553
Portaria Nº 468 de 19 de agosto de 2022
Nome: célio Santos cruz.
cargo/função: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 22 a 26.08.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria, Pau d’arco e Sapucaia.
objetivo: conduzir técnicos do NUPES.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 842558
Portaria Nº 469 de 19 de agosto de 2022
Nome: José carlos Sales da Silva
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 0505559
cPf: 176.808.912-49
Nome: ademar coelho Barbosa.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 505545.
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cPf: 032.693.292-53.
Nome: raimundo da Silva rodrigues
cargo: Guarda de Endemias
Matrícula: 504396
cPf: 308.609.111-87
Período: 22 a 26.08.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
destino: Santa Maria das Barreiras (casa de Tabua, Novo Horizonte e Ba-
tista) e Santana do araguaia.
objetivo: realizar levantamento de férias “in loco” para o ano 2023 e atua-
lização cadastral dos servidores da SESPa e Ministério da Saúde
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 842577

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 619/2022–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 683/2021– GaB/dG/Hol, publicada no doE 
nº 34.711 de 27/09/2022, que designava a servidora desta autarquia, 
claUdia dZiMidaS HaBEr, matrícula nº 54187974/2 – farmacêutica, 
e no seu impedimento a servidora, SaNdra Maria PirES MacEdo, 
matrícula nº 5958975/1 – técnica de administração e finanças, ambas 
lotadas na divisão de farmácia – difar, para a função de fiscal dos 
Contratos administrativos nº 129/2021 – HOL, firmado com a empresa 
NoVa MÉdica coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda, do 
Contrato administrativo nº 130/2021 – HOL, firmado com a empresa E R 
TRINDADE EPP, do Contrato administrativo nº 131/2021 – HOL, firmado 
com a empresa BioValic coMÉrcio dE EQUiPaMENToS MÉdicoS lTda, do 
Contrato administrativo nº 132/2021 – HOL, firmado com a empresa GUILBER 
farMacÊUTica coMÉrcio lTda cujo objeto é o fornecimento de MaTErial 
TÉcNico HoSPiTalar, durante o período de 12 (doze) meses, que será 
adquirida nas condições estabelecidas no contrato. Processo nº 2021/950330.
designar o servidora desta autarquia, SaNdra Maria PirES MacEdo, 
matrícula nº 5958975/1 – técnica de administração e finanças e no seu 
impedimento o servidor JoSÉ roNaldo TEiXEira dE SoUZa JÚNior, 
farmacêutico, matrícula n° 5909396/2-Hol lotado na central de abaste-
cimento farmacêutico – caf, para a função de fiscais dos contratos aci-
ma mencionado, firmados com as empresas NOVA MÉDICA COMÉRCIO DE 
ProdUToS HoSPiTalarES lTda - contrato administrativo nº129/2021, 
do Contrato administrativo nº 130/2021 – HOL, firmado com a empresa E 
r TriNdadE EPP, do contrato administrativo nº 131/2021 – HOL, firmado 
com a empresa BioValic coMÉrcio dE EQUiPaMENToS MÉdicoS lTda, 
do Contrato administrativo nº 132/2021 – HOL, firmado com a empresa 
GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda cujo objeto é o fornecimento de 
MaTErial TÉcNico HoSPiTalar, durante o período de 12 (doze) meses, 
que será adquirida nas condições estabelecidas no contrato. Processo nº 
2021/950330.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 842221
Portaria FiscaL de coNtrato Nº 623/2022–GaB/dG/HoL
revogar a PorTaria Nº 155/2022– GaB/dG/Hol, publicada no doE nº 
34.862 de 10/02/2022, que designava a servidora claUdia dZiMidaS 
HaBEr, farmacêutica, matrícula nº 54187974, e no seu impedimento 
pela servidora aNNiE EliSaNdra MESQUiTa dE oliVEira, farmacêutica, 
matrícula nº 54185904/1, ambos lotados no central de abastecimento 
Farmacêutica do Hospital Ophir Loyola, para a função de fiscais do Contrato 
nº 025/2022, firmado com a empresa COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
PRADO LTDA; Contrato nº 027/2022, firmado com a empresa ONCO PROD 
diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES E oNcolÓGicoS lTda; 
Contrato nº 028/2022, firmado com a empresa COMERCIAL MOSTAERT 
LIMITADA; Contrato nº 029/2022, firmado com a empresa PROFARMA 
SPECIALTY S.A.; Contrato nº 030/2022, firmado com a empresa ACCORD 
farMacÊUTica lTdA; Contrato nº 031/2022, firmado com a empresa 
aSTraZENEca do BraSil lTDA e Contrato nº 032/2022, firmado com 
a empresa NaTcofarMa do BraSil, cujo objeto é o forNEciMENTo dE 
MEdicaMENTo QUiMioTEráPico, para atender ao período de 12 meses.  
Processo nº 2021/1331165.
art. 2º – designar o servidor desta autarquia, JoSÉ roNaldo TEiXEira 
dE SoUZa JÚNior, farmacêutico, matrícula n° 5909396/2-Hol lotado na 
central de abastecimento farmacêutico – caf, e nos seus impedimentos a 
servidora aNNiE EliZaNdra MESQUiTa dE oliVEira, farmacêutica, matrí-
cula n° 54185904/1-Hol para a função de fiscais dos contratos acima men-
cionado, ambos lotados na divisão de farmácia do Hospital ophir loyola.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ 

Protocolo: 842235

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 622/2022–GaB/dG/HoL
revogar a PorTaria Nº 322/2022– GaB/dG/Hol, publicada no doE nº 
34.940 de 20/04/2022, que designava o servidor desta autarquia, cláUdia 
dZiMidaS HaBEr, farmacêutico, matricula n.º 54187974/2-Hol e nos seus 
impedimentos a servidora aNNiE EliZaNdra MESQUiTa dE oliVEira, 
farmacêutica, matrícula n° 54185904/1-Hol, ambas lotadas na divisão de 
farmácia do Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do contrato, 
firmados com as empresas FARMECE INDÚSTRIA QUÍMICA FARMACÊUTICA 
cEarENSE lTda contrato administrativo n.º176  e criSTalfarMa 
coMÉrcio rEPrESENTaÇÃo iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda contrato 
administrativo n.º175, cujo objeto é fornecimento de solução parental de 
grande volume hospitalar. Processo nº 2021/1268180
art. 2º – designar o servidor desta autarquia, JoSÉ roNaldo TEiXEira 
dE SoUZa JÚNior, farmacêutico, matrícula n° 5909396/2-Hol lotado na 
central de abastecimento farmacêutico – caf, e nos seus impedimentos a 
servidora aNNiE EliZaNdra MESQUiTa dE oliVEira, farmacêutica, ma-
trícula n° 54185904/1-Hol para a função de fiscais dos contratos aci-
ma mencionado, ambos lotados na divisão de farmácia do Hospital ophir 
loyola, para a função de fiscais do contrato farMEcE iNdÚSTria QUÍMica 
farMacÊUTica cEarENSE lTda e criSTalfarMa coMÉrcio rEPrESEN-
TaÇÃo iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda, cujo objeto é fornecimento de 
solução parental de grande volume hospitalar. Processo nº 2021/1268180.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ 

Protocolo: 842233
Portaria FiscaL de coNtrato Nº 624/2022–GaB/dG/HoL
revogar a PorTaria Nº 323/2022– GaB/dG/Hol, publicada no doE nº 
34.940 de 20/04/2022, que designava a servidora cláUdia dZiMidaS 
HaBEr, farmacêutico, matricula n.º 54187974/2-Hol e nos seus impedimentos 
a servidora aNNiE EliZaNdra MESQUiTa dE oliVEira, farmacêutica, matrícula n° 
54185904/1-Hol, ambas lotadas na divisão de farmácia do Hospital ophir loyola, 
para a função de Fiscais do Contrato Administrativo n.º 050/2022, firmado com a 
empresa f cardoSo & cia lTda, nome de fantasia SHoPPiNG da SaÚdE cujo 
objeto é fornecimento de medicamentos diversos, no período de 12 (doze) meses. 
Processo nº 2021/1239600.
art. 2º – designar o servidor desta autarquia, JoSÉ roNaldo TEiXEi-
ra dE SoUZa JÚNior, farmacêutico, matrícula n° 5909396/2-Hol lotado 
na central de abastecimento farmacêutico – caf, e nos seus impedimen-
tos a servidora aNNiE EliZaNdra MESQUiTa dE oliVEira, farmacêutica, 
matrícula n° 54185904/1-Hol para a função de fiscais dos contratos acima 
mencionado, ambos lotados na divisão de farmácia do Hospital ophir loyola.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ 
 

Protocolo: 842237
Portaria FiscaL de coNtrato Nº 625/2022–GaB/dG/HoL
revogar a PorTaria Nº 303/2022– GaB/dG/Hol, publicada no doE nº 
34.934 de 14/04/2022, que designava a servidora claUdia dZiMidaS 
HaBEr, farmacêutica, matrícula: 54187974/2, lotada na central de 
abastecimento farmacêutico - caf e no seu impedimento, a servidora 
aNNiE EliSaNdra MESQUiTa dE oliVEira, farmacêutica, matrícula: 
54185904/1, lotadas na divisão de farmácia –difar do Hospital ophir 
Loyola, para a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 054/2022 
– HOL, firmado com a empresa CALLMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
E rEPrESENTaÇÃo lTda, cujo objeto é fornecimento de coNTraSTES 
radiolÓGicoS E acESSÓrioS da HEModiNÂMica, no período de 12 
(doze) meses.  Processo nº 2022/194654.
art. 2º – designar o servidor desta autarquia, JoSÉ roNaldo TEiXEira 
dE SoUZa JÚNior, farmacêutico, matrícula n° 5909396/2-Hol lotado na 
central de abastecimento farmacêutico – caf, e nos seus impedimentos a 
servidora aNNiE EliZaNdra MESQUiTa dE oliVEira, farmacêutica, ma-
trícula n° 54185904/1-Hol para a função de fiscais dos contratos acima 
mencionado, ambos lotados na divisão de farmácia do Hospital ophir loyola.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ 

Protocolo: 842239
Portaria FiscaL de coNtrato Nº 621/2022–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:
revogar a PorTaria Nº 772/2021– GaB/dG/Hol, publicada no doE 
nº 34.766 de 16/11/2021, que designava a servidora desta autarquia, 
claUdia dZiMidaS HaBEr, matrícula n° 54187974, e no seu impedimento, 
BrUNa frEirE PoNTES MaScarENHaS, matrícula nº 57195658/1, ambas 
farmacêuticas lotadas na divisão de farmácia do Hospital ophir loyola, 
para a função de fiscais do Contrato nº 154/2021, firmado com a empresa 
cordEl aUToMaÇÃo & SErViÇoS EirEli, cujo objeto é a aquisição 
de Painel Eletrônico com acionamento através de teclado compatível 
com a cabine de segurança biológica marca VEco, modelo claSSE ii 
B2 (VlfS12claSSEii), pelo período de 12 (doze) meses. Processo nº 
2021/759554.
art. 2º – designar o servidor desta autarquia, JoSÉ roNaldo TEiXEira 
dE SoUZa JÚNior, farmacêutico, matrícula n° 5909396/2-Hol lotado na 
central de abastecimento farmacêutico – caf do Hospital ophir loyola e 
no seu impedimento a servidora BrUNa frEirE PoNTES MaScarENHaS, 
matrícula nº 57195658/1 lotados na divisão de farmácia do Hospital ophir 
Loyola, para a função de Fiscais do Contrato nº 154/2021, firmado com a 
empresa cordEl aUToMaÇÃo & SErViÇoS EirEli, cujo objeto é a aquisição 
de Painel Eletrônico com acionamento através de teclado compatível com a 
cabine de segurança biológica marca VEco, modelo claSSE ii B2 (VlfS-
12claSSEii), pelo período de 12 (doze) meses. Processo nº 2021/759554.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ 

Protocolo: 842227
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Portaria FiscaL de coNtrato Nº 620/2022–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:
revogar a PorTaria Nº 715/2021– GaB/dG/Hol, publicada no doE 
nº 34.726 de 06/10/2021, que designava a servidora desta autarquia, 
SaNdra Maria PirES MacEdo, matrícula nº 5958975/1 – técnica de 
administração e finanças e no seu impedimento pela servidora CLAUDIA 
dZiMidaS HaBEr, matrícula nº 54187974/2 – farmacêutica, ambas lotadas 
na divisão de farmácia – difar, para a função de fiscais dos contratos 
administrativos nº 139/2021 – HOL, firmado com a empresa ART MÉDICA 
coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda, 
cujo objeto é a forNEciMENTo dE iNSUMoS Para ESTErEliZaÇÃo Por 
PErÓXido dE HidroGÊNio, coMPaTÍVEl coM o EQUiPaMENTo STErrad 
100S, pelo período de 12 (doze) meses. Processo nº 2021/950391 (PaE).
art. 2º – designar o servidora desta autarquia, SaNdra Maria PirES 
MACEDO, matrícula nº 5958975/1 – técnica de administração e finanças 
e no seu impedimento o servidor JoSÉ roNaldo TEiXEira dE SoUZa 
JÚNior, farmacêutico, matrícula n° 5909396/2-Hol lotado na central de 
abastecimento farmacêutico – caf, para a função de fiscais dos contra-
tos acima mencionado, firmado com a empresa Contratos administrativos 
nº 139/2021 – HOL, firmado com a empresa ART MÉDICA COMÉRCIO E 
rEPrESENTaÇÕES dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda, cujo objeto é a 
forNEciMENTo dE iNSUMoS Para ESTErEliZaÇÃo Por PErÓXido dE 
HidroGÊNio, coMPaTÍVEl coM o EQUiPaMENTo STErrad 100S, pelo 
período de 12 (doze) meses. Processo nº 2021/950391 (PaE).
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ 
 

Protocolo: 842225

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata de Publicação da Portaria de FiscaL N.º 618/ - HoL, pu-
blicada no Diário Oficial do Estado nº 35.082 de 19/08/2022 – Pro-
tocolo: 841693
onde se lê:
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.
Leia-se:
designar o servidor desta autarquia, dioNiSio dE oliVEira BENTES, Mé-
dico, matrícula n° 57225320/2-Hol  e nos seus impedimentos o servidor 
MARCO ANTÔNIO MARTINS PANTOJA, técnico em administração e finanças, 
matrícula n° 5849632/2-Hol, ambos lotados na divisão de radioterapia do 
Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do contrato acima menciona-
do, firmado 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 ra-
dioterapia do Hol., pelo período de 12 meses. Processo nº 2021/645291.
ordenador responsável: iVETE GadElHa VaZ
Belém, 19 de agosto de 2022

Protocolo: 842079

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
9º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 044/2020-HoL
data assinatura:13/08/2022
Processo nº: 2022/916126
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 14/08/2022 a 13/08/2023
Valor Total do aditivo: de totalizando r$ 315.952,78 (trezentos e quinze 
mil e novecentos e cinqüenta e dois reais e setenta e oito centavos)
orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado: MaGiSTral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 842209

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 044/2022-HoL - Pae
data de Homologação: 18/08/2022
Empresa contratada MaridalVa SilVa foNTEl dE SoUZa
Valor Total: r$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais)
objeto: contratação, em caráter emergencial, para o serviço de manuten-
ção corretiva em câmaras de conservação e equipamento de refrigeração 
com reposição total de peças originais para agência Transfusional do Hos-
pital ophir loyola, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.
fundamento legal: art. 24, inciso ii, da lei n. 8.666/93
Processo nº 2022/877373
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 foNTE: 0269 - ElEMENTo dE 
dESP: 339039. ação: 260911
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 842208

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 044/2022-HoL
o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo nº 044/2022, em 
favor da empresa MaridalVa SilVa foNTEl dE SoUZa
objeto: contratação, em caráter emergencial, para o serviço de manutenção 
corretiva em câmaras de conservação e equipamento de refrigeração com 
reposição total de peças originais para agência Transfusional do Hospital ophir 
loyola, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. Processo nº 2022/877373
Valor Total: r$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais)
com fundamento no art. 24, inciso ii, da lei nº 8.666/93.
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 842213

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 084/2022
Processo nº 2022/265641.
objeto: é a aquisição de materiais técnico-hospitalares.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
f. cardoSo & cia lTda r$ 47.549,60
r. c. diEGo dE SoUZa & dE PaUla lTda r$ r$ 39.146,00
crUZEl coMErcial diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES Ei-
rEli r$ r$ 76.056,00
MEdica HoSPiTalar coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda r$ 45.039,20
Valor Total da licitação: r$ 207.790,80
Belém, 13 de agosto de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 842587
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 076/2022
Processo nº 2022/248821.
objeto: é o fornecimento de Medicamentos sujeitos à controle Especial.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
UNi HoSPiTalar cEara lTda r$ 765,00
call MEd coMÉrcio dE MEdicaMENToS E rEPrESENTaÇÃo lTda r$ 350.021,50
criSTália ProdUToS QUÍMicoS farMacÊUTicoS lTda r$ 60.740,00
f. cardoSo & cia lTda r$ r$ 100.985,50
Valor Total da licitação: 512.512,00
Belém, 13 de agosto de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 842595

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 631 /2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a essencialidade das atividades deste Hospital, que suscitam 
a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade do serviço;
coNSidEraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 da lei 5.810/94.
coNSidEraNdo os termos contidos nos Processos nº 2022/873573 de 08/07/2022.
rESolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 04/08/2022, de 
acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% sobre o salário 
– base, a servidora (o) GiBSoN KEPlEr SarMENTo PErEira, Técnico ad-
ministração e financias (ciências Econômicas), matrícula n° 80845169/4, 
pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério da 
direção deste Hospital e não se incorporará para nenhum efeito à remune-
ração ou provento do (a) servidor (a).
dÊ – SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 12 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 842185
Portaria Nº 630/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
coNSidEraNdo a devida regularidade nas atividades de apuração, efetu-
adas pela comissão de Sindicância administrativa disciplinar - Sad institu-
ída pela PorTaria Nº 140/2021 - GaB/dG/Hol de 22/03/2021, que atuou 
nos autos do Processo nº 2020/639190 de 26/08/2020, e
coNSidEraNdo a conclusão do Parecer PS 112/2022 de 15/06/2022 da Pro-
JUr que manifesta_se pela ocorrência da prescrição, nos termos do art.198, 
iii, do rJU, arquivando-se os autos, conforme deliberação da diretora Geral.
rESolVE:
i – arquivar os autos do Processo nº 2020/639190 de 26/08/2020, uma 
vez que foram observadas as disposições legais pertinentes, de modo que 
sua conclusão de arquivamento foi adotada dentro da legalidade.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 18 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 842219
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Portaria Nº 633/2022 - GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo o disposto no § 1° do art. 93 da lei 5.810/94 – rJU de 24/01/1994 e,
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/537327 de 
04/05/2022.
rESolVE:
i - coNcEdEr a servidora KEYTYaNNE PaTrYcYa SaNToS NEri, Técnico 
de Enfermagem, matricula n° 5905565/1, lotada no centro de Suporte de 
Enfermagem (Uai), pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, licença 
para tratar de interesse Particular, por 2 (dois) anos, a partir de 25/05/2022 
conforme disposto no art. 93 § 1°da lei 5.810/94 – rJU de 24/01/1994.
ii - os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 25/05/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola,
Em, 19 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 842222
Portaria Nº 634/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a essencialidade das atividades deste Hospital, que suscitam 
a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade do serviço;
coNSidEraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 da lei 5.810/94.
coNSidEraNdo os termos contidos nos Processos nº 2022/711841 de 07/06/2022.
rESolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 22/08/2022, de acordo 
com a legislação Vigente, no percentual de 50% sobre o salário – base, a (o) 
servidora (o) JoSE rodriGUES SaNToS da coSTa, Técnico de Enfermagem, 
matrícula n° 5594413/3, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério da 
direção deste Hospital e não se incorporará para nenhum efeito à remune-
ração ou provento do (a) servidor (a).
dÊ – SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 19 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 842378

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº 764/2022 – cPad/Pres/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 e seguintes da lei nº 5.810/94, 
que impõe à autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço pú-
blico, o dever de apuração imediata do fato, mediante sindicância ou pro-
cesso administrativo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/821133 e seus anexos, 
que trata de suposto caso de procedimento desidioso, infração capitulado 
no artigo 190, inciso XiX, da lei n.º 5.810/1994.
rESolVE:
i - determinar a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTiVa, para apu-
rar os fatos constantes do Processo nº 2021/821133, verificar com maior 
precisão o juízo de admissibilidade de processo administrativo discipli-
nar e/ou sindicância investigativa;
ii - designar para compor a comissão de Processo de Sindicância investi-
gativa os servidores, carloS alBErTo SEaBra GoNÇalVES, Técnico de 
Segurança do Trabalho, matricula 57212646/2; SaNdra lUcia aTaNES 
dE alBUQUErQUE, Enfermeira, matricula 5643619/3; e roSiaNE da Sil-
Va GoNÇalVES, assistente administrativo, matrícula 57194256/1; para, 
sob a presidência do primeiro, dar seguimento ao item precedente;
iii - deliberar que os membros da comissão poderão reportar-se direta-
mente às unidades e diretorias desta fundação, em diligências necessárias 
às atividades de investigação e esclarecimento;
iV - Estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da publicação 
deste instrumento, para apresentação do relatório, com possibilidade de 
prorrogação, por igual prazo, mediante justificativa.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 02 de agosto de 2022.
dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 842432

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 086/2022
data: 19/08/2022
Valor total: r$ 104.669,04
oBJETo: GraMPEadro liNEar, GraMPo E diSPoSiTiVo dE fiXaÇÃo dE TElaS
fundamentação legal: com base no artigo 24, incisos iV, da lei federal 
nº8.666/93 e Parecer nº 287/2022/Prof/fScMP
Data de Ratificação: 19/08/2022 - PAE nº 2022/1004446
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936 e seus respectivos superavits; 
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: ENdocENTEr NorTE HoSPiTalar lTda; cNPJ/
Mf: 40.395.266/0001-03; ENdErEÇo: Tv. doutor Enéas Pinheiro nº 2556, 
Bairro Marco, Belém/Pa, cEP: 66.095-015; TElEfoNE: (91) 3265-9050
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 842524
disPeNsa: 087/2022
data: 19/08/2022
Valor total: r$ 324.090,00
oBJETo: aTadUraS EM crEPE, alGodÃo HidrÓfilo, coMPrESSa caM-
Po oPEraTÓrio, ESParadraPo
fundamentação legal: com base no artigo 24, incisos iV, da lei federal 
nº8.666/93 e Parecer nº 286/2022/Prof/fScMP
Data de Ratificação: 19/08/2022 - PAE nº 2022/957541
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 
0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653, 0149009936 e 
seus respectivos superavits;
Elemento de despesa: 339030.
coNTraTada: i f S NaSciMENTo & cia lTda
cNPJ/Mf: 63.872.493/0001-70
ENdErEÇo: Tv. Enéas Pinheiro nº 875, Bairro: Pedreira, Belém/Pa, cep: 
66.087-430; TElEfoNE: (91) 3276-6675/ (91) 3276-5116
coNTraTada: f cardoSo E cia lTda
cNPJ/Mf: 04.949.905/0001-63
ENdErEÇo: rua João Nunes de Souza nº 125, rod. Br 316, KM 8, Bairro: 
aguas Brancas, ananindeua-Pa, cep: 67.033-030; TElEfoNE: (91) 3202-
1344/ (91) 3202-1303
coNTraTada: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda
cNPJ/Mf: 21.581.445/0001-82
ENdErEÇo: Estrada curuçambá nº 50, Bairro: curuçamba, ananindeua-
Pa, cep: 67.146-263; TElEfoNE: (94) 9147-3268
coNTraTada: SilVa E dElGado coMErcio dE ProdUToS MEdicoS E 
HoSPiTalarES EirEli
cNPJ/Mf: 08.393.709/0001-06
ENdErEÇo: av. Pedro Miranda nº 2670, Bairro: Pedreira, Belém-Pa, cep: 
66.085-026; TElEfoNE: (91) 3231-9599
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 842567

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 087/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 19/08/2022 - PaE nº 2022/957541
objeto: aTadUraS EM crEPE, alGodÃo HidrÓfilo, coMPrESSa caMPo 
oPEraTÓrio, ESParadraPo
coNTraTada: i f S NaSciMENTo & cia lTda
cNPJ/Mf: 63.872.493/0001-70
coNTraTada: f cardoSo E cia lTda
cNPJ/Mf: 04.949.905/0001-63
coNTraTada: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda
cNPJ/Mf: 21.581.445/0001-82
coNTraTada: SilVa E dElGado coMErcio dE ProdUToS MEdicoS E 
HoSPiTalarES EirEli
cNPJ/Mf: 08.393.709/0001-06
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 842569
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 086/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 19/08/2022 - PaE nº 2022/1004446
objeto: GraMPEadro liNEar, GraMPo E diSPoSiTiVo dE fiXaÇÃo dE TElaS
coNTraTada: ENdocENTEr NorTE HoSPiTalar lTda
cNPJ/Mf: 40.395.266/0001-03
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 842534
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FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria Nº 462 de 04 de aGosto de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo de-
creto Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE/Pa nº 
34.848, de 31 de janeiro de 2022.
considerando o teor do Processo nº 2022/988731;
Considerando o Parecer Jurídico às fls. 05/06;
considerando o disposto no artigo 199, da lei 5.810/94 (rJU).
resolve:
i- instaurar Processo de Sindicância investigativa para apuração de fatos;
ii- designar os servidores Paulo roberto carvalho da Silva, Matrícula nº 
5828350/2, ocupante do cargo de administrador, rogério cândido Júnior, 
Matrícula nº 57190893/1, ocupante do cargo de agente administrativo e 
orivando Nobre Barbosa, Matrícula nº 54188925/1, ocupante do cargo de 
auxiliar de Serviços Gerais, para, sob a Presidência do Primeiro, integra-
rem a comissão de Processo de Sindicância investigativa, objetivando a 
apuração dos fatos;
iii- fixar o prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da Publicação 
para a conclusão dos trabalhos.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente/fHcGV

Protocolo: 840467
Portaria Nº 463 de 19 de aGosto de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar ianna, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo de-
creto Governamental de 28 e janeiro de 2022, publicado no doE/Pa nº 
34.848, de 31 de janeiro de 2022.
resolve:
i- Excluir da comissão Permanente de Sindicâncias e Processos 
administrativos disciplinares, da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna, instituída pela PorTaria Nº 479, de 09 de outubro 
de 2020, os servidores roberto fernando de Jesus Pereira, Matrícula nº 
54190406/2, ocupante do cargo de auxiliar administrativo e Klyvia Suenny 
Barbosa de oliveira, Matrícula nº 54190928, ocupante do cargo de auxiliar 
administrativo;
ii- incluir para compor a comissão Permanente de Sindicâncias e 
Processos administrativos disciplinares, da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna, instituída pela PorTaria Nº 479, de 09 
de outubro de 2020, os servidores Helena lúcia ferreira Peres, Matrícula 
nº 5520240/2, ocupante do cargo de administrador; Gelson Moreira de 
almeida, Matrícula nº 54195118/1, ocupante do cargo de auxiliar de 
Serviços Gerais e roseneida Jacqueline oliveira de almeida, Matrícula nº 
54190632/1, ocupante do cargo de copeira.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente/fHcGV

Protocolo: 842250
 Portaria Nº 434 de 19 de aGosto de 2022
a diretora administrativo-financeiro da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela Portaria de nº 151, de 22 de março de 2022, publicada no doE/Pa nº 
34.903, de 23 de
março de 2022;
coNSidEraNdo o descumprimento parcial das obrigações assumidas 
pela empresa compromitente fornecedora da ata de registro do Preços 
Nº 171/2021/fPEHcGV, oriunda da Nota de Empenho nº 2022NE01265 e 
PE - SrP Nº 55/2021;
coNSidEraNdo manifestação jurídica nos autos do processo nº 
2022/911647, favorável à apuração da conduta da empresa compromiten-
te fornecedora, diante de fatos e documentos acostados aos autos;
rESolVE:
1 – dETErMiNar a instauração de processo administrativo para apuração 
de responsabilidade contratual em face da empresa MEdic VET diSTri-
BUidora dE MEdicaMENToS EirEli., em razão da ausência de entrega 
de 400 unidades de XaroPE loraTadiNa 1MG/Ml, c/ 100 Ml, conforme 
atestado nos autos do processo mencionado;
2 – REMETER os autos ao SECONC para expedição de notificação à empre-
sa, a fim de, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar de-
fesa prévia, assegurando os princípios da ampla defesa e do contraditório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cláUdia ViNaGrE dE MEllo
diretora administrativo-financeiro/fPEHcGV

Protocolo: 842582

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 199/22
Nome: Marilia SilVa oliVEira
Matrícula: 8400870/1
cargo/lotação: Técnico de Enfermagem/fHcGV
Período: 02/08/2022 a 08/08/2022

Protocolo: 842559

Laudo: 196/22
Nome: EliSaNGEla do Socorro SilVa NaSciMENTo
Matrícula: 5952106/2
cargo/lotação: Técnico de Enfermagem/fHcGV
Período: 11/08/2022 a 15/08/2022

Protocolo: 842557

.

.

errata
.

errata do PreGÃo eLetrÔNico 104/2022
No doe N° 35.066 de 03/08/2022, que publicou o número da pu-
blicação n° 835308.
oNde se LÊ:

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

4 Bicarbonato de Sódio 8,4% amp 10ml 21.000 r$ 21.060,00 caProMEd farMacEUTic a lTda

7 cloreto de Potássio 10% amp 10ml 25.000 r$ 11.520,00 caProMEd farMacEUTic a lTda

10 cloreto de Sódio 0,9% Bls ou frc 250ml 45.000 r$ 77.200,00 f cardoSo E cia lTda

12 cloreto de Sódio 0,9% Bls ou frc 1000ml 25.000  iTEM caNcElado No JUlGa-
MENTo

14 Glicose 5% Bls ou frc 100/125ml 5.000 r$ 18.600,00 diSTriBUidor a flaMEd HoSPi-
Talar EirEli

17 Glicose 10% Bls ou frc 250 ml 2.000 r$ 12.990,00 diSTriBUidor a flaMEd HoSPi-
Talar EirEli

18 Glicose 10% Bls ou frc 500ml 2.000 r$ 16.290,00 diSTriBUidor a flaMEd HoSPi-
Talar EirEli

19 Glicose 25% amp 10ml 5.000 r$ 8.320,00 caProMEd farMacEUTica lTda

Leia-se:

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

4 Bicarbonato de Sódio 8,4% amp 10ml 18.000 r$ 21.060,00 caProMEd farMacEUTic a lTda

7 cloreto de Potássio 10% amp 10ml 18.000 r$ 11.520,00 caProMEd farMacEUTic a lTda

10 cloreto de Sódio 0,9% Bls ou frc 250ml 20.000 r$ 77.200,00 f cardoSo E cia lTda

12 cloreto de Sódio 0,9% Bls ou frc 1000ml 20.000  iTEM caNcElado No JUlGa-
MENTo

14 Glicose 5% Bls ou frc 100/125ml 4.000 r$ 18.600,00 diSTriBUidor a flaMEd HoSPi-
Talar EirEli

17 Glicose 10% Bls ou frc 250 ml 3.000 r$ 12.990,00 diSTriBUidor a flaMEd HoSPi-
Talar EirEli

18 Glicose 10% Bls ou frc 500ml 3.000 r$ 16.290,00 diSTriBUidor a flaMEd HoSPi-
Talar EirEli

19 Glicose 25% amp 10ml 8.000 r$ 8.320,00 caProMEd farMacEUTica lTda

Belém (Pa), 19 de agosto de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta.
ordenador responsável

Protocolo: 842399

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 211/2022
objeto: aquisição de 30 (trinta) monitores cardíacos multiparamétricos 
para atender as altas complexidades das áreas de cardiologia, nefrologia e 
psiquiatria desta fHcGV.
Valor: r$ 479.970,00 (QUaTrocENToS E SETENTa E NoVE Mil, NoVE-
cENToS E SETENTa rEaiS)
data de assinatura: 19/08/2022
Vigência: início em 19/08/2022 e término em 18/08/2023.
Modalidade: adesão à ata de registro de Preço Nº 049/2022 – PrEGÃo ElETrÔ-
Nico SrP N° 84/2021 – SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE do MaraNHÃo.
orçamento: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8289
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 0130008418
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: alfa MEd SiSTEMaS MÉdicoS lTda
Endereço: rua Hum 80, a – distrito industrial – lagoa Santa - MG
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 842555



30  diário oficial Nº 35.084 Segunda-feira, 22 DE AGOSTO DE 2022

coNtrato: 215/2022
objeto: aquisição de 02 (dois) aParElHo dE UlTraSSoNoGrafia Por-
TáTil para atender as altas complexidades das áreas de cardiologia, nefro-
logia e psiquiatria desta fHcGV.
Valor: r$ 486.336,00 (QUaTrocENToS E TriNTa E SEiS Mil, TrEZENToS 
E TriNTa E SEiS rEaiS)
data de assinatura: 19/08/2022
Vigência: início em 19/08/2022 e término em 18/08/2023.
Modalidade: adesão à ata de registro de Preço Nº 05/2021 – PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP N° 05/2021 – HoSPiTal NaVal dE BElÉM.
orçamento: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8289
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 0130008418
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
NoME: NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda
ENdErEÇo: coNJUNTo SaTÉliTE—TraVESSa WE 12 – Nº 1000-
GalPÃo a – coQUEiro
TElEfoNE: (91) 3347-8469
E-Mail: licitacoes@novamedicaltda.com
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 842547
contrato Nº 213/2022
Valor r$ 640.517,33 (SEiScENToS E QUarENTa Mil, QUiNHENToS E dE-
ZESSETE rEaiS E TriNTa E TrÊS cENTaVoS)
objeto: contratação de empresa especializada para a execução de serviços 
contínuos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas 
de climatização e de refrigeração, operantes no imóvel sede da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV) e no cen-
tro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl), constituídos pelas assistências 
técnicas, com cessão de mão de obra qualificada em regime de dedica-
ção exclusiva, nas modalidades elétrica e mecânica, aos equipamentos de 
climatização(chillers, fan coils, fancoletes, Splits, cassetes, acJs) e aos 
equipamentos de refrigeração (Câmaras Frigoríficas, Geladeiras, Freezers, 
Bebedouros), juntamente com suas instalações elétricas/mecânica/hidráu-
lica, incluindo os procedimentos de monitoramento e controle interno da 
qualidade do ar condicionado em ambientes e, também, da água potável 
refrigerante da caG, mediante o fornecimento de insumos materiais e exe-
cução de serviços técnicos especiais.
E SESSENTa E SETE Mil, TrEZENToS E SETENTa E SEiS rEaiS E SETENTa 
E QUaTro cENTaVoS)
data de assinatura: 19/08/2022
Vigência início em 19/08/2022 e término em 18/11/2022.
dispensa n º 74/2022
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.122.1297.8338
Natureza da despesa: 339037
fonte do recurso: 0269,0103
origem do recurso: Estadual
contratado
Nome: MS VaScoNcElloS coNSTrUÇÕES ltda.
Endereço: Tv. lomas Valentinas, conjunto flamengo nº 94, 
bairro: Marco Belém-Pa
Telefone: (91) 3228-0445 / (91) 988261207
E-mail: ms-vasconcellos@hotmail.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 842578

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3°
data da assinatura: 02/08/2022.
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da 
vigência do contrato n° 178/2020,
forma da sua cláUSUla iX – da ViGÊNcia E alTEraÇÕES.
fica prorrogada a vigência do contrato nº 178/2020, pelo período de 12 
(doze) meses, de 20/08/2022 a 19/08/2023 nos termos do art. 57, inciso 
ii, da lei nº 8.666/93.
coNtrato: 178/2020
Exercício: 2022
contratado: ElEVadorES HEXcEl lTda EPP
Endereço: rUa dioGo Moia Nº 868 - UMariZal
cEP: 66.055-170
Telefone: (91) 3228-4997 / (91) 3288-0249
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 842584

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 98/FHcGV/2022
oBJETo:a presente licitação tem por objeto a aquisição de conjuntos de 
circulação Extracorpórea adulto (cEc), com 03 (três) máquinas de cEc 
em comodato, para realização de cirurgias cardíacas na fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QTd Valor GloBal VENcEdor

1. 

coNJUNTo dE cEc adUlTo, composto de:
Kit cânulas adulto.

reservatório Venoso: capacidade para volumes de 4,0 litros 
ou mais, com medida em escala volumétrica, filtro venoso, 

cardiotomia integrada ou não. Entrada venosa 1/2”; saída do 
reservatório 3/8”; Entrada de linhas aspiradoras 1/4”; Entrada 
opcional para o reservatório de cardiotomia 3/8”; Entrada para 
recirculação 1/4”; tomada de amostra arterial e venosa do tipo 
Luer Lock; Tomada de temperatura em linha venosa e arterial, 
Válvula de segurança e reservatório selado para utilização de 

drenagem venosa assistida a vácuo.
reservatório de cardiotomia: integrada ou não ao reservatório 

venoso, com capacidade para volumes acima de 3,0 litros, 
com medida em escala volumétrica; Entrada de linhas aspira-

doras 1/4”; Saída do reservatório de 3/8”.
conjunto de Tubos Pré-montados: linha arterial 3/8”; linha 
venosa dupla 3/8” cada; Tronco da cava dupla 1/2”; cava 

única 1/2”; linha de rolete arterial 3/8” em cada extremidade; 
Linhas aspiradoras de 1/4”; Linha de oxigênio 1/4” com filtro 
de gases; linha de recirculação 1/4”; linha de preenchimento 
rápido; linha(s) de pressão, torneirinhas e conectores para 

adaptações necessárias ao circuito.
filtro de linha arterial: Entrada e saída 3/8”; Saída de bolhas 

e recirculação ou filtro arterial integrado ao oxigenador de 
membrana.

oxigenador de Membrana: Entrada venosa 3/8”; Saída arterial 
3/8”; Entrada de gás de 1/4”; Saída para recirculação 1/4”; 
Tomada de temperatura, tomada de amostra arterial do tipo 

Luer Lock, com manifold; Capacidade de fluxo sanguíneo de 6 
a 8l/min ou mais e priming de até 420 ml.

Trocador de calor: acoplado no oxigenador de membrana, 
com entrada e saída para tubos / mangueira de água ½”.

Sistema de cardioplegia: Tipo cristalóide; capacidade para 
volumes de 1,0 litro ou mais, com medida em escala volumé-
trica; Permutador de calor; via para leitura de pressão, tornei-
rinhas e conectores para adaptações necessárias ao circuito.
Hemoconcentrador: cilíndrico, entrada e saída de sangue, 

saída de solutos, Tubos e linhas de conexões apropriados para 
o modelo e priming de até 100 ml.

600 r$ 2.100.000,00
 M.r.BioMEdica 

rio PrETo 
lTda

coMo-
daTo

MáQUiNa dE circUlaÇÃo EXTracorPorEa, EQUiPaMENToS 
E acESSÓrioS:

Máquina de cEc: deve conter quatro (ou mais) bombas de 
roletes em módulos independentes, com ajuste de oclusão, 
calibração simétrica ou microcalibração mecânica, display de 
controle de fluxo sanguíneo (L/min e L/min/m) para tubos de 
1/2”, 3/8”, 1/4” e rPM (rotações por minuto), controle de ve-
locidade, bateria interna ou externa compatível coma máquina 
de cEc, de acordo com orientações do fabricante. Hastes para 

o devido acoplamento dos respectivos suportes. lâmpada 
integrada para iluminação do oxigenador.

Bomba d’água (trocador de calor): acoplada ou não a máquina 
de cEc com sistema de drenagem, display de controle, ajuste, 
leitura e monitorização de temperatura, alarme audiovisual de 
altas temperaturas. Mangueiras apropriadas para a circulação 

de água.
cronômetro: acoplado ou não a máquina de cEc, com no 

mínimo de 03 tempos
Módulo de cardioplegia: deve conter rolete(s) de auto ajuste 
dos tubos e ou com calibração simétrica ou microcalibração 
mecânica. Bomba d’água com sistema de drenagem. display 
de controle, leitura e monitoramento de temperatura da água 
e os respectivos suportes para o uso do sistema de cardiople-

gia. Mangueiras apropriadas para a circulação de água.
Suportes: respectivos para os sistemas e circuitos utilizados 

na cEc: Sistema de cardioplegia, reservatório de cardiotomia, 
reservatório venoso, oxigenador de membrana, filtro de linha 
arterial e hemoconcentrador, adequados e compatíveis com os 

componentes do circuito de cEc.
Blender (Misturador de Gases): deve conter suporte acoplado, 
seletor de oxigênio (%), fluxômetro(s) de graduação mínima 
(menor que 1 litro) e máxima, adequado(s) para o uso em 

pacientes adultos; Entrada de ar comprimido e entrada de oxi-
gênio. Mangueira de ar comprimido e mangueira de oxigênio.

03 ----
M.r.BioMEdica 

rio PrETo 
lTda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 98/fHcGV/2022:
r$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais)
Belém/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta.
ordenadora responsável

Protocolo: 842413
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aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE-Pará Nº 
34.848 de 31 de janeiro de 2022.
considerando o disposto no art. n° 65, § 8° da lei n° 8.666/93.
rESolVE:
 EXPEdir a presente aPoSTila ao contrato nº. 168/2022, referente ao 
Pregão Eletrônico nº 85/2022, celebrado entre a fPEHcGV e a Empresa 
GETiNGE do BraSil EQUiPaMENToS MÉdicoS lTda, aquisição de 01 
(um) Equipamento Balão intra-aórtico a ser utilizado nos pacientes para 
atender a demanda de atendimento das cirurgias cardíacas realizadas na 
Unidade coronariana adulta da fPEHcGV.
i - inclusão do endereço orçamentário:
 funcional Programática 10.302.1507.8289
Natureza da despesa 449052
fonte de recursos 0130008418/0669
Plano interno - Pi 1040008289E
ii- Esta apostila é parte integrante do contrato nº 168/2021, Pregão nº 85/2021.
 Belém-Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
dirETor PrESidENTE da fPEHcGV

Protocolo: 842411

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria 113/2022-GaB/Hrc, cametá, 19/08/2022. 
o diretor do HoSPiTal rEGioNal dE caMETá, no uso de suas atribuições 
legais através da PorTaria Nº 866/2022 – ccG de 30 de Junho de 2022, 
Publicado no doE nº 30.030 de 01 de julho de 2022......
rESolVE:
1 - dESiGNar, os servidores clEUcio HElENo SoUZa MorEira, Terapeuta 
ocupacional, Matrícula 54194036-1 (Titular), ElViS roNiS aMÉrico GoMES, 
agente administrativo, Matrícula 57194871-1 (Suplente), para responderem 
como adc’s (agentes de desenvolvimento e capacitação) do Hospital regio-
nal de cametá junto a Escola de Governança Pública do Estado do Pará.
2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ ciÊNcia, rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
MarcElo VEiGa coSTa
diretor do Hrc

Protocolo: 842105

.

.

diÁria
.

Portaria: 114/2022, cametá, 18/08/2022
NoME: rENaTa do Socorro da rocHa dE aQUiNo
MaTrÍcUla: 5966201-1
carGo/fUNÇÃo: adMiNiSTradora
oBJETiVo: oBJETiVo: Participar de reunião na dicoM (divisão de comu-
nicação), receber os aparelhos celulares institucionais e outras providências.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: 22 à 24/08/2022
Nº dE dÍariaS: 2,5 (dUaS E MEia) diáriaS
Valor daS diáriaS: r$ 593,45 (Quinhentos Noventa e Três reais e Qua-
renta e cinco centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
MarcElo VEiGa coSTa
dirETor do Hrc

Protocolo: 842106

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 48 de 18 de aGosto de 2022.
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021.
coNSidEraNdo, o parecer da assessoria Jurídica da SESPa nos autos do 
processo nº 28672/2021.
coNSidEraNdo, a PorTaria Nº 100 – dir/HrS, de 10 de Novembro de 
2021, que designou a comissão Especial de Sindicância administrativa do 
Hospital regional de Salinópolis.

rESolVE:
i- instaurar a competente Sindicância administrativa na forma do art. 199 
da lei 5.810/94, nomeando para compor a comissão os servidores: SiMo-
NE coSTa E coSTa, Enfermeira, Mf nº 5896128-1, adriaNo lUiZ lEÃo 
PErEira, agente administrativo, Mf nº 57232606-1, e ElaiNE MoUra 
SaNToS PaMPolHa, agente administrativo, Mf nº57194788-1 para sob a 
presidência do primeiro, apurar as circunstâncias que levaram ao presente 
fato, conforme art. 199 do rJU/94-Pa.
ii-a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 842566

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 038/2021 Processo nº 2021/669864
Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 12/08/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 038/2021 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Muni-
cipal de Sapucaia através do oficio DCRGER/PMS nº 065/2022(seq.110), 
uma vez que a necessidade do aumento de vigência objetivando a efetiva 
da conclusão dos serviços com qualidade e segurança. Entretanto, a obra 
não parou continuando em execução, pois, a empresa campina executou 
100% do prazo contratual e foram executados 77,90% de evolução dos 
serviços. conforme Boletim de Medição em anexo (seq.111) e relatório 
fotográfico (seq.112). A prorrogação de prazo encontra fundamento na 
lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “g” e “i”, 
passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer 
parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias inic. de Vig.: 17/08/2022 T. Vig.: 14/12/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaPUcaia cNPJ nº: 01.617.317/0001-34.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 842243
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 112/2021 Processo nº 2021/889728
Nº. do Termo: 3º  data de assinatura: 10/08/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 112/2021 é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENTE. a 
prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como 
na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “h”, passando consequentemente os do-
cumentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias inic. de Vig.: 28/08/2022 T. Vig.: 25/12/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE colarES cNPJ nº: 05.835.939/0001-90.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 842245

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 288 de 10 de agosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Eng.º se deslocará para fiscalizar obras no município de Curu-
çambaba.
origem: Belém
destino(s): curuçambaba
Servidor (a): Emerson Evandro de araújo Braga
cargo: Gerente
id. funcional: 57175355/3
Período: 14/07 a 15/07/2022
Número de diária(s):1,5 (uma e meia)
Portaria Nº 289 de 10 de agosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Eng.º se deslocará para fiscalizar obras de conservação na PA 
– 256 entre as rodovias Br – 010 (Paragominas) e Pa – 475 (Tailândia) de 
lotes 1,2 e mais 16 pontes ao longo da Pa - 256.
origem: Belém
destino(s): Paragominas / Tailândia
Servidor (a): Marcelo augusto Silva Gonzaga
cargo: Gerente
id. funcional: 5963148/1
Período: 25/07 a 29/07/2022
Número de diária(s):4,5 (quatro e meia)
Portaria Nº 295 de 16 de agosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o Eng.º se deslocará para participar de reunião de apresentação 
do Eci – Estudo do componente indígena da Pa - 256.
origem: Belém
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destino(s): Tomé açú e Goianésia
Servidor (a): Marcelo augusto Silva Gonzaga
cargo: Gerente
id. funcional: 5963148/1
Período: 17/ a 21/08/2022
Número de diária(s):4,5 (quatro e meia)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 842240

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 178/2022-GP, de 18 de aGosto de 2022.
o dirETor PrESidENTE EM EXErcÍcio da companhia de Portos e Hidro-
vias do Estado do Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos 
pelo inciso Vii do artº. 19º do Estatuto Social da cPH; coNSidEraNdo os 
princípios administrativos dispostos no art.37 da constituição federal 1988 
e Decreto Governamental publicado no Diário Oficial do Estado n° 35053 
de 21 de julho de 2022.
coNSidEraNdo os termos da lei federal 13.303/2016;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de critérios para fiscalização 
mais efetiva, no que se refere a gestão dos contratos celebrados por esta 
companhia;
coNSidEraNdo que a adoção desses critérios é fundamental para obedi-
ência do princípio da eficiência administrativa;
r E S o l V E:
designar os servidores abaixo indicados para, com observância na legisla-
ção vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará-cPH e a empresa – Nr PErEira 
coMÉrcio dE áGUa EirEli.
coNtrato: 022/2022-cPH
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de fornecimento de água mineral, 
na forma de entrega de garrafões de 20 litros para atender a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, conforme as especificações 
constantes na aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 08/202020 SEPlad, atra-
vés do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 12/2020 SEPlad/dGl/SrP.
fiScal TiTUlar: alelizia dos Santos Miranda, matrícula 5945622;
fiScal SUBSTiTUTo: Max Monteiro Martins, matrícula: 57192197.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – cPH
18 de agosto de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor Presidente em Exercício

Protocolo: 842232

coNtrato
.

coNtrato 022/2022-cPH
Valor do coNTraTo: r$ 4.380,00
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de fornecimento de água mineral, 
na forma de entrega de garrafões de 20 litros para atender a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, conforme as especificações 
constantes na aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 08/202020 SEPlad, atra-
vés do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 12/2020 SEPlad/dGl/SrP.
data de assinatura: 19/08/2022.
Vigência: 19/08/2022 a 18/08/2023..
funcional Programática: 26.122.1297.8338
fonte/Natureza: 0101/339030
cNPJ: 37.170.992/0001-05 - Nr PErEira coMÉrcio dE áGUa EirEli
Endereço: rua do Posto, nº 27, Bairro Jamilândia, município de Bonito, 
no Estado do Pará, cEP: 67.110-470, contato (91) 99393-8905, e-mail: 
nazarenorpereira@gmail.com
ordenador: HUGo PENNa HacHEM

Protocolo: 842231

diÁria
.

Portaria Nº. 177/2022-GP de 18 de aGosto de 2022.
o dirETor PrESidENTE EM EXErcÍcio da companhia de Portos e Hidro-
vias do Estado do Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo 
inciso Vii do artº. 19º do Estatuto Social da cPH e decreto Governamental 
publicado no Diário Oficial do Estado n° 35053 de 21 de julho de 2022.
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para Vila de carapajó no município de cametá no dia 23/08/2022 a serviço 
da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁria
Pablo Joly costa do Vale Bezerra Supervisor ii 5957472 936.084.702-04 1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 18 de agosto de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor Presidente em Exercício

Protocolo: 842142

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria de diÁrias Nº 747/2022 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: dulcimar de Melo e Silva. carGo: Engenheira agrôno-
ma. MaTrÍcUla: 22705/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Medicilândia/
Pa. oBJETiVo: Participar do X cacaufest. PErÍodo: 25 a 27/08/2022. Nº 
dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 748/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Michelle do Socorro cantão dos Santos. cPf: 804.330.222-
72. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Medicilândia/Pa. oBJETiVo: Participar 
do X cacaufest. PErÍodo: 25 a 27/08/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas 
e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor admi-
nistrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 842429

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 136/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE caPaNEMa.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UMa) Pá carrEGadEira, cHaSSi: XUG0300VKNPB03164.
daTa dE aSSiNaTUra: 19/08/2022
ViGÊNcia: 19/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 842088
terMo de cessÃo de Uso Nº 144/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE aUGUSTo corrEa.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor coM PlaiNa, cHaSSi: 9BlP10001NG000094.
daTa dE aSSiNaTUra: 19/08/2022
ViGÊNcia: 19/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 842210
terMo de cessÃo de Uso Nº 143/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE iGaraPÉ-aÇU.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor coM PlaiNa, cHaSSi: KYWdr1122308MS.
daTa dE aSSiNaTUra: 19/08/2022
ViGÊNcia: 19/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 842204

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria
2021/1152376 JoaQUiM SUail Maia faZENda TriNdadE 1477,5216 ha MaraBá 1514/2022

Belém (Pa), 19/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 842398
Portaria Nº 1505 de 19  de  aGosto  de  2022
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei Estadual nº 4.584/1975 e,
considerando a necessidade de se dotar esses entes públicos de condições 
que permitam promover o adequado ordenamento de suas bases terri-
toriais, através do planeamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo rural e urbano;
Considerando que o Estado do Pará concedeu o Título Definitivo de Vendas de 
Terras, nº 68, expedido em favor de EVariSTo SoarES dE PaUla, em 24 de 
dezembro de 1963, Constante na fl. nº 68, do talonário próprio nº 29.
considerando, ainda, que foram preenchidos todos os requisitos técnicos 
para retificação da área, município, denominação, perimetro e localiza-
ção do Título mencionado, previstos na lei Estadual nº 8.878/2019 e, no 
seu decreto Estadual regulamentador n° 1.190/2020, de 25/11/2020, art. 
104, §1 e seus respectivos incisos, conforme processo administrativo n° 
2016/488004 - iTErPa.



diário oficial Nº 35.084   33Segunda-feira, 22 DE AGOSTO DE 2022

rESolVE:
1. AUTORIZAR a retificação do Título Definitivo de Vendas de Terras Nº 68 
,expedido em favor de EVariSTo SoarES dE PaUla, em data de 24 de 
dezembro de 1963, com as seguintes características: Município: Tomé-a-
çu; área:  600ha00a 00ca (três mil e seiscentos hectares); denominação: 
Sem denominação; localização: Margem direita do rio acará-Mirim; lote: 
não consta, com a consequente lavratura do TErMo dE rETificaÇÃo da 
área, município, denominação, perimetro e localização passando a ter a 
seguinte redação: árEa: 3.227ha.97a.22ca. (três mil duzentos e vinte e 
sete hectares, noventa e sete ares e vinte e dois centiares). MUNicÍPio: 
Tailândia, dENoMiNaÇÃo: fazenda Zilmar. PErÍMETro: 36.634,38 me-
tros. localiZaÇÃo: a Margem Esquerda do rio acará e dEScriÇÃo do 
PErÍMETro de acordo com o Memorial descritivo constante dos trabalhos 
de georreferenciamento da área, cujas peças técnicas foram aprovadas 
pelos setores técnicos deste instituto e fazem parte integrante do Processo 
administrativo n° 2016/488004 -iTErPa.
2. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
3. PUBliQUE-SE.
Bruno Yoeiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 842246
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXTraTo da PorTaria dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida PElo ilMo. Sr. 
PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aUToS do 
ProcESSo dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa (doaÇÃo) dE 
TErraS – TÍTUlo dE rEcoNHEciMENTo dE doMÍNio colETiVo - EM 
QUE fiGUra coMo iNTErESSado:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2016/178747 dioNÍSio NoNaTo PErEi-
ra filHo

SÍTio PEdaÇo 
do cÉU 1,1345ha cUrUÇá 1506/2022

2020/228657 Maria raiMUNda BEZEr-
ra cHaVES SÍTio do JailSoN 9,0566ha caSTaNHal 1507/2022

2016/ 288906 Jair JoSÉ doS SaNToS SiTio BacaBEira 34,6770 ha BaiÃo 1508/2022

2020/226160 raiMUNdo NoNaTo SoUSa 
SilVa SÍTio SÃo raiMUNdo 9,1996 ha caSTaNHal 1509/2022

2022/926335 fraNciSco lEliS da 
SilVa SÍTio doiS irMÃoS 15,1683 ha caSTaNHal 1510/2022

2019/541221 raiMUNdo MiGUEl MoN-
TEiro loPES SiTio PadrE cicEro 9,5564ha SÃo MiGUEl do 

GUaMá 1511/2022

2022/929453 JUrail cardoSo dE liMa SÍTio TErra ViVa 7,1502 ha caSTaNHal 1512/2022

2020/228917 MariValdo SaNTaNa 
PErEira SÍTio MariValdo 6,4976 ha caSTaNHal 1513/2022

Belém (Pa), 19/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 842395

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1501/22 de 18/08/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipios: Benevides,castanhal/Pa
Periodo:  22 a 26/08/2022(5,0) diárias
Servidores:
-8084-5070/1-Karilene do Socorro Quaresma de Queiroz Bittencourt-Técnico/dEaf
-3168-271/1-Ubiratan da luz-Motorista
Municipios: acará,Barcarena/Pa
Periodo:  27 a 29/08/2022(2,5) diárias
Servidores:
-8084-5070/1-Karilene do Socorro Quaresma de Queiroz Bittencourt-Técnico/dEaf
-3168-271/1-Ubiratan da luz-Motorista
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 842572

iNstrUÇÃo NorMatiVa iterPa Nº 001/2022 
de 19 de aGosto de 2022

Disciplina a expedição de certidão de confirmação de existência de título 
de terra e de correspondência de localização de títulos mediante os 
procedimentos de ratificação e de retificação, e dá outras providências.
o Presidente do instituto de terras do Pará - iterPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela lei Estadual nº 4.584/75, resolve:

caPÍtULo i
das disPosiÇões Gerais

art. 1º a presente norma tem por escopo regulamentar a expedição de 
certidão dos títulos de terra no âmbito da sua competência mediante 
os procedimentos de ratificação e de retificação.
art. 2º Para os efeitos desta instrução Normativa, entende-se por:
I - ratificação de título de terras: procedimento em que o iterPa 
confirma a autenticidade da expedição de um título de terras e a 
correspondência de localização da área descrita no título original e a área 
georreferenciada pelo requerente;
II - retificação de título de terra: o procedimento cabível quando houver 
necessária correção no conteúdo do título ou na localização geográfica, no 
perímetro discrepante da área real do imóvel e na medição imprecisa da área, 
nos termos do art. 101 do decreto nº 1.190, de 25 de novembro de 2020;

iii - certidão: é o documento que traz no seu conteúdo o resultado 
dos procedimentos de ratificação ou de retificação que tem natureza 
declaratória mediante a qual a Autarquia Fundiária confirma que, para 
determinada área, foi expedido um título de terras, com os dados de 
localização georreferenciados.
iV - legitimidade: é a situação jurídica que, pautada na presunção de 
veracidade e de legitimidade, habilita o requerente ao pedido de certidão 
de ratificação ou retificação, nos termos desta Instrução Normativa, sem 
contudo reconhecer-lhe a condição de titular do domínio ou proprietário, 
que caberá à serventia imobiliária competente por meio dos seus 
procedimentos próprios;
V - correspondência localização: ato que, a partir de critérios e de 
análise técnica, confirma a correspondência e/ou sobreposição da 
localização entre a área do título e a área georreferenciada.
art. 3º São os efeitos da certidão de ratificação e de retificação do título 
de terra de que trata esta instrução Normativa: 
a) natureza confirmatória da expedição de um ato de titulação de terra 
pelo poder público estadual ou de seus antecessores;
b) atestar a localização atual com as coordenadas georreferenciadas do 
título de terra.
§1º as certidões de que tratam esta instrução Normativa serão expedidas 
com fundamento na presunção relativa de veracidade do registro de imóvel 
apresentado no requerimento e/ou informações técnicas complementares 
de acordo com esta regulamentação.
§2º a regularidade imobiliária e a presunção absoluta da legítima 
titularidade da propriedade privada atual sobre o imóvel deverá ser feita 
pela autoridade da serventia imobiliária competente.

caPÍtULo ii
da ratiFicaÇÃo

art. 4º Ocorrerá a ratificação da autenticidade e da localização do título 
de terras quando:
a) o iterPa confirmar a expedição do título de terras;
b) quando houver a confirmação da correspondência cartográfica entre 
a área do título de origem e a área georreferenciada apresentada pelo 
requerente;
c) não ocorrer os casos referentes à retificação, nos termos dos arts. 102 e 
103 do decreto Estadual nº 1.190, de 25 de novembro de 2020.
Parágrafo Único. Nos casos de ratificação do título de que trata este 
capítulo, a vistoria em campo poderá ser facultada, ressalvada a hipótese 
prevista no art.5º, §2 º, desta instrução Normativa.
art. 5º o requerente deverá demonstrar no seu pedido a existência de 
legitimidade, bem como as peças de georreferenciamento nos termos da 
instrução Normativa nº 003, de 27 de dezembro de 2021, publicada 
no d.o.e Nº 34.812 de 28.12.2021, ou norma em vigor.
§1º a legitimidade para o requerimento será demonstrada através 
da presunção de veracidade e legalidade da cadeia dominial do imóvel 
fornecido pelo cartório de registro de imóveis competente, que deve trazer 
no seu conteúdo todas as sucessões desde o título de origem registrado até 
o requerente da certidão do iterPa.
§2º Na hipótese da certidão de registro de imóveis não remontar ao título 
de origem em razão da concessão deste em período histórico anterior à 
organização, consolidação e a sistematização das normas de registros 
públicos promovida pela lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973; ou, 
em razão da impossibilidade do seu fornecimento por conta da ocorrência 
de eventos de força maior que, no curso do processo histórico, resultou no 
perecimento ou extravio dos livros de registros públicos sob a guarda das 
serventias imobiliárias, o critério de legitimidade poderá ser atendido com 
a confirmação cartográfica da correspondência de localização do título por 
meio de vistoria técnica de campo.
§2ºa. Na hipótese do parágrafo anterior, a vistoria em campo se torna 
obrigatória mesmo quando confirmada a correspondência entre a área do 
título e a área georreferenciada apresentada pelo requerente pelos estudos 
cartográficos do iterPa.
§2ºB. Na vistoria técnica de campo serão feitos os estudos de aviventação 
da localização do título de origem no qual serão coletados dados que 
confirmem a correspondência da área apresentada no georreferenciamento 
pelo requerente.
§2ºc. a vistoria técnica se limitará a utilizar os dados do georreferenciamento 
apresentado pelo requerente para os fins de aviventação e subsidiar a 
análise de correspondência cartográfica já feita pelo iterPa, cabendo 
ao iNcra a competência exclusiva da fiscalização do cumprimento das 
normas de georreferenciamento, conforme disposto em lei.
§3º Considerando que a expedição da certidão de ratificação parte-se do 
princípio da legitimidade e veracidade relativa dos registros de imóveis, 
servindo para atestar que sobre determinada área o Poder Público estadual 
ou seus antecessores legais concederam um título de terra, caberá ao 
requerente apresentá-la perante a serventia imobiliária competente 
para que adote os procedimentos de registro, averbação, retificação, 
requalificação ou outros cabíveis perante o respectivo registro de imóveis.
§4° Havendo a insuficiência de dados técnicos que impossibilite a plotagem 
para localização do Título de Terra na Base digital fundiária (BdF) do 
iterPa, aplicar-se-á às regras deste capítulo
§4°a. Nos casos do parágrafo anterior a vistoria se torna obrigatória, 
aplicando-se o procedimento descrito no artigo 9° desta Normativa.
§5° a área georreferenciada total não poderá ultrapassar 10% (dez por 
cento) do tamanho da área indicada no título.
§5ºa. Para os títulos de doação, a dimensão total da área, acrescida do 
percentual previsto no §1º deste artigo, limita-se a 100 (cem) hectares.
§5º B.  a constatação de que a área georreferenciada é menor do que a 
área indicada no título não constituirá direito à permuta ao requerente da 
retificação.
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caPÍtULo iii
da retiFicaÇÃo

art. 6º O procedimento de retificação dos títulos emitidos regularmente 
pelo Estado do Pará e/ou insertos dentro de áreas Estaduais, quando houver 
necessária correção no conteúdo do título ou na localização geográfica, no 
perímetro discrepante da área real do imóvel e na medição imprecisa da área.
art. 7º A retificação do conteúdo do título de terra ocorrerá quando for 
necessária a correção ou o acréscimo de informações nesse documento, 
desde que fundamentado no processo administrativo de origem ou em 
processo administrativo instaurado para esse fim. 
Parágrafo único. São exemplos de retificação do conteúdo:
I - correção do nome do beneficiário, da gleba, do Município, do ato de 
arrecadação e do número da matrícula do imóvel; e,
ii - correção dos dados e coordenadas do perímetro do imóvel.
art. 8º A retificação da localização dos títulos  será feita quando houver 
discrepância ou imprecisão de localização, bem como divergência de 
medição e/ou perímetro entre a área do título e a efetivamente ocupada.
§1º A retificação de título será efetuada a requerimento do atual detentor, 
observados os seguintes requisitos:
i -   títulos de terras expedidos com natureza de domínio com regularidade 
financeira e demais cláusulas resolutivas; e,
ii -   legitimidade de interesse.
§2º a legitimidade de interesse é aferida a partir da análise dos registros 
imobiliários e da cadeia dominial completa que remontam ao título indicado 
como de origem, não se aplicando o disposto no art. 5º, §2º, desta 
instrução Normativa.
§2ºa. a vistoria técnica no local desses títulos será obrigatória nos casos de 
retificação acerca da localização em relação à área do título de origem, do 
perímetro discrepante da área real do imóvel e na medição imprecisa da área.
§3º a área excedente será limitada a 10% (dez por cento) da área 
original do título, devendo-se recolher o equivalente VtN.
§4º Para os títulos de doação, a dimensão total da área, acrescida do percentual 
previsto no §3º desse dispositivo, limitar-se-á a 100 (cem) hectares.
art. 9º Verificada a discrepância de localização do título definitivo e o 
imóvel efetivamente ocupado pelo interessado, o iterPa procederá a 
retificação do título, desde que não haja legítima contestação de terceiros 
sobre a área, o imóvel esteja em jurisdição do Estado do Pará e exista 
identidade mínima de localização.
§1º a identidade mínima de localização ocorre quando:
i - a área georreferenciada estiver no limite territorial do Município de 
localização do título de origem ou em Município desmembrado; e,
II - estiverem configurados demais acidentes geográficos mínimos.
§2º Havendo indícios de multiplicidades de cadeia sucessória imobiliária, o 
iterPa oficiará a Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará (tJePa), sem prejuízo do procedimento de retificação, que poderá 
servir para auxiliar na própria análise daquele órgão de controle do Poder 
Judiciário quanto aos atos registrais.
§3º Apurada discrepância de localização, torna-se obrigatória a retificação 
para área total do título, vedada a certificação vinculada à fração de área.
§4° Identificado que o título de terra expedido está inserido em área federal, 
que foi arrecadada e matriculada em favor da União posteriormente a 
expedição do mesmo, o instituto Nacional de colonização e reforma agrária 
(iNcra) será oficiado para conhecimento e manifestação, querendo.
art. 10 Não havendo discrepância de localização, mas apenas divergência 
de medição e de perímetro, devidamente atestada pela deaF/iterPa, 
será promovida a retificação quando envolvida área total do título.
§1º a área georreferenciada total não poderá ultrapassar 10% (dez por 
cento) do tamanho da área indicada no título.
§2º Para os títulos de doação, a dimensão total da área, acrescida do 
percentual previsto no §1º deste artigo, limita-se a 100 (cem) hectares.
§3º a constatação de que a área georreferenciada é menor do que a 
área indicada no título não constituirá direito à permuta ao requerente da 
retificação.

caPÍtULo iV
das coNsideraÇões FiNais

art. 11 Homologada a retificação ou ratificação por ato da Presidência do 
iterPa, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, será 
lavrado o respectivo termo que passará a constituir parte integrante do 
título original, expedindo-se sua certidão de inteiro teor. 
Parágrafo Único. Na certidão deverá constar a descrição cartográfica 
georreferenciada da área efetivamente ocupada, além de referência ao 
processo do iterPa que culminou com sua expedição.
art. 12 Esta instrução entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se e cumpra-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iterPa

Protocolo: 842601

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

Portaria Nº 057/2022-NGPr/rH Belém, 16 de agosto de 2022
o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rU-
ral - NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei 
Estadual nº 6.797, de 16 de novembro de 2005, de acordo com o processo 
nº 2022/ 1054188.
rESolVE: coNcEdEr 5,5 (cinco e meia) diárias, ressaltamos que tais di-
árias subsidiarão a viagem do período de 22 a 27 de agosto de 2022, 
aos municípios de Breu Branco/Pa e Novo repartimento/Pa. ao servi-
dor christian da Natividade Gonçalves (cPf: 007.507.902-02, Matrícula: 
5911150/5). Tendo como justificativa visitar as Associações (À visita per-
durará pelo final de semana pois as associações só poderão se reunir neste 
dia) nos referidos municípios e realizar algumas reuniões com o prefeito e 
secretário de agricultura do referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coElHo PicaNÇo
Gerente Executivo-NGPr
MaT- 594555/1

Protocolo: 842527

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo N° 0101/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, coloNia dE PEScadorES 
Z-41 dE oriXiMiNá, com sede na rua 24 de dezembro, 3014, centro, 
cEP: 68270-000 no município de oriximiná, Estado do Pará, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n° 10.218.204/0001-57. o plano usa do bem móvel 100 
und MoTor coM raBETa BfG 4T 6,5cV-P MaNUal.
data da assinatura: 06/06/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 842405
terMo de cessÃo Nº 0217/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr, cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE ViTÓria do XiNGU, com sede na av. Manoel felix de farias, s/n, cen-
tro, cEP: 68383-000, Município de Vitória do Xingu, Estado do Pará, inscri-
ta no cNPJ/Mf sob o nº 34.887.935/0001-53, o pleno uso dos bens móveis 
210 und roÇadEira coSTal MoTor 2 TEMPoS 36 ciliNdradaS 1.7KW.
data da assinatura: 12/08/2022.
Vigência: 2 anos.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo - NGPr

Protocolo: 842401
terMo de cessÃo Nº 01/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr, cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE MaraPaNiM, com sede na Trav. floriano Peixoto, nº 211, bairro centro, 
cep: 68760-000, no Município de Marapanim, Estado do Pará, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 05.171.681/0001-74, o pleno uso dos bens móveis 02 
und roÇadEira coSTal MoTor 2 TEMPoS 36 ciliNdradaS 1,7KW e 08 
und MoTor coM raBETa BfG 4T 6,5cV-P MaNUal.
data da assinatura: 14/01/2022
Vigência: 2 anos.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo - NGPr

Protocolo: 842414
terMo de cessÃo N° 084/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE PalESTiNa do Pará, com sede no rua Magalhães Barata, s/n, centro, 
cEP: 68535-000 no município de Palestina do Pará, Estado do Pará, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o n° 83.211.417/0001-20. o plano usa do bem móvel 52 
und MoTor coM raBETa BfG 4T 6,5cV-P. MaNUal e 55 und roÇadEira 
coSTal MoTor 2 TEMPoS, 36 ciliNdradaS E 1,7 KW
data da assinatura: 20/04/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 842418
terMo de cessÃo N° 089/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, aSSociaÇÃo doS Pro-
dUTorES faMiliarES da NoVa ParaGoNorTE i, com sede na Estra-
da da andiroba – Gleba 35, s/n, Km 130, interior, cEP: 68625-970 no 
município de Paragominas, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
04.091.949/0001-03. o plano usa do bem móvel 30 und roÇadEira coS-
Tal MoTor 2 TEMPoS, 36 ciliNdradaS E 1,7 KW
data da assinatura: 27/04/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 842421
terMo de cessÃo N° 0119/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
cUrUá, com sede na rua 03 de dezembro, s/n, bairro Santa Terezinha, 
cEP: 68210-000, no município de curuá, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/
Mf sob o n° 01.613.319/0001-55. o plano usa do bem móvel 10 und Mo-
Tor coM raBETa BfG 4T 6,5 oU 7 cV-P MaNUal.
data da assinatura: 05/01/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 842385
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terMo de cessÃo N° 078/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
cUrUÇá, com sede na Praça coronel Horácio, n° 70, centro, cEP: 68750-
000 no município de curuçá, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
05.171.939/0001-32. o pleno usa do bem móvel 244 und MoTor raBETa 
BfG 4T 7 ou 6,5cV-P. MaNUal e 20 und roÇadEira coSTal MoTor 2 
TEMPoS, 36 ciliNdradaS E 1,7 KW.
data da assinatura:13/04/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 842397
terMo de cessÃo Nº 0191/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
– NGPr, cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNici-
Pal dE ViGia dE NaZarÉ, com sede na av. Prof. Noêmia Belém, s/n, 
centro, cEP: 68780-000, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
05.351.606/0001-95, o pleno uso dos bens móveis 01 TraTor aGrÍcola 
dE rodaS PlaTaforMado 75cV.
data da assinatura: 07/07/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fraNciSco faBrÍcio GliNS dE araÚJo (Gerente Executivo 
em exercício) – NGPr

Protocolo: 842393
terMo de cessÃo N° 077/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SÃo doMiNGoS do caPiM, com sede na av. lauro Sodré, n° 206, centro, 
cEP: 68635-000 no município de São domingos do capim, Estado do Pará, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.193.115/0001-63. o plano usa do bem 
móvel 100 und MoTor raBETa BfG 4T 6,5cV-P. MaNUal
data da assinatura:13/04/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 842387
terMo de cessÃo N° 093/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, aSSociaÇÃo Para o dE-
SENVolViMENTo rUral do SETor 08 - adrUS, com sede na rod. Pa-
254 do setor 08, s/n, Zona rural, cEP: 68220-000 no município de Monte 
alegre, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 00.369.301/0001-97. 
o plano usa do bem móvel 50 und MoTor coM raBETa BfG 4T 6,5 ou 
7cV-P. MaNUal e 01 und TraTor aGrÍcola dE rodaS PlaTaforMado 
75cV cHaSSiS: NH1591396 Marca: NEWHollaNd ModElo:TT75 e 01 
und GradE aradora rUSTica 14 diScoS e 20 und roÇadEira coSTal 
MoTor 2 TEMPoS, 36 ciliNdradaS E 1,7 KW.
data da assinatura: 07/07/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 842574

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 5162/2022 – adePara, de 19 de aGosto de 2022.
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente da 
área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente conferidas 
pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Estadual nº 393 
de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 a 83, da lei nº. 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda os laudos/ atestados médicos, acompanhados de 
suas respectivas perícias médicas;
rESolVE:
coNcEdEr a licENÇa Para TraTaMENTo dE SaÚdE e ProrroGaÇÃo dE 
licENÇa Para TraTaMENTo dE SaÚdE, ao servidor relacionado abaixo:

Laudo Matrícula Nome dias  Licença Período de gozo

92396 54188410/1 Maria conceição Santos Seabra 90 Saúde 07/07/2022 a 
04/10/2022

3184172 5927342/ 3 arthur Santos costa Barros 60 Prorrogação 15/06/2022 a 
13/08/2022

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

Protocolo: 842224

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 5163 de 19 de agosto de 2022
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar JoSiNo filHo GoMES doS SaNToS, efetivo, lotado em 
Paragominas, matrícula n° 5861667/3, para exercer a função de fiscal 
e arliNÉia Maria MoTa rodriGUES, efetivo, lotado em Paragominas, 
matricula n° 54181050/2, para suplente do Contrato nº 004/2014, firma-
do pela adEPará e Wilson ribeiro Pereira da Silva, cPf: 363.033.302-82, 
que tem por objeto locação de imóvel no município de iPiXUNa do Pará.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 19 de agosto de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 842244

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2° termo aditivo
coNTraTo Nº 10/2020
ProcESSo N° 2019/496092
Projeto/atividade – 8238
Elemento da despesa – 339040
fonte - 0261
Valor MENSal: r$ 377.714,17
Valor ToTal: r$ 13.597.710,12
ViGÊNcia: 20/08/2022 à 19/08/2025
claSSificaÇÃo do oBJETo: Prestação de serviço de fornecimento, imple-
mentação e manutenção de conectividade para o acesso à internet.
JUSTificaTiVa: reajuste de valor contratual e prorrogação de prazo para 
mais 36 (trinta e seis) meses.
coNTraTada: aMaZoNia SolUÇÕES lTda, cNPJ nº 12.776.630/0001-31
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 840332

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°13/2022 – adeParÁ
UaSG: 925898
ProcESSo Nº 1047908/2022
a agência de defesa agropecuária do Estado do Pará comunica que realiza-
rá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo “MENor PrEÇo Por 
iTEM ÚNico”, para contratação de empresa especializada para projetar e 
implementar serviços de monitoramento eletrônico (alarme eletrônico e 
circuito fechado de Televisão - cfTV), compreendendo o fornecimento de 
equipamentos, peças e acessórios necessários à execução dos serviços. 
Conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabeleci-
das neste Edital e seus anexos.
Edital disponível nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.
gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: aNdrÉia alVES dE araÚJo dE lEMoS
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data da abertura: 01/09/2022
Hora da abertura: 09h30min (horário de Brasília)
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail licitação@
adepara.pa.gov.br.
dirETor GEral: JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo

Protocolo: 842252

diÁria
.

Portaria: 5166/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário da 
soja em 03 propriedades no município de São félix do Xingú.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTaNa do araGUaia/Pa 
destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 5904374/ THiaGo JUNior 
fariaS coElHo (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 29/08/2022 a 
02/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 842308
Portaria: 5165/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: cUrraliNHo/Pa destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa Servi-
dor: 5939070/ arNaldo PaNToJa doS SaNToS filHo (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 1,5 diária / 30/08/2022 a 31/08/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 842304
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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0467/2022 – 19.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE
coNSidEraNdo o art.8º,§1º, da lei federal nº 12.527/2011, a qual dis-
põe sobre os procedimentos a serem observados a fim de garantir o acesso 
à informação;
coNSidEraNdo o ofício circular aGE/Pa nº 09/22-GaB de 08 de agosto de 
2022 que solicita designação de servidor para acompanhar todas as etapas 
relacionadas ao Programa Nacional de Transparência Pública;rESolVE:
d E S i G N a r os empregados abaixo listados para serem responsáveis 
pelo preenchimento do formulário e acompanhamento do Programa Nacio-
nal de Transparência Pública: (PaE:2022/998664).
• JORGE AUGUSTO MACEDO DE SOUZA- Extensionista Rural l- Matricula 
nº 57210927/1
• GLEISON JOSÉ KIYOSHI SATO BARROS- Técnico de Planejamento - 
Matricula nº 57175910/1
• ROSIVAL POSSIDÔNIO DO NASCIMENTO – PRESIDENTE

Protocolo: 842537
Portaria Nº 0466/2022 – 19.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E M a N E J a r, a contar de 22/08/2022, o auxiliar de administração – JoÃo 
diaS oliVEira JUNior - Matrícula nº 55208332/1, da assessoria de comuni-
cação/aScoM, para exercer suas funções na Seção de Transportes/Na/coafi.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Protocolo: 842561

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0144/2022 – 13.07.2022
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 ii, fraNciSco flaVio Vidal, 
Matrícula nº 57212866/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês relativo ao 
Quinquênio: 13/01/2014 a 12/01/2019, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/814177).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Humanos
Portaria Nº 0154/2022 – 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 GEoVaNi MEdEi-
roS dE aQUiNo - Matrícula nº 57223884/1, 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: 04/01/2010 à 03/01/2015, que será gozado 
no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/878359).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Humanos
Portaria Nº 0157/2022 – 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 Extenionista rural ll – GEraldo riBEiro doS rEiS 
- Matrícula nº 5066255/1, 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: 01/08/2013 à 31/07/2018, 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 0143/2022 – 13.07.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE
c o N c E d E r à auxiliar de administração, GErSi MarTiNS JorGE, 
Matrícula nº 3176436/1, 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: 02/08/2012 a 01/08/2017, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/814177).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Humanos
Portaria Nº 0158/2022 – 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 Extenionista rural l – idValdo GaMBÔa do rÊGo 
- Matrícula nº 265497 /2, 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: 14/08/2012 à 13/08/2017, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/98192).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Humanos

Protocolo: 842433

errata
.

errata ao 15º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 
106/2016 – eMPresa diNastia ViaGeNs e tUrisMo Ltda
oNde LÊ-se: cláUSUla PriMEira – do oBJETo
Programa: 1491 - Manutenção da Gestão.
Projeto/atividade: 8705c - Pif abacaxi.
Pi: 2070008705c - operacionalização das ações administrativas.
Elemento de despesa: 3390-33 - Passagem e despesas com locomoção.
fonte de recurso: 0101006359 – r$-4.000,00 - Tesouro.
fonte de recurso: 0101 – r$-2.000,00 - Tesouro.
fonte de recurso: 0101 – r$-660,00 - Tesouro.
Município: diversos.
Leia-se:
Programa: 1491-agricultura, pecuária, pesca e aquicultura
Projeto/atividade: 8705 c- desenvolvimento das cadeias produtivas de ori-
gem animal e vegetal
P.i./aÇÃo: 2070008705c
foNTE: 0101000000 - Tesouro
ElEM. dESP.: 339033
Valor: r$ 2.660,00
foNTE: 0101006359 - Tesouro
ElEM. dESP.: 339033
Valor: r$ 4.000,00
MUNicÍPio: diversos
JUSTificaTiVa: o presente ajuste faz-se necessário para correção do 15° 
apostilamento em função da retificação da dotação orçamentária.

Protocolo: 842570

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato de PrestaÇÃo Nº102/2016
data de assinatura: 18/08/2022
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação excepcional 
do prazo de vigência pelo prazo de 03(três) meses, ou seja, para o período 
compreendido entre 22/09/2022 até 22/12/2022, tendo em vista a neces-
sidade de continuidade dos serviços
doTaÇÃo orÇaMENTária
Programa: 1297 – Manutenção de Gestão.
aÇÃo: 4120008338-c – operacionalização das ações administrativas
fonte: 0101 – Tesouro.
Elemento de despesa: 339039 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
contratada: EMPrESa aSSociaÇÃo ProaTiVa do Pará
ordenador: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
Presidente da Emater-Pará

Protocolo: 842454

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 01892/2022 - 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° 
2022/846177 - SEMaS/Pa;
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Termo de Inexigibilidade de 
licitação nº 016/2022- SEMaS/Pa, Partes: o Estado do Pará, pessoa jurí-
dica de direito público interno, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado 
dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa iNS-
TiTUTo NEGÓcioS PÚBlicoS do BraSil – ESTUdoS E PESQUiSaS Na 
adMiNiSTraÇÃo PÚBlica – iNP-lTda, os servidores: aZiEl MoraES da 
LUZ, matrícula nº 5927605/4 como fiscal Titular e TALITA MARIA CARMO-
NA DOS SANTOS ESTÁCIO, matrícula nº 5933416/3 como fiscal Suplente, 
a contar da data da assinatura do Termo, em 29 de julho 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, 19 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 842565
Portaria Nº 01893/2022 - 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° 
2022/710866 - SEMaS/Pa;



diário oficial Nº 35.084   37Segunda-feira, 22 DE AGOSTO DE 2022

rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscal do Termo de Inexigibilidade de Lici-
tação nº 015/2022- SEMaS/Pa, Partes: o Estado do Pará, pessoa jurídica 
de direito público interno, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa coN-
SUlTrE coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda, a servidora: EliZa SarGES 
ABREU, matrícula nº 57193757/1 como fiscal Titular, a contar da data da 
assinatura do Termo, em 29 de julho 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, 19 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 842593

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº 036/2022
Processo Pae N° 2022/536459 - seMas/Pa
considerando a solicitação de acréscimo de dotação orçamentária, con-
forme informado pelo setor financeiro, relacionadas ao Processo PAE nº 
2022/536459, referente ao contrato nº 032/2022, celebrado entre a Se-
cretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade e a empresa Nor-
TE TUriSMo lTda (cNPJ 05.570.254/0001-69), cujo o objeto é a con-
tratação de Empresa para Prestação de Serviço de agenciamento de Via-
gens para fornecimento de Passagens aéreas, Nacionais e internacionais, 
rodoviárias e fluviais, compreendendo os serviços de reserva, emissão, 
remarcação, cancelamento e entrega/disponibilização de bilhete, físico ou 
eletrônico ao beneficiário da passagem, mediante requisição, para atender 
as necessidades no que tange aos deslocamentos de servidores e cola-
boradores eventuais a serviço da Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade – SEMaS/Pa, a dotação orçamentária a ser acrescida 
segue nos seguintes termos, conforme despacho exarado no sequencial nº 
80 do supracitado Processo.
doTaÇÃo orÇaMENTária
UNidadE: 27101;GESTÃo: 00001;PTrES: 278772 – GESTÃo dE rEcUr-
SoS HÍdricoS, cliMa E SErViÇoS aMBiENTaiS;foNTE: 0306005952 – 
SUPEráViT ProGESTÃo;ElEMENTo: 339033 – PaSSaGENS E dESPESaS 
coM locoMoÇÃo;PlaNo iNTErNo: 2100008772c;aÇÃo: 267195
Belém/Pa, 19 de agosto de 2022.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 842563

diÁria
.

Portaria Nº 1831/2022 - GaB/seMas 16 de aGosto de 2022.
objetivo: ação de vistoria de segurança de barragens de acordo com o 
calendário de 2022 para o 2º semestre.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa.
Período: 28/08 a 01/09/2022 – 04 e ½ diária.
Servidores:
- 5936161/ 2 – EdSoN alVES rodriGUES- (assessor Especial i)
- 55587272/ 2 – alEXaNdEr loBo rocHa- (Técnico em Gestão de infraestrutura)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 840337
Portaria Nº 1832/2022 - GaB/seMas 16 de aGosto de 2022.
objetivo: Vistoria técnica nos empreendimentos de mineração.
origem: Marabá/Pa.
destino: Eldorado dos carajás, curionópolis e Parauapebas/Pa.
Período: 29/08 a 01/09/2022 – 3 e ½ diárias.
Servidores:
- 5958081/ 1 - fErNaNdo fErNaNdES da SilVa – 
(Técnico de Gestão de Meio ambiente)
- 5954979/1 - PaBlo fErNaNdES BoTElHo – 
(Técnico de Gestão de Meio ambiente)
- 5963714/ 1 - JoÃo lUcaS airES diaS – 
(Técnico de Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 840350
Portaria Nº 1718/2022 - GaB/seMas 03 de aGosto de 2022.
objetivo: Transporte de torre e equipamentos da estação meteorológica 
para o 6º GBM Barcarena.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 30/08 a 30/08/2022 – ½ diária.
Servidor:
- 57215444/ 1 - dioGo MarQUES oliVEira – (Gerente)
- 54189464/ 2 - GlaUcio ilaN oliVEira PiNTo da SilVa TorrES – 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5900447/ 1 - JEaN JoSiaS doS SaNToS fiGUEirEdo – 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 57196796/ 1 - MarcElo aNTÔNio dE Sa MEdEiroS – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 835691

Portaria Nº 1786/2022 - GaB/seMas 11 de aGosto de 2022.
objetivo: realização de vistoria técnica pré-exploratória de PMfS em pro-
priedade rural, com a finalidade de verificar in loco as informações proto-
coladas nesta SEMaS/Pa, análise de PMfS/Poa de Processos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: altamira/Pa
destino: Placas/Pa e distrito de castelo dos Sonhos/altamira/Pa
Período: 29/08 a 04/09/2022 – 6 e ½ diárias.
Servidores:
- 5955051/1 - liNdirairY SaNToS da SilVa - 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5951934/1 faBricio ViTaliNo NEVES aGUiar - 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 839148
Portaria Nº 01792/2022 - GaB/seMas 11 de aGosto de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica em indústria Madeireira, para subsidiar 
posicionamento quanto a validação de Estudo de Coeficiente de Rendimen-
to Volumétrico (crV).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Portel/Pa
Período: 01/09 a 06/09/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 5952149/1 - ricHard PiNHEiro rodriGUES - 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
- 5924986/2 - TaNia doS SaNToS da SilVa - 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 839211
Portaria Nº 1817/2022 - GaB/seMas 12 de aGosto de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica em indústria Madeireira, no município de 
Belém e carvoaria, no município de Paragominas, para subsidiar posiciona-
mento quanto à renovação de licença de operação e licença de operação 
dos empreendimentos.
origem: Belém/Pa.
destino: São Miguel do Guamá e Paragominas/Pa.
Período: 31/08 a 02/09/2022 – 2 e ½ diária.
Servidores:
- 5901825/ 5 - JESSica criSTiNa oliVEira MaciEl - (Gerente)
- 5963680/ 1 - GaBriEllE SoUSa Mafra - 
(Técnico em Gestão de Meio ambiental)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 839775
Portaria Nº 1836/2022 - GaB/seMas 16 de aGosto de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica em unidade de produção de carvão(car-
voaria), para subsidiar a análise técnica de licenciamento e renovação de 
LO, com objetivo final a emissão de Parecer Técnico.
origem: Belém/Pa.
destino: Ulianópolis/Pa e Tomé açu/Pa.
Período: 29/08 a 01/09/2022 – 3 e ½ diárias.
Servidores:
- 54189442/ 2 - roSiaNE da SilVa SoUZa – 
(Técnico de Gestão de agropecuária)
- 5930734/ 2 - JoÃo VicTor PaiXÃo dE SoUSa fErrEira – 
(Técnico de Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 840757
Portaria Nº 1851/2022 - GaB/seMas 17 de aGosto de 2022.
Objetivo: Vistoria técnica para acompanhamento dos serviços de reflutua-
ção do Navio Haidar, no Porto de Vila do conde.
origem: Belém/Pa.
destino: Barcarena/Pa.
Período: 30/08 à 31/08/2022 – 1 e ½ diárias.
Servidores:
- 8400928/ 1 - MarcoS ENoQUE lEiTE liMa – 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5961611/ 2 - KaTSUMi JoSE doUrado WaTaNaBE – 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 57196924/ 1 - PaUlo carValHo liMa – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 840947
Portaria Nº 1855/2022 - GaB/seMas 17 de aGosto de 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental referente à pesca preda-
tória na região da Baía do Sol, distrito de Mosqueiro, Belém/Pa, em aten-
dimento à solicitação do Ministério Público federal(oficio Pr/Pa GaB10 
Nº 765/2022).
origem: Belém/Pa.
destino: distrito de Mosqueiro-Belém/Pa.
Período: 11/08 à 12/08/2022 – 1 diária.
Servidores:
- 57215617/1 - MoEMa lUiSE dE JESUS SaldaNHa – 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5954925/ 1 - HUGo dElEoN doS SaNToS diaS – 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 841036
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Portaria Nº 1861/2022 - GaB/seMas 18 de aGosto de 2022.
objetivo: realizar amostragem para o monitoramento da qualidade dos 
recursos hídricos do Estado do Pará (rede Nacional de Monitoramento da 
Qualidade da água).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Nova Esperança do Piriá/Pa, Mãe do rio/Pa, irituia/Pa, São do-
mingos do capim/Pa, São Miguel do Guamá/Pa, ourem/Pa, Bonito/Pa, 
Santa Maria do Pará/Pa
Período: 29/08 a 03/09/2022 – 05 e ½ diárias
Servidores:
- 57215847/1 - JoSE WillaME da coSTa MEdEiroS - 
(assistente de infra-Estrutura)
- 3254305/1 - raiMUNdo JorGE raiol - (auxiliar Técnico)
- 5883997/2 - aNToNio araNHa NETo - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 841475
Portaria Nº 1863/2022 - GaB/seMas 18 de aGosto de 2022.
Objetivo: Vistoria técnica pré exploratória em plano de manejo florestal 
sustentável.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: itaituba/Pa
destino: Novo Progresso/Pa e rurópolis/Pa.
Período: 29/08 a 03/09/2022 – 5 e ½ diárias
Servidores:
5949632/ 1 - GiSElli caSTilHo MoraES – 
Técnico em Gestão de Meio ambiente
80846411/ 2 - rodriGo doS SaNToS liMa – 
Técnico em Gestão de Meio ambiente
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 841478
Portaria Nº 1881/2022 - GaB/seMas 18 de aGosto de 2022.
objetivo: realizar segurança nas ações de fiscalização ambiental, com 
o intuito de apurar denúncia 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:
- 5419980/ 1 – KarlSoN PErEira BraNdÃo – (1º SarGENTo)
- 5705762/ 1 – WENdEl doS SaNToS GoNÇalVES – (2º SGT PM)
- 57221594/ 1 – KEMMEll SaNTa roSa dE MoUra - (cB PM)
- 4219916/ 1 – roBErT BrUNo lEÃo MiraNda - (cB PM)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 842025
Portaria Nº 1870/2022 - GaB/seMas 18 de aGosto de 2022.
Objetivo: de realizar reunião institucional na sede do TRT2ª região a fim 
de conhecer o fluxo dos trabalhos do setor de sustentabilidade no referido 
órgão bem como o desempenho das ações da a3P
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São Paulo/SP
Período: 24/08 a 26/08/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidoras:
-5927617/2–BrENda MEliSE M. P. HacHEM-
(Técnica Em Gestão de Meio ambiente)
-5965764/1-raiMUNda da SilVa E SilVa-
(Técnica Em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 841566
Portaria Nº 1885/2022 - GaB/seMas 19 de aGosto de 2022.
objetivo: Vistoria técnica ambiental na(o) área/polígono do aterro sanitá-
rio, localizado no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marituba/Pa.
Período: 26/08/2022 – ½ diária.
Servidores:
- 5952142/ 1 – GUSTaVo NEVES SilVa – 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5911161/ 4 – rÔMUlo HENriQUE alVarada fErrEira – 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 57196924/ 1 – PaUlo carValHo liMa – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 842078

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito
apostilamento nº 35/2022-seMas, publicado no doe nº 35.071 de 
08/08/2022 do contrato nº 032/2022-seMas
Protocolo nº 837098

Protocolo: 842581

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 033/2022 – FisP
Nos termos da manisfestação do dia 19/08/2022 da PcPa que Nomeia no-
vos servidores para compor a comissão Permanente de acompanhamento 
e fiscalização de obras, reformas e Serviços de Engenharia da Polícia civil 
do Estado do Pará.
a diretora e ordenadora de despesa do fundo de investimento de 
Segurança Pública - fiSP, designada através da PorTaria Nº 1.015/2022-
ccG, de 02.08.2022, publicada no doE nº 35.066 em 03.08.2022 e 
rESolUÇÃo nº 002/2022-fiSP, de 03.08.2022, publicada no doE nº 
35.068 em 04.08.2022, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo: Processo nº 2022/364183, referente a ToMada dE 
PrEÇoS n.º 001/2022-fiSP, que gerou o coNTraTo nº 15/2022 - fiSP, 
firmado entre este FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - 
fiSP e a empresa B & M coNSTrUTora lTda, para execução da obra de 
REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ANAJÁS, com a finalidade 
de atender as necessidades da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará;
coNSidEraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-SEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores rEiNaldo aUGUSTo coSTa SoarES - 
Mf 3159264 - assistente administrativo; dENYS HErlYN PENEdo BES-
Sa Mf 57233585 - lnvestigador de Polícia e fErNaNdo lUiS MoraES da 
cÂMara - Mf 55590300 Técnico de infraestrutura -Engenheiro civil- para 
como PrESidENTE e Membros, respectivamente, atuarem como fiS-
caiS, do contrato supramencionado, junto a PolÍcia ciVil do ESTado 
do Pará, visando ao efetivo cumprimento das disposições contratuais.
Art. 2º - Requerer ao fiscal que encaminhe a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Fa-
tura(s) devidamente atestada(s), acompanhada(s) dos comprovantes de 
realização da despesa conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 
prestado (Boletim de Medição, Termo de recebimento de Material com o 
devido registro fotográfico dos bens, dentre outros), recibo e documentos 
de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS e Previdên-
cia) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil após a data de recebimento 
do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a liquidação 
e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer ao fiscal, quando a contratada não estiver cumprin-
do as obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fiSP, rElaTÓrio 
circUNSTaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, antes 
do término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas as medidas 
competentes, ressalvadas as atribuições ao art. 67, § 1º da lei nº 8.666/93.
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém/Pa, 19 de agosto de 2022
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES
delegada de Polícia civil
diretora e ordenadora de despesa do fiSP

Protocolo: 842563
Portaria n.º 1490/2022 – ccc/GaB.saGa/seGUP
Belém/Pa, 19 de agosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, 
no uso de suas atribuições legais, e;
Dispõe sobre a Designação de Fiscais, designada para acompanhar e fisca-
lizar a execução de instrumento contratual;
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
conferidas pela PorTaria N° 102/2021- GaB/SEGUP de 23 de setembro 
de 2021 (doE nº 34.771 de 27 de setembro de 2021), e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNSidEraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal no 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGE; e
coNSidEraNdo a celebração do coNTraTo n°173/2022 – SEGUP/Pa, ce-
lebrado com a empresa HENriMar TaXi aÉrEo lTda, decorrente da aTa 
dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 181/2021 - aMGESP, oriunda do PrEGÃo ElE-
TroNico SrP nº 10.316/2021 - aMGESP, oriundo do Processo Eletrônico 
nº: 2022/565599.
RESOLVE: Nomear os servidores abaixo, para acompanharem e fiscaliza-
rem a execução do contrato n° 173/2022 - SEGUP/Pa:
- cEl BM MarloN fraNcEZ BriTo - Mf 5619777-1, presidente
- TEN cEl PM cláUdio PETillo alMEida - Mf 5807840-1, como membro
- MaJ PM GilMar MENdES caValcaNTE - Mf 571983331, como membro
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 842562
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Portaria n.º 1479/2022 - saGa/seGUP 
Belém- Pa, 19 de agosto de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, Secretário adjunto de Gestão admi-
nistrativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, no 
uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo: o Mem.037/2022- NPc -SEGUP de 30.06.2022 que ver-
sa sobre a entrega definitiva da Unidade de Segurança Pública no Distrito 
de São felix, no município de Marabá/Pa, oriunda do acordo de coopera-
ção nº 01/2020 celebrado entre SEGUP e ValE, bem como dos equipamen-
tos que a compõem;
coNSidEraNdo: a legislação em vigor;
rESolVE: Nomear, para compor a comissão ao Termo de recebimento e 
Exame de Material-TrEM, os servidores abaixo relacionados:
- cEl PM BENEdiTo ToBiaS SaBBá corrÊa, Mf: 5264235-1, como Presidente
- JoSÉ ricardo PaSSoS cHaVES, Mf: 5674670-1, como Membro;
- lUiZ fEliPE lEiTE SilVa, Mf: 5897876-1, como Membro;
- aNToNio carloS daNTaS BarroSo, Mf:56120 como Membro;
- GilVaNa rEiS da crUZ, Mf: 5107580, como Membro;
- aNdrÉ aUGUSTo da SilVa oliVEira, Mf: 5950944, como Membro.
- MaX SoUZa coSTa, Mf: 7565592-2, como Membro
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 842435
Portaria Nº 031/2022 – FisP 
a diretora e ordenadora de despesa do fundo de investimento de 
Segurança Pública - fiSP, designada através da PorTaria Nº 1.015/2022-
ccG, de 02.08.2022, publicada no doE nº 35.066 em 03.08.2022 e 
rESolUÇÃo nº 002/2022-fiSP, de 03.08.2022, publicada no doE nº 
35.068 em 04.08.2022, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo: ProcESSo nº 2022/363039, referente a ToMada dE 
PREÇOS 002/2022 - FISP, que gerou o CONTRATO nº 26/2022 - FISP, fir-
mado entre este fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNÇa PÚBlica - fiSP e 
a empresa aTiTUdE coNSTrUTora EirEli - EPP, para execução de obra de 
REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE CURRALINHO / PA, com a finalidade 
de atender as necessidades da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará;
coNSidEraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-SEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores rEiNaldo aUGUSTo coSTa SoarES - 
Mf: 3159264; dENYS HErlYN PENEdo BESSa - Mf: 57233585 e fErNaN-
do lUiiS MoraES da cÂMara - Mf: 55590300, para como PrESidENTE e 
MEMBroS, respectivamente, atuarem como fiScaiS, do contrato supra-
mencionado, junto a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, visando ao 
efetivo cumprimento das disposições contratuais.
Art. 2º - Requerer ao fiscal que encaminhe a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Fa-
tura(s) devidamente atestada(s), acompanhada(s) dos comprovantes de 
realização da despesa conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 
prestado (Boletim de Medição, Termo de recebimento de Material com o 
devido registro fotográfico dos bens, dentre outros), recibo e documentos 
de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS e Previdên-
cia) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil após a data de recebimento 
do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a liquidação 
e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer ao fiscal, quando a contratada não estiver cumprindo as 
obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fiSP, rElaTÓrio cir-
cUNSTaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, antes do 
término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas as medidas 
competentes, ressalvadas as atribuições ao art. 67, § 1º da lei nº 8.666/93.
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém/Pa, 19 de agosto de 2022
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES
delegada de Polícia civil
diretora e ordenadora de despesa do fiSP

Protocolo: 842428
Portaria n.º 1521/2022 – ccc/GaB.saGa/seGUP
Belém/Pa, 19 de agosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, 
no uso de suas atribuições legais, e;
Dispõe sobre a Designação de Fiscais, designada para acompanhar e fisca-
lizar a execução de instrumento contratual;
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
conferidas pela PorTaria N° 102/2021- GaB/SEGUP de 23 de setembro 
de 2021 (doE nº 34.771 de 27 de setembro de 2021), e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNSidEraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal no 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGE; e
coNSidEraNdo a celebração do coNTraTo nº 190/2022 - SEGUP/Pa , 
celebrado com a empresa H dE f PirES SErViÇoS EirEli, oriundo do 
Processo Eletrônico nº 2022/803519. Tendo como objeto a contratação 
de empresa especializada na confecção e instalação de materiais de sina-
lização visual, para atender às necessidades da Secretaria de Segurança 
Pública e Defesa Social, conforme especificações e condições estabelecidas 

neste instrumento contratual, na ata de registro de Preços nº 05/2022 
- dEfENSoria PUBlica do TocaNTiNS e nos demais instrumentos que 
compõem esta contratação.
RESOLVE: Nomear os servidores abaixo, para acompanharem e fiscaliza-
rem a execução do contrato n° 190/2022 - SEGUP/Pa:
- roberta caroline Meireles da conceição, Mf. 5920436, como Titular.
- Hermínio Guilherme Marques calvinho, Mf. 5827671, como Suplente.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 842592

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1489/2022-saGa Belém, 18 de agosto de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o Processo nº 2022/1031321, e Mem. nº 19/2022 cE-
of-SEGUP, de 12.08.2022.
coNSidEraNdo: Portaria nº 1486/2022-SaGa de 16.08.2022, publicado 
no DOE n°35.080 de 18.08.2022, que retificou o período de gozo de fé-
rias da servidora SiMoNi MarlY fErrEira lEÃo da SilVa, Gerente de 
contabilidade e Prestação de contas, Mf nº 5897891, 2021/2022, no perí-
odo de 15.08 a 13.09.2022, para 17.08 a 15.09.2022.
r E S o l V E: designar a servidora aMaZoNiNa rEiS E SilVa, Técnico 
adm. finanças, Mf nº 3152847/1, para responder pelo cargo de Gerente 
de contabilidade e Prestação de contas, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 842188
Portaria Nº 1488/2022-saGa Belém, 17 de agosto de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: Portaria nº 1171/2022-SaGa de 04.07.2022 publicado 
no doE n° 35.034 de 05.07.2022, que concedeu férias ao servidor lUiZ 
fEliPE lEiTE SilVa, coordenador de Projetos e capitação de recursos, 
Mf 5897876/1, 2021/2022, no período de 01.08.2022 a 30.08.2022.
r E S o l V E: designar o servidor UEldEr SilVa doS SaNToS, Secretário 
de diretoria, Mf: 57173447/2, para responder pelo cargo de coordenador 
de Projetos e capitação de recursos, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 842189

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
........ HOMOLOGO o resultado do julgamento das propostas financeiras re-
alizado pelo coordenador, referente a coTaÇÃo ElETrÔNica – ProcESSo 
dE liciTaÇÃo Nº 2022/892944 – EdiTal Nº 002/2022 - fiSP, para aquisição 
de 01 (um) aparelho TV SMarT - 75”, conjuntamente com um SUPorTE ar-
TICULADO, para o CAMPI / IESP, em favor da empresa abaixo identificada:
- Empresa: iNTErBraSil coMErcial lTda - cNPJ: 46.036.096/0001-49;
- Valor Total de: r$ 6.095,00 (Seis Mil e Noventa e cinco reais).
Belém/Pa, 19 de agosto de 2022
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - dPc
Homologadora

Protocolo: 842423
após a constatação da regularidade dos atos procedimentais pela 
autoridade competente deste FisP, a dPc rENaTa GUrGEl SaNToS 
BorGES, diretora e ordenadora de despesas do fiSP, HoMoloGa o pro-
cedimento licitatório 2022/363039, na modalidade tomada de preço nº 
02/2022-fiSP, que tem como objeto a contratação de empresa para exe-
cução de oBra dE rEforMa da dElEGacia dE Policia ciVil dE cUr-
raliNHo/Pa com o valor de r$ 863.755,07 (oitocentos e sessenta e três 
mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos). dPc rENaTa 
GUrGEl SaNToS BorGES/diretora e ordenadora de despesa do fiSP.

Protocolo: 842427

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1480/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar manutenção em embarcações.
ProcESSo: 2022/994774
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): aBaETETUBa/Pa
PErÍodo: 09 à 11.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor (ES): raMiro araÚJo alVES, Mf: 5913111-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1481/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar manutenção em embarcações.
ProcESSo: 2022/995862
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MUNiciPio dE BrEVES/Pa
PErÍodo: 09 à 15.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 07(sete) de alimentação e 06(seis) de pousada
SErVidor (ES): 2° SGT PM oSValdo Baia da rocHa, Mf: 5589908-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
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Portaria Nº 1491/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar manutenção em embarcações.
ProcESSo: 2022/994709
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): aBaETETUBa/Pa
PErÍodo: 09 à 11.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor (ES): 3° SGT PM JacoB raMoS dE arrUda, Mf: 5789036-1
cB PM iraNildo doS SaNToS NaSciMENTo, Mf: 4219372-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1492/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1032011
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caSTaNHal, SaliNÓPoliS, caPaNEMa, ParaGoMiNaS, 
MaraBá E coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa
PErÍodo: 17 à 29.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 13(treze) de alimentação e 12(doze) de pousada
SErVidor (ES): SGT BM lUciValdo da SilVa GoMES JUNior, Mf: 
5211263
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1493/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de servidores.
ProcESSo: 2022/1039137
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 12 à 13.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): TEN PM KlEBEr do carMo BarBoSa, Mf: 222.504-2a
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): Haroldo caNiZo PErEira, Mf: 54197238
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1494/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de servidores.
ProcESSo: 2022/1039278
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 09.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro liMa, Mf: 5678382-1
TEN PM KlEBEr do carMo BarBoSa, Mf: 222.504-2a
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1495/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de servidores do cBMPa.
ProcESSo: 2022/1039348
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 10.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): MaJ PM WElliNGToN alaN dE MacÊdo cHaVES, Mf: 54185286-2
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): roNaldo HENriQUE MoraES BENiGNo, Mf: 5931420-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1496/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1046080
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): aBaETETUBa/Pa
PErÍodo: 26.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): cB PM aNdErSoN GoMES do NaSciMENTo, Mf: 58221885-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1497/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de servidores.
ProcESSo: 2022/1045954
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): oUrilÂNdia do NorTE/Pa
PErÍodo: 10 à 12.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor (ES): MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
JoSÉ HUMBErTo dE MElo JUNior, Mf: 57193016
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1498/2022 –saGa
oBJETiVo: Para cumprir escala de serviço na base do GraESP.
ProcESSo: 2022/971779
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 01 à 10.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de alimentação
SErVidor (ES): MaJ PM MarcElo PErEira Sá, Mf: 54197044-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 ½ (nove e meia)
SErVidor (ES): lEoPoldo da rocHa BarBoSa, Mf: 5950597-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 842576

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 156/2022 – ccc: NoMEar 
o 1º TEN QOSPM RG 40885 MARCIO CARVALHO CAVALCANTE, como fis-
cal do contrato administrativo n° 048/2022-ccc/PMPa, celebrado entre a 
PMPa e a Empresa aHcor coMErcio dE ProdUToS odoNTolÓGicoS 
lTda.; cujo objeto é “aquisição de materiais odontológicos para a odon-
toclínica da PMPa”; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 19 de 
agosto de 2022;ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 
29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 842517

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo da Portaria Nº 155/2022
PUBLicaÇÃo No doe Nº 35.082, do dia 19/08/2022, Prot. Nº 841803
oNde se LÊ: contrato administrativo nº 041/2015; “contratação de servi-
ço de gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva de veículos de 
frota própria da PMPa, bem como cedidas por outros órgãos da adminis-
tração Pública, em regime de comodato e decorrentes de convênios, inte-
grante do Processo para contratação de serviço nº 016/2015-cPl/PMPa
Leia-se: contrato administrativo nº 001/2022; “contratação de pessoa 
jurídica especializada na prestação de serviços de gerenciamento para re-
alização de manutenção da frota própria da PMPa
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior.

Protocolo: 842109

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 23/2022 – dl/PMPa – PaE n° 2022/632129, que tem 
por objeto “aquisição de EQUiPaMENTo BloQUEador dE GraVaÇÕES 
aMBiENTaiS, visando atender as demandas desta força militar estadual, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de 
referência (aNEXo i).” e considerando o disposto no art. 5º, inciso iV, da 
lei Estadual nº 6.474/02 combinado com o art. 13º, inc. V do decreto 
Estadual nº 534/20, lei complementar federal nº 123/06, lei Estadual 
nº 8.417/16, subsidiariamente da lei federal nº 8.666/93, bem como a 
PorTaria Nº 001/2022-dl/PMPa.
rESolVE:
01 – HoMoloGar a decisão adotada pelo Pregoeiro da PMPa, designado 
através da PorTaria Nº 001/2022 – dl/PMPa, de 28 de julho de 2022, 
que adjudicou a proposta de preço apresentada pela empresa:

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNtidade VaLor raZÃo sociaL

01
 

EQUiPaMENTo BloQUEador dE 
GraVaÇÕES aMBiENTaiS 03 r$ 270.000,00

iNfiNiTY SafE TEcNoloGia EM SEGU-
raNÇa lTda

cNPJ: 29.035.444/0001 - 44

02 – rEMETEr o processo licitatório a diretoria de Projetos e convênios, 
a fim de que sejam providenciadas a assinatura do contrato e emissão da 
respectiva nota de empenho.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Quartel em Belém/Pa, 19 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 842580

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria Nº 881/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido Marco aNToNio 
SalGado da coSTa, MaJ QoPM, Mf: 5833345, do efetivo do (a) BcS/
aJG: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
Valor: r$ 1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE Ma-
TErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 944/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido alBErTo caPEla 
HErMES, cEl PM, Mf 05797292/1, do efetivo do (a) odc/cMS: 60(ses-
senta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 
2.450,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – SErV. TErc PESS JUridica 
– fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson au-
gusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 883/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido aMaNda SUElY 
PalHETa GalVÃo, caP PM, Mf: 572317611, do efetivo do (a) dGo: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 2.000; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE 
coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 842412
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diÁria
.

Portaria Nº4667/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 19/08/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; Servidores: cEl PM José dilson Melo de Souza Júnior; cPf: 
426.627.292-87; Valor: r$158,26. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4668/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Marabá-Pa; Período: 18 a 20/08/2022; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM rafael de azevedo Giusti; 
cPf: 767.960.002-34; Valor: r$633,00. Sd PM cherleno cristo rosa; cPf: 
916.489.552-15; Valor: r$633,00. cB PM Willian ferreira Tavares; cPf: 
886.520.252-15; Valor: r$633,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4669/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará/2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
cB PM Victor ferreira de lima; cPf: 007.793.612-45; Valor: r$1.012,80. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4670/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará/2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM 
Ywandey de Sena Gomes; cPf: 936.626.532-49; Valor: r$696,32. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 842540
Portaria Nº4663/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Be-
lém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 09/08/2022; Quantidade de diá-
rias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Márcio costa carvalho; cPf: 
424.948.262-68; Valor: r$ 131,88. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4664/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ori-
ximiná-Pa; destino: faro-Pa; Período: 08 a 12/08/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB PM Milton reis 
Pereira; cPf: 695.070.232-91; 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 Nº4665/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: San-
tarém-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 22 a 24/08/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM daniel No-
gueira Brasil; cPf: 041.380.322-82; 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 Nº4666/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Jus-
tiça ; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: El-
dorado dos carajás-Pa; destino: Moju-Pa; Período: 10 a 12/08/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: 
SUB TEN PM Waldir da Silva; cPf: 379.688.072-04; Valor: r$ 527,52. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
     

Protocolo: 842568

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de Fiscais 
Nº 010/2022 – sec/coNtratos

a direção do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES – fUN-
SaU, no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº. 5.380, de 
12/07/2002 e considerando a necessidade de proceder á conferência para 
fins de inventário da carga patrimonial do FUNDO DE SAÚDE DOS MILITA-
rES do ESTado, conforme prescreve o decreto n°5.380/2002.
rESolVE:
art. 1º NoMEar a comissão, composta pelos policiais militares abaixo dis-
criminados, para realizar a conferência necessária, com vistas a inventariar 
a carga patrimonial do fUNSaU:
caP QoPM rG 11078 JoSÉ ricardo BriTo do roSário
2° SGT PM rG 24417 TÉlio MEirElES da rocHa
3° SGT PM rG 34709 iVaN VaScoNcEloS MEirElES
cB PM rG 36346 aNdErSoN da SilVa SaraiVa
cB PM rG 38979 BrENda lorENa SaNToS doS rEiS

art. 2º - Estabelecer o prazo de trinta dias para a conclusão dos trabalhos.
art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém-Pa, 17 de agosto de 2022.
ordenador: lÍSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU

Protocolo: 842404

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 075/2022 – cBMPa

data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$:3.010,00 (três mil e dez reais)
objeto: contratação de Supervisor do curso à Graduação de Sargento 
Bombeiro Militar – cGS BM Ead/2022, Pelotão Echo.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: flávio de Souza cruz
cPf: 884.309.952-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842299
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 074/2022 – cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$:500,00 (quinhentos reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina instrução Militar 
do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar – cGS BM Ead/2022, 
Pelotão Echo.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Tony Everton Mendonça da Silva
cPf: 462.014.672-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842296
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 083/2022 – cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$ 500,00 (quinhentos reais).
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina instrução Militar 
do curso à Graduação de
Sargento Bombeiro Militar – cGS BM Ead/2022, Pelotão fox.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 –outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Everton Mendonça da Silva.
cPf: 462.014.672-20.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842359
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 084/2022 – cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$ 3.010,00 (três mil e dez reais)
objeto: contratação de Supervisor do curso à Graduação de Sargento 
Bombeiro Militar – cGS BM
Ead/2022, Pelotão fox.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 –outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: antônio José Teles Barata.
cPf: 402.368.622-00.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842361
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eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 082/2022 – cBMPa

data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina Emergência e So-
corros de Urgência do curso à
Graduação de Sargento Bombeiro Militar – cGS BM Ead/2022, Pelotão fox.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 –outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: raimundo Bolivar Moraes costa.
cPf: 479.746.562-04.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842357
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 076/2022 – cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$: 1.050,00 (mil e cinquenta reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina fundamentos da 
Gestão de Unidade Bombeiro
Militar do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar – cGS BM 
Ead/2022, Pelotão fox.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 –outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: david Barros de araújo
cPf: 710.418.502-04.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842343
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 081/2022 – cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$: r$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina Sistema de Geren-
ciamento em Situações críticas
e de crises do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar – cGS BM 
Ead/2022, Pelotão fox.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 –outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Marcos José leão da costa.
cPf: 732.997.822-15.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842353
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 080/2022 – cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$: 600,00 (seiscentos reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina Treinamento físico 
Militar do curso à
Graduação de Sargento Bombeiro Militar – cGS BM Ead/2022, Pelotão fox.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 –outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: ricardo Miranda de Souza.
cPf: 613.696.752-91.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842348
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 078/2022 – cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$: 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina organização e le-
gislação Bombeiro Militar do
curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar – cGS BM Ead/2022, 
Pelotão fox.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 –outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: rodrigo oliveira ferreira de Melo
cPf: 819.330.452-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842349

eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 077/2022 – cBMPa

data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$: 700,00 (setecentos reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina defesa civil do 
curso à Graduação de Sargento
Bombeiro Militar – cGS BM Ead/2022, Pelotão fox.
Unidade Gestora: 310101.
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: carlos rangel Valois da Silva.
cPf: 943.008.442-91.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842350
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 079/2022 – cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$: 2.100,00 (dois mil e cem reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina conhecimentos 
Jurídicos aplicados do curso à
Graduação de Sargento Bombeiro Militar – cGS BM Ead/2022, Pelotão fox.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 –outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Natanael Bastos ferreira
cPf: 693.094.502-15.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842351
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 064/2022 – cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$: 1.200,00 (mil e duzentos reais).
objeto: contratação de Tutora para ministrar a disciplina Emergência e 
Socorros de Urgência do curso à
Graduação de Sargento Bombeiro Militar – cGS BM Ead/2022, Pelotão delta.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: isis Kelma figueiredo de araújo.
cPf: 685.902.102-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842278
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 071/2022 – cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$:600,00 (seiscentos reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina Treinamento físico 
Militar do curso à
Graduação de Sargento Bombeiro Militar – cGS BM Ead/2022, Pelotão Echo.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: ricardo Miranda de Souza
cPf: 613.696.752-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842284
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 065/2022 – cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$: 500,00 (quinhentos reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina instrução Militar 
do curso à Graduação de
Sargento Bombeiro Militar – cGS BM Ead/2022, Pelotão delta.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Everton Mendonça da Silva.
cPf: 462.014.672-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842280
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eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 066/2022 – cBMPa

data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$: 3.010,00 (três mil e dez reais).
objeto: contratação de Supervisor do curso à Graduação de Sargento 
Bombeiro Militar – cGS BM
Ead/2022, Pelotão delta.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: antônio José Teles Barata
cPf: 402.368.622-00.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842281
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 070/2022 – cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$:2.100,00 (dois mil e cem reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina conhecimentos 
Jurídicos aplicados do
curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar – cGS BM Ead/2022, 
Pelotão Echo.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Natanael Bastos ferreira
cPf: 693.094.502-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842282
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 068/2022 – cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$:800,00 (oitocentos reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina defesa civil do 
curso à Graduação de
Sargento Bombeiro Militar – cGS BM Ead/2022, Pelotão Echo.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Jean carvalho corrêa
cPf: 486.357.822-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842286
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 069/2022 – cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$:1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina organização e le-
gislação Bombeiro Militar do curso à Graduação de Sargento Bombeiro 
Militar – cGS BM Ead/2022, Pelotão Echo.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: rodrigo oliveira ferreira de Melo
cPf: 819.330.452-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842287
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 067/2022 – cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$:1.050,00 (mil e cinquenta reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina fundamentos da 
Gestão de Unidade Bombeiro Militar do curso à Graduação de Sargento 
Bombeiro Militar – cGS BM Ead/2022, Pelotão Echo.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: david Barros de araújo
cPf: 710.418.502-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842290

eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 072/2022 – cBMPa

data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$:1.050,00 (mil e cinquenta reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina Sistemas de Ge-
renciamento em Situações críticas e de crises do curso à Graduação de 
Sargento Bombeiro Militar – cGS BM Ead/2022, Pelotão Echo.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Jair Nazareno Barbosa da Silva
cPf:490.901.862-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842291
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 073/2022 – cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$:750,00 (setecentos e cinquenta reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina Emergência e So-
corros de Urgência do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar – 
cGS BM Ead/2022, Pelotão Echo.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: raimundo Bolivar Moraes costa
cPf: 479.746.562-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842292
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 062/2022 – cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$: 700,00 (setecentos reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina Treinamento físi-
co Militar do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar – cGS BM 
Ead/2022, Pelotão delta.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Joaquim dos Santos freitas Neto,
cPf: 479.914.292-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842270
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 058/2022 – cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$: 1.050,00 (mil e cinquenta reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina fundamentos da 
Gestão de Unidade Bombeiro
Militar do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar – cGS BM 
Ead/2022, Pelotão delta.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: rodrigo de araújo Monteiro
cPf: 889.396.002-82
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842274
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 059/2022 – cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$: 800,00 (oitocentos reais).
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina defesa civil do 
curso à Graduação de Sargento
Bombeiro Militar – cGS BM Ead/2022, Pelotão delta.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Jean carvalho corrêa.
cPf: 486.357.822-91.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842275
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eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 063/2022 – cBMPa

data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$: 1.200,00 (mil e duzentos reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina Sistema de Geren-
ciamento em Situações críticas
e de crises do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar – cGS BM 
Ead/2022, Pelotão delta.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: arthur arteaga durans Vilacorta.
cPf: 847.762.852-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842276
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 060/2022 – cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$: 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
objeto: contratação de Tutora para ministrar a disciplina organização e 
legislação Bombeiro Militar do
curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar – cGS BM Ead/2022, 
Pelotão delta.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Michela de Paiva catuaba
cPf: 687.805.162-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842265
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 061/2022 – cBMPa
data de assinatura: 18/08/2022
Valor: r$: 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina conhecimentos 
Jurídicos aplicados do curso à
Graduação de Sargento Bombeiro Militar – cGS BM Ead/2022, Pelotão delta.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: abedolins corrêa Xavier.
cPf: 805.012.652-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 842263

.

.

diÁria
.

eXtrato da Portaria Nº 283/diÁria/dF 
de 01 de JUNHo de 2022

conceder aos militares: TcEl QoBM daVid ricardo BaETa dE oliVEira 
5704464/ 1, caP QoBM Jairo ValENTE PErEira 54185339/ 1, cB BM 
daYroNY aNdradE MorEira 57218352/ 1, 01 (UMa) diária de alimentação 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 429,93 (QUaTrocENToS E ViNTE 
E NoVE rEaiS E NoVENTa E TrÊS cENTaVoS), para seguirem viagem de Tai-
lândia para Tucuruí - Pa, no dia 16 de Maio de 2022, a serviço do 14°GBM do 
cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 350/diÁria/dF 
de 14 de JULHo de 2022

conceder aos militares: TcEl QoBM MicHEl NUNES rEiS Mf: 5817064/ 1, 
STEN BM rr aNToNio MESSiaS PErEira laUrido Mf: 5210135/2, STEN 
BM aNToNio MarcoS doS PaSSoS alVES Mf: 5602254/ 1, SGT BM Ed-
Gar SMiTH SaNToS Mf: 5211409/1 E SGT BM Marcio lUiZ araUJo Bo-
TElHo Mf: 5210577/1, 09 (NoVE) diárias de alimentação e 08 (oiTo) 
diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 24.870,84 
(ViNTE E QUaTro Mil E oiTocENToS E SETENTa rEaiS E oiTENTa E 
QUaTro cENTaVoS), para seguir viagem de Belém para Várzea Grande - 
MT, no período de 28 de Junho a 06 de Julho de 2022, a serviço do cSMV/
MoP do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 383/diÁria/dF 
de 26 de JULHo de 2022

conceder aos militares: TcEl QoBM ricardo lENo aNaiSSi PErEi-
ra, Mf: 5833531, SGT BM EMErSoN lEao riBEiro, Mf: 57174006, cB 
BM NEliNHo MoNTEiro dE araUJo , Mf: 57189284, cB BM SaNNiErY 
liSBoa da SilVa , Mf: 57217937, Sd BM rEYNaN SilVa daS NEVES, 
Mf: 5932363 E Sd BM PEdro WilHaMiS SEaBra aBrEU, Mf 5932278, 
05 (ciNco) diárias de alimentação e 04 (quatro) diárias de pousada para 

cada, perfazendo um valor total de r$ 15.042,38 (QUiNZE Mil E QUarENTa 
E doiS rEaiS E TriNTa oiTo cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém - 
Pa para São Paulo - SP, no período de 02 a 06 de agosto de 2022, a serviço da 
corporação. 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 391/diÁria/dF 
de 03 de aGosto de 2022

conceder aos militares: SGT BM Marcio aUGUSTo BarBoSa BicHirao, 
Mf: 5421721; SGT BM iVaNildo faVacHo PiNTo , Mf: 5398703 E Sd 
BM aKila aZEVEdo ToMaZ , Mf:5932305, 01 (UMa) diária de alimenta-
ção para cada, perfazendo um valor total de r$ 390,36 (TrEZENToS E No-
VENTa rEaiS E TriNTa E SEiS cENTaVoS), para seguirem viagem de Vigia 
- Pa para colares - Pa, no dia 13 de Março de 2022, a serviço do 17ºGBM 
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: 842403
Portaria Nº.217/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 THEiSSoN lUiZ PiNTo SoUZa 
e SGT QBM aUGUSTo rilEr dE aMoriM loPES,  03 (três) diárias de ali-
mentação e 02 (duas) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 1.318,80 (UM Mil TrEZENToS E dEZoiTo rEaiS E oiTENTa 
cENTaVoS), por terem seguido viagem de Santarém-Pa para o município 
de alenquer-Pa, na região de integração do Baixo amazonas e com diárias 
do grupo B, no período de 15 a 17 de agosto de 2022, a serviço da coor-
denadoria 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: 842538
Portaria Nº.218/diÁria/cedec, de 19 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: cEl QoBM HaYMaN aPolo GoMES dE 
SoUZa, cEl QoBM JaYME dE aViZ BENJÓ, MaJ QoBM BrUNo PiNTo frEi-
TaS, MaJ QoBM MaNoEl lEoNardo coSTa SarGES e Sd QBM lUiS EdU-
ardo frEiTaS dE araÚJo, 01 (uma) diária de alimentação para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 759,64, (SETEcENToS E ciNQUENTa E 
NoVE rEaiS E SESSENTa E QUaTro cENTaVoS), por terem se deslocado de 
Belém-Pa ao município de Santarém/Pa, na região de integração do Baixo 
amazonas e com diárias do grupo B, no dia 17 de agosto de 2022 e retor-
nando no mesmo dia, 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: 842548
eXtrato da Portaria N°493/diÁria/dF 

de 18 de NoVeMBro de 2021
conceder aos militares: cEl QoBM HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa 
Mf: 5267560, cEl QoBM JaYME dE aViZ BENJÓ Mf: 5704430, cEl QoBM 
JoÃo JoSÉ da SilVa JUNior Mf: 5704421, TcEl QoBM ViViaN roSa 
lEiTE Mf: 5817013,TcEl QoBM Marilia GaBriEla coNTENTE GoMES 
Mf: 5817072, TcEl QoBM adriaNa MElENdEZ alVES Mf: 5749042, 
TcEl QoBM EdSoN afoNSo dE SoUSa dUarTE Mf: 5827060, SUBTEN 
BM WaSHiNGToN lUiS BraBo da SilVa Mf: 5428408, SUBTEN BM Ma-
NoEl SaNTaNa BarBoSa doS SaNToS filHo Mf: 5398096, SGT BM 
JoSÉ carloS da SilVa BarBoSa Mf: 5084393, SGT BM carloS cESar 
BarroS doS SaNToS Mf: 5598516, SGT BM NaTaNaEl cardoSo da 
SilVa Mf: 5602408, SGT BM clEUToN lEaNdro BarrETo caSTro Mf: 
57175251, SGT BM JoEl JESSE BriTo da coSTa Mf: 57174192, cB BM 
EVaNdro MaTEUS dE oliVEira Mf: 57189219, cB BM carloS aNdrE 
PiEdadE doS SaNToS Mf: 57173701, cB BM aMaUri PErEira foNSEca 
Mf: 57217817 e ao cB BM adriaNo dE SoUZa PiNHEiro Mf: 57218380, 
diárias de alimentação e diárias de pousada para cada conforme a planilha, 
perfazendo um valor total de r$24.156,97 para seguirem viagem de Belém 
- Pa para Marabá- Pa, no período de 21 a 26 de outubro de 2021, a serviço 
da corporação. 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: 841502
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

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 Norte, 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: 841712

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria n°. 1043/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/06/2022 a 09/06/2022
oBJETiVo: aUXiliar Na NEcroPSia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1427/ 2022

MarcEl lUiZ rodriGUES fErrEira
MaTrÍcUla: 57192864
carGo: Perito criminal
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 13/07/2022 a 15/07/2022
oBJETiVo: TraNSlado dE MaTErial BioloGico.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 842215

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2862/2022 – dG/cccLiN, 07 de Julho de 2022.
a diretora-Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da lei 9.503 
de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro.
considerando o teor da Portaria nº011/2020 do dETraN/Pa que regula-
menta o credenciamento de clínicas Médicas e Psicológicas para realização 
de Exames de aptidão física e Mental e avaliação Psicológicas em candi-
datos à obtenção de carteira Nacional de Habilitação – cNH, bem como as 
resoluções dos conselhos federais de Medicina e Psicologia
considerando que o requerimento foi autuado e processado consoante os 
preceitos da portaria n.011/2020-dG, e que a requerente cliNica ES-
PEcialiZada MEdiciNa E PSicoloGia do TraNSiTo EirElli-ME- EPP, 
cEMPT- aNaNiNdEUa-Pa comprovando o cumprimento dos requisitos le-
gais para renovação de seu credenciamento conforme Parecer Técnico da 
coordenadoria do Núcleo de controle interno deste departamento.
r E S o l V E:
i – rENoVar o crEdENciaMENTo pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, a contar de 23/08/2022 a 22/08/2024, a cliNica ESPEcialiZa-
da MEdiciNa E PSicoloGia do TraNSiTo EirElli-EPP cEMPT-aNaNiN-
dEUa-Pará, cNPJ 22.771.823/0007-49, localizada na TraV WE 37, nº 631 
cidadE NoVa Viii cEP 67.133.200 –aNaNiNdEUa-Pará, sob a responsa-
bilidade administrativa de Werley ronan canedo, sob a responsabilidade 
Técnica Médica de ana Maria lima do Espírito Santo e responsabilidade 
Técnica Psicológica de Suellen chaves de lima.
ii – À comissão de credenciamento de clínicas/cccliN, para que adotem 
as providências para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
renata Mirella freitas Guimarães de Sousa coelho
diretora-Geral/dETraN-Pa

Protocolo: 842417
Portaria Nº 2223/2022-dG/dHcrV/cHc/GccFc
a diretora Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resolução coNTraN nº 789/2020 
e as Portaria do dETraN/Pa 506/2014;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2021/1091178, apresentado pela em-
presa aUTo EScola ViEira dE SoUZa lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 
43.107.251/0001-82, nome de fantasia aUTo EScola MENdES BElEM, 
junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a apre-
sentação da documentação necessária ao credenciamento do referido cfc;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a empresa aUTo EScola ViEira dE SoUZa lTda, 
inscrita no cNPJ sob o nº 43.107.251/0001-82, nome de fantasia aUTo 
EScola MENdES BElEM (claSSificaÇÃo a/B), com estabelecimento na 
aV JoSÉ BoNifacio, Nº 2085, Bairro: GUaMa, cEP: 66.065-108, com 
atuação na região de Trânsito de Belém/Pa, no município de Belém/Pa, em 
tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade de 
36 meses a contar da publicação desta Portaria.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 2609960 neste dETraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 07 de junho de 2022.
renata Mirella freitas Guimarães de Souza coelho
diretora Geral

Protocolo: 842438
Portaria Nº 2863/2022 – dG/cccLiN, 07 de Julho de 2022
a diretora-Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da lei 9.503 
de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro.
considerando o teor da PorTaria Nº 011/2020 do dETraN/Pa que 
regulamenta o credenciamento de clínicas Médicas e Psicológicas para 
realização de Exames de aptidão física e Mental e avaliação Psicológicas 
em candidatos à obtenção de carteira Nacional de Habilitação – cNH, bem 
como as resoluções dos conselhos federais de Medicina e Psicologia.
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considerando que o requerimento foi autuado e processado consoante os 
preceitos da Portaria nº011/2020-dG, e que a requerente – MEdcTraN - 
cliNica MEdcTraN lrE MEdicoS lTda, comprovando o cumprimento dos 
requisitos legais para renovação de seu credenciamento conforme Parecer 
Técnico da coordenadoria do Núcleo de controle interno deste departamento.
r E S o l V E:
i – rENoVar o credenciamento pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, 
a contar de 22/08/2022 a 21/08/2024, da MEdcTraN - cliNica MEdc-
TraN lrE MEdicoS lTda, cNPJ 24.441.648/0001-61, localizada na av. 
Presidente castelo Branco nº 834 – Bairro Santo antônio, cEP: 68.675.000 
– Mãe-do-rio/Pa, sob a responsabilidade administrativa de Edson aleixo 
da Silva, responsabilidade Técnica Médica de osvaldo antonio costa e res-
ponsabilidade Técnica Psicológica de Elaise Maria Silva Guedes.
ii – À comissão de credenciamento de clínicas/cccliN, para que adotem 
as providencias para o pleno cumprimento do Presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
renata Mirella freitas Guimarães de Sousa coelho
diretora-Geral/dETraN-Pa

Protocolo: 842430
Portaria Nº 2904/2022 – dG/cccLiN, 11 de JULHo de 2022.
a diretora-Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da lei 9.503 
de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro.
considerando o teor da PorTaria Nº 011/2020 do dETraN/Pa que 
regulamenta o credenciamento de clínicas Médicas e Psicológicas para 
realização de Exames de aptidão física e Mental e avaliação Psicológicas 
em candidatos à obtenção de carteira Nacional de Habilitação – cNH, bem 
como as resoluções dos conselhos federais de Medicina e Psicologia.
considerando que o requerimento foi autuado e processado consoante os 
preceitos da portaria 011/2020-dETraN, e que a requerente TraNSiT-
MEd – clÍNica dE MEdiciNa E PSicoloGia do TráfEGo lTda - EPP 
comprovando o cumprimento dos requisitos legais para renovação de seu 
credenciamento conforme Parecer Técnico da coordenadoria do Núcleo de 
controle interno deste departamento.
r E S o l V E:
i - rENoVar o credenciamento pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a 
contar de 28/08/2022 à 27/08/2024, da TraNSiTMEd – clÍNica dE MEdi-
ciNa E PSicoloGia do TráfEGo lTda - EPP , cNPJ 26.418.882/0001-01, 
localizada na TV. 15 de agosto, n° 579, Bairro: Santa clara, cEP: 68.005-394, 
Santarém/Pa, sob a responsabilidade administrativa de Nathalia cabral dos 
Santos, responsabilidade Técnica Médica de Ediwaldo augusto Borges Júnior 
e responsabilidade Técnica Psicológica de Giovana Trindade Brito.
ii - À comissão de credenciamento de clínicas/cccliN, para que adotem 
as providências para o pleno cumprimento do Presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
renata Mirella freitas Guimarães de Sousa coelho
diretora-Geral/dETraN-Pa

Protocolo: 842431
Portaria Nº 3587/2022-daF/cGP, de 19/08/2022
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 os termos constantes do Despacho às fls.20, no Processo 
2022/655240, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora lÍlia Maria carValHo da SilVa daNTaS, Téc-
nica, matrícula 3262707/1, lotada na coordenadoria de Engenharia de 
Trânsito, noventa (90) dias de licença Prêmio, no período de 04/07 a 
01/10/2022, referentes aos triênios 2015/2018 (60 dias) e 2018/2021 (30 
dias), de acordo com a lei 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 04/07/2022.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 842363
Portaria Nº 139/2020 – cGd/Pad/Portarias diVersas
Belém, 11 de agosto de 2022.
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e …
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de sindicância, 
investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar,
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 003/2022-cPad, de 
11.08.2022, subscrito pelo Presidente da comissão Joaquim José aguiar ro-
drigues, por meio do qual solicita e justifica a concessão de Recondução para 
a realização de atos processuais, conforme artigo 208 da lei 5.810/94, e pos-
terior conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 2018/451179;
r E S o l V E:
i - rEcoNdUZir a comissão composta pelos servidores, JoaQUiM JoSÉ 
aGUiar rodriGUES, assistente de Trânsito, matrícula nº 80845574/1, 
riTa dE cáSSia VarEla PiNHEiro, auxiliar Trânsito, matrícula nº 
57194031/1 e lUcilEidE oliVEira NaSciMENTo, auxiliar operacional de 
Trânsito, matrícula nº 80845604/1 para, sob a presidência do primeiro, dar 
continuidade e a devida conclusão dos trabalhos iniciados pela comissão 
Processante, instituída pela PorTaria Nº 242/2021-cGd/Pad, de 05 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.761, de 10.11.2021, no prazo 
de 60 (sessenta) dias, com efeito retroativo a 04.08.2022;
iii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares, e à coordenadoria 
de Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cum-
primento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora chefe - dETraN/Pa
Portaria 3353/2022-dG/cGP

Portaria Nº 146/2022 – cGd/Pad/Portarias diVersas
Belém, 16 de agosto de 2022.
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e …
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de sindicância, 
investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar,
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2022-cPad, de 16.08.22, 
subscrito pela Presidente da comissão Joaquim José aguiar rodrigues, por 
meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para a conclu-
são do Processo administrativo disciplinar nº 2021/484256;
r E S o l V E:
i - ProrroGar por mais 60 (sessenta) dias, o prazo do processo 
administrativo disciplinar instaurado pela PorTaria Nº 11/2022-cGd/
Pad, publicada no doE nº 34.978, de 23.05.2022, para dar continuidade a 
instrução e devida conclusão dos trabalhos, a partir de 17.08.2022;
iii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares, e à coordenadoria 
de Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cum-
primento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora chefe - dETraN/Pa
Portaria 3353/2022-dG/cGP
Portaria Nº 144/2022-cGd/siNdicÂNcia/diVersas Belém, 16 
de agosto de 2022.
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2022-comissão de Sind. 
investigativa, de 16.08.2022, subscrito pela Presidente da comissão rita 
de Cássia Varela Pinheiro, por intermédio do qual solicita e justifica a ne-
cessidade de novo prazo para a conclusão do Processo de Sindicância in-
vestigativa nº 2021/561445;
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir a comissão composta pelos servidores, riTa dE 
cáSSia VarEla PiNHEiro, auxiliar de Trânsito e JoaQUiM JoSÉ aGUiar 
rodriGUES, assistente de Trânsito, para, sob a presidência da primeira, 
dar continuidade e a devida conclusão dos trabalhos iniciados pela 
comissão Sindicante, instituída pela PorTaria Nº 05/2022-cGd/SiNd.
iNVESTiGaTiVa, de 19 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.978, de 
23 de maio de 2022, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir de 19.08.2022;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora chefe - dETraN/Pa Portaria 3353/2022-dG/cGP
Portaria Nº 145/2022-cGd/siNdicÂNcia/diVersas Belém, 16 
de agosto de 2022.
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2022-comissão de Sind. 
investigativa, de 16.08.2022, subscrito pela Presidente da comissão rita 
de Cássia Varela Pinheiro, por intermédio do qual solicita e justifica a ne-
cessidade de novo prazo para a conclusão do Processo de Sindicância in-
vestigativa nº 2022/133083;
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir a comissão composta pelos servidores, riTa dE 
cáSSia VarEla PiNHEiro, auxiliar de Trânsito e JoaQUiM JoSÉ aGUiar 
rodriGUES, assistente de Trânsito, para, sob a presidência da primeira, 
dar continuidade e a devida conclusão dos trabalhos iniciados pela 
comissão Sindicante, instituída pela PorTaria Nº 12/2022-cGd/SiNd.
iNVESTiGaTiVa, de 23 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.983, de 
26 de maio de 2022, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir de 24.08.2022;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora chefe – dETraN/Pa
Portaria 3353/2022-dG/cGP
Portaria Nº 141/2022-cGd/siNd.iNVestiGatiVa/diVersos 
Belém, 16 de agosto de 2022.
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que delegou 
poderes à corregedora chefe para instauração de Processo de Sindicância
investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2022-SiNd. iNVESTiGa-
TiVa, de 16.08.2021, subscrito pela Presidente da comissão, Teliane cris-
tina de Almeida Monteiro, por meio do qual solicita e justifica a necessidade 
de recondução da comissão para a conclusão do Processo de Sindicância 
ivestigativa nº 2019/545869 e apenso 2020/543237;
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r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir a comissão instituída pela PorTaria Nº 07/2022-cGd/
SiNd. iNVESTiGaTiVa, publicada no doE nº 34.983, de 26.05.2022, para 
que, no prazo de 30 dias, seja dada continuidade à investigação e devida 
conclusão dos trabalhos a partir de 24.08.2022;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora chefe - dETraN/Pa.
Portaria 3353/2022-dG/cGP
Portaria Nº 142/2022-cGd/siNd.iNVestiGatiVa/diVersos 
Belém, 16 de agosto de 2022.
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial
do Estado de 22.06.2017, que delegou poderes à corregedora chefe para 
instauração de Processo de Sindicância
investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2022-SiNd. 
iNVESTiGaTiVa, de 16.08.2022, subscrito pela
Presidente da comissão, Teliane cristina de almeida Monteiro, por meio 
do qual solicita e justifica a necessidade de recondução da comissão para 
a conclusão do Processo de Sindicância ivestigativa nº 2021/1455530 e 
apenso 2021/1489401;
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir a comissão instituída pela PorTaria Nº 09/2022-cGd/
SiNd. iNVESTiGaTiVa, publicada no doE nº 34.983, de 26.05.2022, para 
que, no prazo de 30 dias, seja dada continuidade à investigação e devida 
conclusão dos trabalhos a partir de 24.08.2022;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora chefe - dETraN/Pa.
Portaria 3353/2022-dG/cGP
Portaria Nº 143/2022-cGd/siNd.iNVestiGatiVa/diVersos 
Belém, 16 de agosto de 2022.
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial
do Estado de 22.06.2017, que delegou poderes à corregedora chefe para 
instauração de Processo de Sindicância
investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2022-SiNd. 
iNVESTiGaTiVa, de 16.08.2022, subscrito pela
Presidente da comissão, Teliane cristina de almeida Monteiro, por meio 
do qual solicita e justifica a necessidade de recondução da comissão para 
a conclusão do Processo de Sindicância ivestigativa nº 2021/377930 e 
apenso 2022/419248;
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir a comissão instituída pela PorTaria Nº 10/2022-cGd/
SiNd. iNVESTiGaTiVa, publicada no doE nº 34.983, de 26.05.2022, para 
que, no prazo de 30 dias, seja dada continuidade à investigação e devida 
conclusão dos trabalhos a partir de 24.08.2022;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora chefe - dETraN/Pa.
Portaria 3353/2022-dG/cGP

Protocolo: 842357
Portaria Nº 3591/2022-dG/cGP, de 19/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
EXCLUIR a Gratificação por Regime Especial de Trabalho de Tempo Inte-
gral, concedida através da Portaria 4071/2019-dG/cGP, ao servidor Wol-
ney daniel araújo cabral, Vistoriador, matrícula 57232110/1, com base em 
40% do vencimento do cargo efetivo.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 842303
Portaria Nº 3554/2022-dG/cGP, de 18/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 292/2022-Santa izabel 
do Pará-dETraN, datado de 27/06/2022, e demais despachos no Processo 
2022/801553,
r E S o l V E
dESiGNar o servidor rodival Batista da Silva, auxiliar de Trânsito, matrícula 
57194025/1, para responder pela Gerência da cirETraN “B” de Santa izabel 
do Pará, no período de 08/08 a 06/09/2022, durante as férias da titular.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 08/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 842594

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3464/2022-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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1004343;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos á servidora 
Maria Eliete lima Brito, matrícula nº 3263851/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEISCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municí-
pios de; Piçarra, conforme Processo de diárias n° 2022/923329.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 600,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 12/08 a 17/08/2022, 19/08 a 24/08/2022 e 
25/08 a 01/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3496/2022-daF/cGP, de 16/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1018986;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
francisco de assis Bentes Nahmias, matrícula nº 80845491/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS) e destina-se à eventuais despesas e 
aquisição de material necessário para as cirETraN’s dos municípios de; 
dom Eliseu; Mãe do rio; Paragominas, conforme Processo de diárias n° 
2022/953947.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 3.000,00
3339036-r$- 1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 16/08/22 a 06/09/22.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3499/2022-daF/cGP, de 16/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/972743;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
amélia rodrigues Bispo, matrícula nº 57196680/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
300,00 (TREZENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção nos municipios de Santarém e altamira.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 300,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 15 à 20/08/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3502/2022-daF/cGP, de 16/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/990294;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Mauro da Silva feitosa, matrícula nº 5967096/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais e eventuais na cirETraN do municipio de São Geraldo do araguaia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-3.070,00
3339036-r$- 400,00
3339039-r$- 530,00
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art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3506/2022-daF/cGP, de 16/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/982428;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Pedro afonso Santos de castro, matrícula nº 57224422/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
100,00 (CEM REAIS) e destina-se a fim de realizar vistoria veícular na 
cirETraN do municipio de abaetetuba.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-100,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 16/08 à 09/09/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3516/2022-daF/cGP, de 17/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1018517;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
cleber Mesquita da Silva, matrícula nº 5946618/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despe-
sas de pequeno vulto, emergenciais, e de pronto pagamento que possam 
vir a ocorrer nas áreas de responsabilidade da cirETraN de capitão Poço, 
e de suas gerências diretamente subordinadas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 1.200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3517/2022-daF/cGP, de 17/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1019048;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
raimundo fabio de Paiva, matrícula nº 57174397/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM Mil rEaiS) e destina-se a suprir despesas de pronto paga-
mento passagens de balsas e passagens de navio ou lancha, também ser-
viços de pessoas fisicas se ouver necessidades de manutenção no veículo 
durante a viagem.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 200,00
3339033-r$- 600,00
3339036-r$- 200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 31/08 a 27/09/22.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3519/2022-daF/cGP, de 17/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1018557;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jacó Epifânio dos Santos, matrícula nº 80845612/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS) e destina-se à eventuais despesas e aqui-
sição de material necessário para as cirETraN’s dos municípios de; dom 
Eliseu, conforme Processo de diárias n° 2022/953947.

art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 3.000,00
3339036-r$- 1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 16/08/22 a 06/09/22.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3521/2022-daF/cGP, de 17/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1015255;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Eurilan da Silva ferreira, matrícula nº 5963975/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.500,00 (UM Mil E QUiNHENToS rEaiS) e destina-se a suprir despesas 
de passagens de fluvial para fins de atendimento ao pedido de diárias em 
deslocamento de Monte dourado/almeirim para Santarém/Pa.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-1.500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 05 a 10/09/22.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 842234

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3454/2022-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 2022/993432;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrÊS E MEia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Castanhal para 
os municípios de BARCARENA – 14/09 a 17/09/2022, a fim de realizar a Capaci-
tação para gestores Municipiais de trânsito da região do baixo Tocantins.

nome matricula
Mário Sérgio Silva da Silva 57202007/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3483/2022-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 2022/1025015;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUiNZE E MEia (15 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para os municípios de XiNGUara – 03/09 a 05/09/2022, rEdENÇÃo 
– 06/09 a 12/09/2022 – 13/09 a 16/09/2022, rEdENÇÃo/BElÉM – 17/09 
a 18/09/2022, a fim de dar continuidade à instrução dos PAD’s referentes 
a operação “Galezia”.

nome matricula

Juliana cozara oliveira Martins 55588874/1

lédia Valéria ferreira Nunes Vitorino 57194021/1

lívia Mariha Valéria Souza da Silva 57200240/1

Manoel de Jesus filocreão Sanches 55590040/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3497/2022-daF/cgp, de 16/08/2022
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 2022/968759;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Santarém para os municípios de MoNTE alEGrE – 22/08 a 16/09/2022, 
a fim de realizar vistoria veícular na CIRETRAN do referido município, con-
forme solicitação.
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nome matricula
Jesus Júnior farias lira 55590098/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3498/2022-daF/cgp, de 16/08/2022
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 2022/972673;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Santarém – 15/08 à 17/08/2022, altamira/Belém – 
18/08 à 20/08/2022, a fim de vistoriar os equipamentos de informática nas 
clinícas: transitmed, Examed, Meptran, em Santarém, clinica Medtransit 
em altamira para renovação de credenciamento.

nome matricula
amélia rodrigues Bispo 57196680/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3501/2022-daF/cgp, de 16/08/2022
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 2022/998998;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Barcarena no período de 22/08 à 16/09/2022, 
a fim de realizar atendimento de habilitação no municipio acima citado.

nome matricula
Gelffson Brandão Lobo Júnior 5963968/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3503/2022-daF/cgp, de 16/08/2022
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 2022/1019082;
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 Tucuruí – 29/08 à 04/09/2022, Marabá – 
05/09 à 12/09/2022, Jacundá – 13/09 à 19/09/2022, Novo repartimento 
– 20/09 à 27/09/2022, a fim de realizar levantamento de clima organiza-
cional para melhor condução dos serviços prestados.

nome matricula
Ângela do Socorro coutinho Monteiro 57193225/1

Glaura iolanda Brito Pires 3158730/1
adalberto arno Braga 5923831/2

Valdinar costa Vieira Junior 57189952/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3504/2022-daF/cgp, de 16/08/2022
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 2022/950956;
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 Santarém 
para o município de Oriximiná no período de 22/08 à 31/08/2022, a fim de 
realizar vistoria veícular na cirETraN do referido municipio.

nome matricula
Kerley ailton lima de Sousa 57201635/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3514/2022-daF/cgp, de 17/08/2022
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 2022/1017650;
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 Breves 
para o município de Curralinho no período de 19 à 24/08/2022, a fim de 
participar da banca itinerante do processo de habilitação 1ª fase, no refe-
rido municipio.

nome matricula
Wyngueson de carvalho aguiar 5964115/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3515/2022-daF/cgp, de 17/08/2022
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 2022/977128;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrEZE E MEia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de SaNTa Maria – 29/08/2022, NoVa TiMBoTEUa 
– 30/08 a 01/09/2022, SÃo JoÃo dE PiraBaS – 02/09 a 04/09/2022, 
caPaNEMa – 05/09 a 07/09/2022, GarrafÃo do NorTE – 08/09 a 
11/09/2022, a fim de realizar levantamento dos pólo geradores, levan-
tamento dos pontos críticos e de pavimentação das rodovias Estaduais.

nome matricula

daniel Botelho Xavier 57196026/1

lorena da Silva Bahia 80845536/1

amiraldo corrêa Seabra Júnior 54194721/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 842226
Portaria Nº 3527/2022-daF/cgp, de 17 de agosto de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1025024;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
o município de São Félix do Xingú no período de 16/08 à 14/09/2022, a fim de 
responder pela cirETraN “a” durante a ausência do titular.

nome matricula
lourdes Beatriz costa de Souza 57196266 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3560/2022-daF/cgp, de 18 de agosto de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1033457;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E oiTo E MEia (28 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de aBaETETUBa – 02/09 a 30/09/2022, a 
fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em 
cumprimento ao planejamento de ações determinadas pela diretoria Téc-
nica e operacional.

nome matricula
Bárbara de cássia ferreira Moreira 57226452 /1
deninson Henrique Monteiro Maia 57200271 /1

allan Soares Monteiro 57200349 /1
fabrício Gomes de oliveira 54192712 /2

antonio robson cascaes dantas 57217207 /2
alexandre caetano de Sousa 57209138 /1
inês Maria Miléo Guerreiro 8080089 /1

Edmilson Juarez dos Santos Borges 5843219 /2
Sávio Marcelo oliveira Henriques 57226858 /1
clodoaldo Medina Godinho Junior 54192741 /3

luana aline cardoso leitão 54192725 /2
Karina Sant’ana aleixo 57226498 /1
liliane ferreira Pontes 5945397 /1

Esmerinda angélica diniz carvalho 57200231 /1
Jorge Eduardo Prazer da conceição 57226691 /1
antonia Pereira de oliveira coelho 57226492 /1

luiz Vinicius Moreira de abreu 57214957 /1
inivens Nazaré dos Santos andrade 57198613 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 842340
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eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
NÚMero do coNtrato: 30/2019

terMo aditiVo: 3/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa UNidaS VEÍcUloS ESPEciaiS S.a, 
cNPJ 02.491.558/0001-42.
oBJETo do coNTraTo: o presente Termo aditivo tem por objeto a alte-
ração da “cláusula Sexta – do Prazo de Vigência” e “cláusula oitava – da 
Programação orçamentária”.
Valor do coNTraTo: Valor anual de r$2.273.096,28 (dois milhões, du-
zentos e setenta e três mil, noventa e seis reais e vinte e oito centavos)  
ViGÊNcia: início: 13/08/2022                              Término: 12/08/2023
doTaÇÃo orÇaMENTária: 66.201 – departamento de Trânsito do Estado do Pará
06 – Segurança Pública;
122 – administração Geral;
125 –Normatização de fiscalização;
1502 – Segurança Pública;
1297 – Manutenção da Gestão
8338 – operacionalização das ações administrativas;
8830 – implementação das Unidades dministrativas;
339033.03 – Passagens e despesas com locomoção;
0261000000 – recursos Próprios;
0661000000 – recursos Próprios – Superávit.
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra:  12/08/2021
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE 
SoUZa coElHo 
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE SoUZa coElHo 
diretora Geral  – dETraN/Pa

eXtrato do terMo aditiVo
NÚMEro do coNTraTo adMiNiSTraTiVo: 025/2020.
NÚMEro doTErMo adiTiVo: 2º
ModalidadE da liciTaÇÃo:  Pregão Eletrônico 001/2020 – dETraN/Pa
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ/
Mf n° 04.822.060/0001-40  e  a empresa PErKoNS S/a, inscrita no cNPJ 
nº 82.646.332/0001-02.
oBJETo: o presente instrumento tem por objeto a alteração da “claúsula 
décima Primeira – da Vigência do contrato”.
VALOR: O prazo de vigência do presente Contrato fica prorrogado por mais 
12 (doze) meses, com início em 13/08/2022 e término em 12/08/2023.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
66.201 - departamento de Trânsito do Estado do Pará;
06 - Segurança Pública;
126 - Tecnologia da informação;
125 - Normatização e fiscalização
1508 – Governança para resultados;
1505 – Segurança Pública;
8238 – Gestão de Tecnologia da informação e comunicação;
8271 – fiscalização de Transito;
339040 57 – Serviço de Monitoramento e rastremento de V. automotivos
0261000000 - recursos Próprios;
0661000000 - recursos Próprios – Superavit.
ViGÊNcia:   início: 13 / 08 /2022    Término: 12 / 08 /2023.
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra:  12 / 08  /2022.
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE 
SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral – detran/Pa

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
NÚMEro do coNTraTo adMiNiSTraTiVo: 024/2020.
NÚMEro do TErMo adiTiVo: 3º
ModalidadE da liciTaÇÃo:  Pregão Eletrônico 001/2020 – dETraN/Pa
fUNdaMENTo lEGal:. art. 57, ii, da lei nº 8.666/93
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, 
cNPJ/Mf n° 04.822.060/0001-40  e   coNSÓrcio Va, inscrita no cNPJ/
Mf  38.186.138/0001-08 formado pela empresa VElSiS SiSTEMaS E 
TEcNoloGia Viária S.a, empresa líder do consórcio Va, e a empresa 
aTlaNTa TEcNoloGia dE iNforMaÇÃo lTda, com sede em fortaleza/
cE, na rua Professor Solon farias, 1077 inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
00.542.479/0001-98.
oBJETo do TErMo adiTiVo: o presente instrumento tem por objeto a 
alteração da “claúsula décima Primeira – da  Vigência do contrato”, que 
passa a constar com a seguinte redação:
ViGÊNcia do coNTraTo:   início: 13 / 08 /2022    Término: 12 / 08 /2023.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
fUNÇÃo: 06  - SEGUraNÇa PÚBlica
SUBfUNÇÃo: 125 – NorMaTiZaÇÃo E fiScaliZaÇÃo
126 – TEcNoloGia da iNforMaÇÃo
ProGraMa: 1505 – SEGUraNÇa PÚBlica
1508 – GoVErNaNÇa Para rESUlTadoS
ProJETo/aTiVidadE: 8271 – fiScaliZaÇÃo dE TrÂNSiTo
8238 – GESTÃo dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo.
ElEMENTo dE dESPESa: 339040-57 – SErViÇoS dE MoNiToraMENTo E 
raSTrEaMENTo dE V. aUToMoTiVoS.
foNTE dE rEcUrSoS: 0261 – rEcUrSoS PrÓPrioS
0661 – rEcUrSoS PrÓPrioS SUPEráViT
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra:   12/ 08  /2022.
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE 
SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral – detran/Pa

Protocolo: 842597

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

diÁria
Portaria Nº: 00375/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: caMETá
destino: aBaETETUBa
Servidor(es):
5954559 - ValdilENo carValHo PiNTo - aGENTE PENiTENciário
57202928 - EdiMar GoNcalVES lEao - aGENTE PENiTENciário
54191373 - alEXaNdrE MaUrilo oliVEira TriNdadE - MoToriSTa
Período: 06/08/2022 a 06/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 842549
diÁria
Portaria Nº: 00371/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: SaNTarÉM
destino: alMEiriM
Servidor(es):
54181690 - JUNio MacEdo da coSTa - aGENTE PENiTENciário
5954061 - lEa KariNa MoTa PErEira - Policial PENal
5918569 - HErcUlES aGUiar liMa - Policial PENal
5954280 - cHaiaNY roliM frEiTaS - Policial PENal
5934552 - doUGlaS rafaEl coSTa doS SaNToS - aGENTE PENiTENciário
5953889 - rEGiaNE rodriGUES SoarES - Policial PENal
Período: 19/08/2022 a 22/08/2022
diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 842544
diÁria
Portaria Nº: 00373/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir a VTr, aTÉ o MUNicÍPio dE MaraBá, a fiM dE 
coNdUZir o dirETor da UNidadE PENal.
origem: MariTUBa
destino: MaraBá
Servidor(es):
5898661 - EdiNElSoN MoraES dE fiGUEirEdo - MoToriSTa
Período: 12/08/2022 a 13/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 842546
diÁria
Portaria Nº: 00350/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: rEaliZar aPoio Na oPEraÇÃo VEraNEio.
origem: SaNTa iZaBEl do Pará
destino: SaliNÓPoliS
Servidor(es):
5954008 - irENilda MariaNo dE MElo - Policial PENal
5954133 - MoNiQUE alVES QUarESMa - Policial PENal
5960860 - JoaVaN dE oliVEira fErrEira - GUarda MUNiciPal
5954327 - ValdEcir dE claUdio dE liMa - Policial PENal
Período: 21/07/2022 a 25/07/2022
diária(s): 4 e ½ (quatro diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 842536
diÁria
Portaria Nº: 00368/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: iTaiTUBa
destino: rEdENÇÃo
Servidor(es):
5832055 - JacKSoN caMPoS dE MacEdo - MoToriSTa
5856418 - carloS aUGUSTo SilVa do NaSciMENTo - aGENTE PENi-
TENciário
5911311 - NaZarENo PalHETa dE SoUSa - Policial PENal
5954673 - GEoVaNicE PErEira da SilVa - aGENTE PENiTENciário
Período: 25/07/2022 a 30/07/2022
diária(s): 5 e ½ (cinco diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 842541
diÁria
Portaria Nº: 00338/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: ParTiciPar dE rEUNiÃo do coNSEJ, EM BraSÍlia.
origem: BElÉM
destino: BraSÍlia
Servidor(es):
5774047 - Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES - SEcrE-
Tário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
5092140 - arTHUr rodriGUES dE MoraES - SEcrETario adJUNTo dE 
GESTao adMiNiSTraTiVa
57216981 - lariSSa BElTrao rEZENdE - dirETor
5945706 - lUaNa lEao WaNZElEr - coordENador
Período: 04/09/2022 a 05/09/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 842529
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Portaria Nº 2370/2022 - crrsHM
objetivo: coM oBJETiVo EM caráTEr EXcEPcioNal Para ParTiciPar 
dE rEUNiÃo coM o SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENi-
TENciária do Pará.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTarÉM
destino: BElÉM
Servidor (es): TarciSo MoraiS da coSTa - dirETor.
Período: 12 a 19/07/2022 – diária (s): 7 1/2 (sete e meia)
ordenador arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.
.

Protocolo: 842242

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 2419/2022/dGP/seaP/Pa
Belém, 19 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
ADEQUAR o percentual da Gratificação de Tempo Integral (GTI), concedida 
aos servidores desta Secretaria relacionados no quadro abaixo, conforme 
demonstrativo seguinte:

Matrícula servidor cargos % Gti – atual % Gti - Novo

57211183/1 Marcio aUrElio TaPaJoS araUJo aUXiliar dE iNfor-
MaTica 44,64% 50%

57201352/1 oliVaNa da coNcEiÇÃo alVES E SilVa TÉcNico EM GESTÃo 
PÚBlica 31,46% 50%

57213781/1 SilVio roBErTo alVES dE liMa TÉcNico EM GESTÃo 
PÚBlica 31,46% 50%

5952588/1 fEliPE aUGUSTo SilVa dE caSTro TÉcNico EM GESTÃo 
PÚBlica 35,23% 50%

54196497/1 KaTia rEGiNa GoNÇalVES doS SaNToS TÉcNico EM GESTÃo 
PENiTENciária 35,23% 50%

57210688/1 roSalEa rodriGUES dE PoNTE SoUZa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo 44,64% 50%

57201912/1 ErlYc fErrEira dE aViZ aUXiliar dE iNfor-
MáTica 44,64% 50%

5952552/1 WaNESSa alBUQUErQUE fErrEira 
corrEa

TÉcNico EM GESTÃo dE 
iNfra-ESTrTUTUra 35,23% 50%

54181394/1 EdiVaNE GoNÇalVES doS SaNToS TÉcNico EM GESTÃoPÚ-
Blica 39,46% 50%

54182555/1 ElaiNNE loBo GoNÇalVES dE oliVEira TÉcNico EM GESTÃo 
PENiTENciária 35.23% 50%

5952314/1 fraNcEliNa dE SoUSa alMEida rocHa TÉcNico EM GESTÃo 
PENiTENciária 35,23% 50%

a presente Portaria entra em vigor a partir de 1° de setembro de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 842322
Portaria N° 2420/2022/dGP/seaP/Pa
Belém, 19 de agosto de 2022.
coNcEdEr à servidora carla faBricia da SilVa lUZ TaVarES, matrícu-
la funcional nº 5952317/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pú-
blica – Ciências Contábeis, a Gratificação de Tempo Integral no percentual 
de 50% no incidente sobre o padrão do vencimento do cargo exercido, a 
contar de 22/08/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 842311
Portaria N° 2421/2022/dGP/seaP/Pa
Belém, 19 de agosto de 2022.
coNcEdEr à servidora carMEN NaZarE rodriGUES dE oliVEira, ma-
trícula funcional nº 54196974/3, ocupante do cargo de assistente adminis-
trativo, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente 
sobre o padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 22/08/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 842312
Portaria N° 2422/2022/dGP/seaP/Pa
Belém, 19 de agosto de 2022.
coNcEdEr à servidora SoraYa do Socorro dE MiraNda PadiNHa, 
matrícula funcional nº 55208431/1, ocupante do cargo de assistente admi-
nistrativo, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% no inciden-
te sobre o padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 22/08/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 842313
Portaria N° 2427/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 19 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 1974/2021/dGP/SEaP/Pa de 06/08/2021, 
publicada no doE n° 34.663 de 09/08/2021, SaBiNo PiMENTEl E SilVa, 
matrícula funcional n° 5760054/1, da Função Gratificada de Supervisor de 
Serviços Técnicos Penitenciários de Manutenção Predial (GSTP), da lotação 
no Presídio Estadual Metropolitano ii (PEM ii), em virtude de término de 
vínculo, a contar de 16 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 842377

Portaria N° 2423/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 19 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 715/2020/GaB/SEaP/Pa de 13/08/2020, publicada 
no doE n° 34.134 de 17/08/2020, Eric WilliaN lEal BriTo, matrícula 
n° 57207398/1, da Função Gratificada de Serviços Técnicos Penitenciários 
de controle de Prontuários (GSTP), da lotação no centro de recuperação 
Penitenciário do Pará V (crPP V), a contar de 12 de agosto de 2022.
dESiGNar lEaNdro lUZ doS rEiS, matrícula nº 5952475/1, para exer-
cer a referida função da unidade penal, a contar de 12 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 842372
Portaria N° 2424/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 19 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar a servidora lara alMEida dEcKEr, matrícula funcional n° 
55209595/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
Técnicos Penitenciários de controle de Prontuários (GSTP), com lotação 
na Unidade Semiaberto Masculina de Marabá (USMM), em substituição ao 
servidor WaNdErSoN BaTiSTa dE SoUSa SilVa, matrícula funcional n° 
5963206/1, em virtude de encerramento por solicitação do titular da fun-
ção, a contar de 15 de agosto 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 842373
Portaria N° 2425/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 19 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar o servidor dENilSoN oliVEira SErraNo, matrícula funcional 
n° 5898619/4, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Servi-
ços Técnicos Penitenciários de Manutenção Predial (GSTP), com lotação 
na Unidade Semiaberto Masculina de Marabá (USMM), em substituição ao 
servidor faBio SoUSa MorEira, matrícula funcional n° 5933949/2, em 
virtude de encerramento por solicitação do titular da função, a contar de 
15 de agosto 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 842375
Portaria N° 2426/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 19 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 3691/2021/dGP/SEaP/Pa de 29/12/2021, 
publicada no doE n° 34.816 de 30/12/2021, MicHaEl daVid BaTiSTa alVES, 
matrícula funcional n° 5954420/1, da Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação na cadeia Pública de Marabá (cPM), 
em virtude de solicitação, a contar de 12 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 842376

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 579 de 18 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso Vi, da 
Portaria de n° 160/2022; do artigo 35 do decreto de n° 1.434, de 13 de 
dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
o artigo 98, da lei nº 5.810, de 24.01.1994; e ainda, os termos do Proces-
so nº 2022/877603 de 11/07/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr, ao servidor HENriQUE JorGE HUrlEY MarTiNS matrícula nº 
57211289-1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 30 (trin-
ta) dias de licENÇa PrÊMio, para usufruto no período de 15.09.2022 a 
14.10.2022, referente ao triênio de 19.01.2018 a 18.01.2021 (30 dias) 
iniciais, sendo que para que o servidor tenha direito ao usufruto do triênio 
supracitado, foi necessário completar 236 (duzentos e trinta e seis) dias, 
no período de 01/01/2022 a 25/08/2022, por força da lei complementar 
federal de nº 173 de 27.05.2020 (inciso iX do art. 8º), cuja vigência foi de 
27.05.2020 a 31.12.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 18 de agosto de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 842122
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oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01604
Processo Nº: 2022/933231
Valor: r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 05/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 06/2019/SEcUlT, para atender à programação do evento 
“lançamento do Planejamento Estratégico de longo Prazo Pará 2050”.
oriGEM: Edital de credenciamento 06/2019/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 007/2019.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 – oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS-PESSoa fÍSica. PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
261961 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTado Marcio JoSE GoNcalVES JardiM – cPf Nº 571.558.952-53.
ENdErEÇo: TraV. PErEBEBUi, 1156, PEdrEira, cEP: 66.000-000, BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 842211
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: : 2022Ne01640
ProcESSo Nº: 2022/1013029
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: daNiEl da rocHa lEiTE – cPf Nº 207.295.022-87.
ENdErEÇo: TV.TrES dE Maio S/N Ed. 1200 rEal aP.2101,Sao BraS, 
cEP: 66.063-383, BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 842202
a comissão designada pela Portaria 377/2021-secULt, em cumpri-
mento ao item 4, 4.6, do Edital 005/2021: Artistas, Profissionais e Fazedo-
res de cultura, divulga a relação dos candidatos habilitados.
 allan Pinheiro de carvalho
antônio luciano Gomes do rosário;
Yvens Guerreiro Penna
reLaÇÃo – JULHo/2022 - rePUBLicaÇÃo

N° NoMe LiNGUaGeM cPF/cNPJ

1. aBÍlio caValcaNTE daNTaS NETo

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

001.492.632-60

2. adElMa dE caSSia daS NEVES 
MENdES acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodEScriÇÃo 574.032.792-04

3. adriaNa do Socorro coSTa 
da coSTa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS

595.041.102-15

4. allaN rooSEVElT MiraNda 
coNcEiÇÃo PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 009.863.022-95 

44.583.693/0001-68

5. álVaro JoSÉ dE alMEida NETo acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodEScriÇÃo 796.002.392-15

6. alYNNE MacEdo rodriGUES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 010.151.312-71

7. aMaNda lETÍcia PaNToJa BarroS acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodEScriÇÃo
PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 555.416.312-20

8. aMaNda SaNToS caMPElo aPrESENTadora / PalESTraNTE/dEBaTEdor/ 
MEdiador

015.774.942-88 
33.874.012/0001-02

9. aNa caTariNa PiNHEiro MiraNda acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodEScriÇÃo 949.854.482-49

10. aNa d’arc MarTiNS PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 223.997.042-15

11. aNa KaroliNE oliVEira fiGUEirE-
do BarBoSa ProdUTora 763.269.342-49 

44.844.815/0001-22

12. aNa SElMa BarBoSa cUNHa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 423.724.102-53

13. aNaiZa VirGoliNo E SilVa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 000.156.362-91

14. aNdErSoN JoSÉ faVacHo doS 
SaNToS PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 959.802.962-04

15. aNdrEa liMa dE SoUZa coZZi PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 580.934.352-04

16. aNdrÉa MarTYrES dE oliVEira PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 558.377.602-10

17. ÂNGEla VaScoNcEloS SaMPaio 
GoES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 404.788.742-00

18. aNTÔNio MaUricio diaS da 
coSTa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 455.010.842-87

19. aSSociaÇÃo folclÓrica E cUlTU-
ral coliBri dE oUTEiro GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 10.265.652/0001-01

20. aUrÉlio doS SaNToS BorGES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 634.621.090-00

21. BrENo PErEira da coSTa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 798.934.732-68

22. caMillE BENdaHaN BEMErGUY PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 779.614.717-15

23. clara GiaNNi ViaNa coSTa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 021.315.822-18

24. claUdia SUElY doS aNJoS 
PalHETa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 293.926.832-00

25. cláUdia ValÉria fraNÇa Vidal PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 443.706.522-00

26. clÓViS MaXWEll aNdradE 
MarTiNS acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodEScriÇÃo 72345373253

27. clEidSoN SEaBra dE alMEida

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa
dirETor MUSical

40.616.095.0001-97
018.860.096-28

28. cYro HolaNdo dE alMEira liNS PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 009.940.954-02

29. daNiEl da rocHa lEiTE PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 207.295.022-87

30. diEGo dUarTE BorGES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 799.530.262-20
39.510.651/0001-67

31. doUGlaS BorGES NUNES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 052.010.322-06

32. EdEr BarBoSa crUZ PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 881.318.822.68

33. EdGar MoNTEiro cHaGaS JUNior PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 599.011.602-00

34. EdiMar aUGUSTo SaNToS da 
SilVa 

PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador
ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 

EM cENa
661.337.932-87

35. EliaNE HElENa MoUra QUarESMa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 155.217.372-00

36. EldEr MoNTEiro fErNaNdES

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

734.982.702-49
31.118.387/0001-09
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37. EliNalda da SilVa MorEira acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodEScriÇÃo 720.965.272-87

38. EliZaBETE da SilVa SoarES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 043.779.012-65

39. EliZaMa KaTE da SilVa PErEira acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodEScriÇÃo 021.476.572-55

40. EllEN SUSaN fErrErira forMiGo-
Sa MariE roSE PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 674.987.792-34

41. EloiSa NiNfa da coSTa oliVEira PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 354.262.332-68

42. EriKa GUioMar MarTiNS dE 
aQUiNo

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

846.339.642-91

43. faBia MaYara GoUlarT do 
NaSciMENTo acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodEScriÇÃo 913.529.832-49

44. fEliPE aNdrEi doS SaNToS diaS acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodEScriÇÃo 039.313.712-04

45. fEliPE BrUNo SilVa da crUZ PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 921.984.492-34

46. fEliPE liSBoa liNHarES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 775.370.682-91

47. fErNaNdo dE JESUS GUrJÃo 
SaMPaio NETo PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 664.500.122-34

48. fláVia lUciaNa GUiMaraES Mar-
Çal PaNToJa dE araÚJo PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 794.169.692-49

49. fraNciSco cardoSo fEiToSa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS

182.010.402-87

50. fraNciSco PiNTo MENdES

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU arTiSTaS 
EM cENa

GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS

373.269.102-00

51. GaBriEla SoBral MarQUES 
fEiToSa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 088.877.912-20

52. GEoVaNa NaTália BarBoSa rEiS acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodEScriÇÃo 019.945.072-25

53. GiSEllE PEdrEira dE MEllo 
carValHo PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 695.267.372-53

54. GláUcio SaPUcaHY da SilVa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 304.125.362-34

55. GrUPo dE TEaTro PalHa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

04.731.147/0001-02

56. HUGo MENdES TaVarES NETo PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 016.978.572-64

57. iaci GoMES PoNTES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 968.224.302-53

58. iZaBEla criSTiaN dE caSTro 
PaNToJa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 008.876.452-40

59. JadE SilVa JarES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 535.254.002-25 
43.285.176/0001-40

60. JaNETE da SilVa BorGES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 427.965.472-72

61. JEfErSoN lUiZ MoNTEiro cEciN ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa 297.686.162-53

62. JENiffEr Yara JESUS da SilVa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 015.598.282-69

63. JoaNa cHaGaS da SilVa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 248.284.402-91

64. JoaNNa dE oliVEira lEal 
MarTiNS PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 627.108.002-25

65. JoaNa cÉlia do Socorro GoMES 
dE aNdradE MarTiNS acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodEScriÇÃo 218.476.062-53

66. JoÃo cláUdio TUPiNaMBá arroYo PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 148.292.822-15

67. JociclEidE BElÉM da coSTa 
SaNToS PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 526.438.912-87

68. JoNaTHaN da SilVa cardoZo acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodEScriÇÃo 013.222.882-32

69. JoSÉ alBErTo dE oliVEira farES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 147.359.202-00

70. JoSÉ dircEU GUErrEiro BraSil GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS (cUlTUra 
PoPUlar) 028.008.892-25

71. JoSÉ Maria GUiMarÃES raMoS PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 637.393.802-68

72. JoSÉ SaNTaNa PiNTo dE carVa-
lHo JUNior PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 002.650.922-99

73. JoSEaNa NUNES dE SoUZa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 691.522.412-20  
38.290.891/0001-30

74. JoSEaNE fraNco TElES

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

624.694.792-15

75. JoSEBEl aKEl farES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 059.143.372-91

76. JoSÉ PEdro BaSToS caValÉro

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU arTiSTaS 
EM cENa

100.970.312-91

77. JoSiclEi dE SoUZa SaNToS PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 584.010.752-20

78. JordaN dE SoUZa fraNÇa acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodEScriÇÃo 011.940.492-30

79. JUlio SoUZa SiQUEira MENdES

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa
dirETor MUSical

785.392.502-68
41.598.794/0001-14

80. KariNa diaS aZEVEdo PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 842.637.842-00

81. KaTia rEGiNa PErEira do 
roSario acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodEScriÇÃo 370.441.412-34

82. KEila criSTiNa GENTil GoMES

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

972.798.702-87

83. laila rEBEca da SilVa NUNES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 930.355.512-00

84. laiS rUPf caValcaNTE

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU arTiSTaS 
EM cENa

dirETor MUSical

036.384.492-97
45.916.854/0001-50

85. lÂNGEla doS SaNToS carMo acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodEScriÇÃo 995.104.642-07

86. lÉo TarcÍSio GoUVEia dE MoraES acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodEScriÇÃo 939.893.182-68

87. lETicia caMPoS da coSTa NUNES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 019.758.062-98

88. lia SoPHia fErrEira dE oliVEira

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

603.595.282-87
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89. loUriVal MoNTEiro BarroS
PalESTraNTE
dEBaTEdor

GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS
047.840.902-82

90. lUcaS da SilVa NEGrÃo PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 018.156.932-90

91. lUcaS PacHEco BraGaNÇa
 

PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador
GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 137.140.742-87

92. lUciaNa dE aNdradE MorEira 
PorTo

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa
dirETor MUSical

21.354.003/0001-01

93. lUiS SaNTaNa BaliEiro

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS

298.631.712-04

94. MarcEla caSTro da SilVa PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 714.409.682-68

95. MarcÍlio BENEdiTo caldaS 
coSTa PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 577.712.352-04

96. Marcio coUTo HENriQUE PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 393.203.082-68

97. MarcoS aNdrÉ daNTaS da cUNHa PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 331.619.252-20

98. Maria alBENiZE fariaS MalcHEr PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 715.870.712-15

99. Maria criSTiNa NoGUEira da 
coSTa ProdUTor 228.406.212-15

100. Maria dE fáTiMa corrÊa aMador PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 043.989.472-72

101. MariaNo KlaUTaU filHo PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 251.988.662-53
04.731.147/0001-02

102. MarilUcia BarroS dE oliVEria PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 374.614.002-15

103. MarlEY aNToNiaSilVa da SilVa PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 877.567.062-34

104. MaTEUS raiol dE SoUZa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

777.723.852-34

105. MarToN SErGio MorEira MaUÉS PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 127.206.312-72

106. MaUro corrEa doS SaNToS

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

948.983.082-87
47.248.097/0001-10

107. MicHEl JacKSoN MoraiS 
SarMENTo PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 451.904.292-53

108. MaXiNildo SoarES do NaSci-
MENTo

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

ProdUTor

391.911.172-91

109. MicHElE criSTiNE oliVEira SilVa 
GoUlarT PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 573.998.082-87

110. MÔNica dE NaZarÉ carValHo acESSiBilidadE EM liBraS - aUdiodEScriÇÃo 45882860210

111. NaTHália da coSTa crUZ PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 894.430.982-53

112. ocTaVio JoSE PESSoa fErrEira PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 029.251.332-15

113. oSEaS coSTa riBEiro filHo
PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

137.835.642-04

114. PaUla aNdrEa calUff rodriGUES PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 297.796.697-72

115. PaUlo JorGE MarTiNS NUNES PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 211.944.402-15

116. raiMUNda BErENicE PiNHEiro 
cardoSo PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 379.565.902-72

117. raiMUNda HEliaNa MaGalHÃES 
PErEira BarriGa

PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador/ coNTa-
ÇÃo dE HiSTÓria

030.056.402-30 
12.736.372/0001-60

118. 
raiMUNda ViEira frEirE dE 

carValHo
 

PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador/
ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 

EM cENa
ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-

TaS EM cENa
ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 

arTiSTaS EM cENa
GrUPoS cUlTUraiS

486.702.432-53

119. raiMUNdo JoSÉ rodriGUES dE 
oliVEira PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 268.779.452-04

120. raiMUNdo TEiXEira NEVES

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS

586.254.452-68

121. ridlEY PaTricK riBEiro dE 
oliVEira

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

021.725.172-24
40.472.726/0001-41

122. ricardo GoMES rEiS JÚNior PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 024.174.242-07

123. riTa dE caSSia MElEM da SilVa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

429.376.802-59  
03.659.160/0001-33

124. roBErT lEaNdro SilVa frEiTaS PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 020.674.172-31

125. roBErTa ViaNa loUriNHo dE 
JESUS MarTiNS acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodEScriÇÃo 742.280.722-91

126. rodriGo QUiTES rEiS PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 402.368.702-20

127. roSiNaldo PiNHEiro da foNSEca PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 480.752.052-00

128. rUi GUilHErME liMa do carMo

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

127.931.162-20

129. rUY alEXaNdrE MoNTalVÃo 
MoNTEiro PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 592.200.662-20

130. SaloMÃo larEdo PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 024.138.682-91

131. SaNdra SUElY da SilVa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador
GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 557.989.002-82

132. SaNdro SaNToS BarBoSa PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 638.595.562-15

133. SElENE Maria PlaTilHa doS 
SaNToS

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

268.927.072-20  
07.739.266/0001-08

134. SiMEi SaNToS aNdradE

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

198.268.182-91

135. SÔNia Maria fErNaNdES doS 
SaNToS PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 422.959.802-59

136. SUaNNY aNaSTácia aNdradE 
MarTiNS acESSiBilidadE EM liBraS - aUdiodEScriÇÃo 934.301.91-220
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137. SUElEN da SilVa coSTa acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodEScriÇÃo 83361855268

138. TaiSSa TaVErNard dE lUca PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 603.203.542-53

139. THaiaNE rodriGUES MarTiNS PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 002.433.512-67

140. THaiNá oliVEira cHEMElo PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 017.240.902-08

141. THaiS dE NaZarÉ cHaVES 
TraVaSSo PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 041.520.782-78

142. THiaGo KaZU EGoSHi da SlVa PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 47.285.707/0001-55 
019.539.262-07

143. THYaGo SilVa da coSTa PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 008.266.212-60

144. 
TiaGo BorGES PEdroSo do 

aMaral
 

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

MiNiSTraNTE oU iNSTrUTor(a) dE cUrSo oU 
oficiNa

985.114.402-91

145. VaNia liMa do NaSciMENTo PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 558.035.802-44

146. VaNUZa da coNcEiÇÃo cardoSo PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 762.263.522-72

147. VolNEY NaZarENo dUarTE 
GoNÇalVES PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 378.022.082-20

148. WalTEr doS SaNToS oliVEria 
JÚNior PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 598.599.462-72

149. WaNdErlEi fErrEira riBEiro acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodEScriÇÃo 333.769.302-44

150. 
WElliSSoN ESTEfSoN GoMES 

daS SilVa
GrUPo crocodilo

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

518.690.552-68

151. ZENEidE VaScoNcEloS cHaroNE

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiS-
TaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

159.488.702-00

Protocolo: 842301
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01631
ProcESSo Nº: 2022/1009484
Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 18/08/2022
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: aNa SElMa BarBoSa cUNHa dE oliVEira – cPf Nº 
423.724.102-53.
ENdErEÇo: PaS.EliTE, rESid.fErNaNdo GUilHoN, 34, JUrUNaS, cEP: 
66.030-000, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 842328
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01631
ProcESSo Nº: 2022/1009927
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: 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: Maria dE faTiMa corrEa aMador – cPf Nº 043.989.472-72.
ENdErEÇo: aV.NaZarE,1355, aP.702, NaZarE, cEP: 66.000-000, BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 842236

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 1651 de 18de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
nº2022/1028012.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscaisda atividade “WorKSHoP 
BriNQUEdoS EM SUcaTa” referente à iN 1231/2022– fcP, fiScal Ti-
TUlar, o (a) servidor (a)GlaUBEr JoSÉ SilVa dE carValHo,matrícula 
nº: 54184100-3,cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a)lUaNa NEGrÃo dE MoUra,matrícula nº: 
57193500-1; cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 842087
Portaria Nº 1652 de 18 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
nº2022/1026917.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscaisda atividade WorKSHoP 
dE “a daNÇa E a lUcididadE”referente à iN 1232/2022– fcP, fiScal 
TiTUlar, o (a) servidor (a)GlaUBEr JoSÉ SilVa dE carValHo,matrícula 
nº: 54184100-3; cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a)lUaNa NEGrÃo dE MoUra,matrícula nº: 
57193500-1; cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 842091
Portaria Nº 1.648 de 18 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/945648
rESolVE dESiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 046/2022, 
com a empresa Vr3 EirEli, que tem como objeto a PrESTaÇÃo dE SEr-
ViÇoS, que tem como fiscal Titular a (o) servidor (a) PEdro HENriQUE 
cardoSo BraZ, matrícula nº 5899706/1, cargo: coordenador, Setor/lo-



56  diário oficial Nº 35.084 Segunda-feira, 22 DE AGOSTO DE 2022

cal de Trabalho: cMP, e como fiscal Substituto a (o) servidor (a) BrrUNo 
dE araÚJo rEiS, matrícula nº 5946487/1, cargo: Gerente, Setor/local 
de Trabalho: Nlcc
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 842309

coNtrato
.

coNtrato: 046/2022
Pae: 2022/945648
referente: aTa SrP nº 008/2022, 009/2022 e 010/2022 – PE 014/2021 – 
SrP 007/2021 – fcP
objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS
Vigência: 18/08/2022 à 18/08/2023
Valor Total: r$ 497.368,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8421; Plano inter-
no: 21 dEMP 00697 e 21 dEMP 00506, fonte de recurso: 0101; Elemento 
de despesa: 339039; ação: 233267 e 213480
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro: 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: Vr3 EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 12.507.345/0001-15, 
com sede na rua Tapajós, n° 100, coqueiro, ananindeua-Pa, cEP: 67.113-
535, neste ato representada pelo Sr. JoSÉ fEliPE aYrES PErEira, porta-
dor da cédula de identidade 1716938 SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o 
nº 025.098.572-15
data de assinatura: 18/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 842314

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1º
coNtrato: 386/2021
Processo: 2021/16574
 objeto: ProrroGaÇÃo da ViGÊNcia do contrato por mais 12 (doze) 
meses, fundamentada no art. 57, inciso ii da lei federal 8.666/93
fundamentação legal: o presente Termo aditivo encontra amparo legal no 
art. 57, inciso ii da lei federal nº 8.666/93.
Valor Global: r$ 45.000,00
dotação orçamentária: Projeto/atividade: 13.122.1297-8338 
412.000.8338c; recurso: 0101; Natureza de despesa: 339039;
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscri-
ta nocNPJ: 14.662.886/0001-43, situada à avenida Gentil Bittencourt, nº 
650, Bairro: Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: XiNGU SErViÇoS E SolUÇÕES aMBiENTaiS, inscrita no cNPJ 
sob o nº 23.259.429/0001-01
Vigência: 28/08/2022 à 28/08/2023
data de assinatura: 19/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 842535

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1232/2022
Pae: 2022/1026917
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – fcP e iN nº 001/2022-fcP para executara atividade: 
WorKSHoP dE “a daNÇa E a lUcididadE”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 927/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido(a): BarBara PriScila NaSciMENTo, inscrito(a)no cPf de nº 
001.128.732-27
Valor Total: r$ 2.240,00
data: 18/08/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
1232/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1232/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 18/08/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 842089

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1231/2022
Pae: 2022/1028012
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – fcP e iN nº 001/2022-fcP para executara atividade: 
WorKSHoP BriNQUEdoS EM SUcaTa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 926/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido(a): Marco dE oliVEria SaraiVa, inscrito(a)no cPf de nº 
712.485.362-15
Valor Total: r$ 2.240,00
data: 18/08/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
1231/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1231/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 18/08/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 842085

diÁria
.

Portaria Nº 1650 - cGP/FcP de 18 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais 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 janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/1044761 – dli/ daf/ cao/ fcP de 17/08/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que na oportunidade irão participar da assembleia 
Geral Extraordinária da federação das academias de letras do Pará - fal-
Pa, que acontecerá no município de Nova ipixuna/ Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

NEila MENdoNÇa GarcÊS liMa 51855866 TÉcNico EM GESTÃo 
cUlTUral 19 à 

21/08/2022 2 ½
 JÚlio cÉSar da SilVa MElo 57203419/1 MoToriSTa

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 842310
Portaria Nº 1649 - cGP/FcP de 18 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais 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 janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/1020924 – SElS/ GaPrE/ fcP de 11/08/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que na oportunidade irão atender solicitação da Se-
cretaria Municipal de cultura de Santarém, para participar – como jurados, 
do 46º festival folclórico, o qual apresentará grupos das seguintes cate-
gorias: Quadrilha Tradicional, carimbó, Quadrilha Humorística e Quadrilha 
Estilizada, no município de Santarém/ Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

carMEM BEaTriZ fiScHEr cardoSo 5146968/2 aGENTE adMiNiSTraTiVo
25 à 

30/08/2022 5 ½
 WalTEr fiGUEirEdo dE SoUSa 5007879/7 aSSESSor SÊNior

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 842285
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secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

Portaria Nº 738 de 18 de aGosto de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1051258/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 5½ (cinco diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Parauapebas nos dias 22 a 27 de agosto de 
2022, para conduzir equipe que efetuará oficina comunitária na UsiPaz.
NoME: carloS adriaNo rEZENdE da SilVa
MaTricUla: 5966919
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 842556
Portaria Nº 726 de 18 de aGosto de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1029239/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder a servidora relacionada; 5½ (cinco diárias e meia), que estará 
no município de Parauapebas/Pa, entre os dias 22 e 27 de agosto de 2022, 
para coordenar a oficina de Fotografia promovida pela Diretoria de Comu-
nicação Popular e comunitária/SEcoM.
NoME: adriaNa BarrETo alBUQUErQUE PiNTo
MaTrÍcUla: 5911926
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação

Portaria Nº 727 de 18 de aGosto de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1029783/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder a colaboradora eventual relacionada; 5½ (cinco diárias e 
meia), que estará no município de Parauapebas/Pa, entre os dias 22 a 27 
de agosto de 2022, para ministrar a oficina de Fotografia promovida pela 
diretoria de comunicação Popular e comunitária/SEcoM.
NoME: UrSUla cElESTE TaVarES BaHia dE JESUS
cPf: 636.328.532-15
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação

Portaria Nº 728 de 18 de aGosto de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/1046781/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que se deslocou 
para o município de abaetetuba, no dia 15 de agosto de 2022, para cober-
tura de pauta jornalística do Governo do Estado.
NoME: laíse cristiny coelho Pereira
MaTrÍcUla: 57204612
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação

Portaria Nº 736 de 18 de aGosto de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1054460/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 1½ (uma diária e meia), que irá se 
deslocar para o município de Paragominas nos dias 20 a 21 de agosto de 
2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: david Teixeira alves
MaTricUla: 54191130
registre-se, publique-se e cumpra-se.

Portaria Nº 737 de 18 de aGosto de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1054494/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder a servidora relacionada; 1½ (uma diária e meia), que irá se 
deslocar para o município de Paragominas nos dias 20 a 21 de agosto de 

2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: laise cristyne coelho Pereira
MaTricUla: 57204612
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 842554
Portaria Nº 729 de 18 de aGosto de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1047147/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Marabá nos dias 18 a 20 de agosto de 2022, 
para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará
NoME: rodrigo Pinheiro rodrigues
Matricula: 595996
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação

Portaria Nº 730 de 18 de aGosto de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1049234/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Marabá nos dias 18 a 20 de agosto de 2022, 
para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará
NoME: lEoNardo SoarES NUNES
MaTricUla: 5954337
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação

Portaria Nº 731 de 18 de aGosto de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/955223/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 1 (diária complementar), que por 
motivo de alteração na agenda do Governo do Estado, houve a necessidade 
de permanecer por mais um dia 31/07/2022 no município de Juruti, para 
cobertura de pauta jornalística.
NoME: alex Maciel Nogueira ribeiro
MaTrÍcUla: 5949318
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação

Portaria Nº 735 de 18 de aGosto de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1047076/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Marabá nos dias 18 a 20 de agosto de 2022, 
para conduzir a equipe que fará a cobertura jornalística.
NoME: Paulo roberto de Souza costa
MaTricUla: 57230565
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 842365
Portaria Nº 733 de 18 de aGosto de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1047149/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder aos servidores relacionados; 4½ (quatro diárias e meia), que 
se deslocarão para o Estado de Goiônia/Go, no período de 23 a 27 de 
agosto de 2022, para participar do coNEX 2022- coNGrESSo dE EXcE-
lÊNcia EM liciTaÇÕES E coNTraTaÇÕES PÚBlicaS.
NoME: GioVaNNa criSTiNa cardoSo dE alMEida liMa
MaTricUla: 5965093
NoME: PaUlo aNdrÉ liMa caValcaNTE
MaTricUla: 5888293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 842590
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..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

errata
.

Publicação nº 839829
Diário Oficial Nº 35.078– Pág. 60
terça-Feira, 16 de agosto de 2022

terMo aditiVo Nº 004/2022
coNtrato: 014/2020

Processo: 2020/122162
cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 024/2020

oNde se LÊ:
data de vigência: 01/08/2022 à 01/08/2023
Valor: r$ 6.137,20 (seis mil, cento e trinta e sete reais e vinte centavos).
Leia-se:
data de vigência: 01/08/2022 à 01/07/2023
Valor: r$ 6.087,77 (seis mil, oitenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Protocolo: 842066
errata da Portaria de Férias Nº 199/2022, de 27 de JULHo de 2022, 
que trata da coNcESSÃo dE fEriaS, dos servidores, publicada em doE 
35.062 de 29 de Julho de 2022:
incluir:

NoMe Mat. adMissÃo PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo de GoZo

adriaNa SaNToS TriNdadE 54189404/2 01/08/2011 01/08/21 a 31/07/22 26/09 a 05/10

onde se Lê

NoMe Mat. adMissÃo PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo de GoZo

SilVaNa HollES BEZErra 7003803/1 07/07/1987 07/07/21 a 06/07/22 01/09 a 30/09/22

Leia-se

NoMe Mat. adMissÃo PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo de GoZo

SilVaNa HollES BEZErra 7003803/1 07/07/1987 07/07/21 a 06/07/22 12/09 a 11/10

Protocolo: 842330

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo Nº 008/2022
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo – 007/2022

Processo Nº 2022/878907
Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e levando-se 
em consideração os termos do parecer expedido pela assessoria Jurídica, 
raTifico a realização da inexigibilidade de licitação, para ParTiciPaÇÃo 
No 6º coNGrESSo dE coNTrolE PÚBlico E GESTÃo dE riScoS NaS 
aQUiSiÇÕES, dE SErVidora da árEa dE coNTrolE iNTErNo dESTa 
fUNdaÇÃo, a ser realizado em foz do iguaçu/Pr no período de 12 a 14 de 
setembro de 2022, tendo como realizadora a empresa iNSTiTUTo NEGÓ-
cioS PÚBlicoS do BraSil - ESTUdoS E PESQUiSaS Na adMiNiSTra-
ÇÃo PUBlica - iNP – lTda, cNPJ: 10.498.974/0002-81, no valor Global de 
r$ 4.190,00 (quatro mil cento e noventa reais).
coNdicioNo, ao cumprimento das exigências legais aplicáveis à matéria.
PUBliQUE-SE, de acordo com as normas vigentes.
Belém, 18 de agosto de 2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 842064

diÁria
.

Portaria Nº 213/2022, de 18 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 13/2022 da GTra/fUNTEl-
Pa, de 16/08/2022, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Proces-
so n.º 2022/1035518, de 16/08/2022;
r E S o l V E:
coNcEdEr 4 e ½ (quatro e meia) diária(s) ao servidor ElioENai aNdra-
dE da lUZ, matrícula nº 55588141/1, ocupante do cargo de MoToriSTa, 
para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de São feliz do Xin-
gu, floresta do Xingu e São João do araguaia, no período de 22/08/2022 a
26/08/2022, com o objetivo de conduzir equipe técnica da rTV, para reali-
zar suas atividades nos Municípios.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 842101

Portaria Nº 214/2022, de 18 de aGosto de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 07/2022 da coNUi/fUNTEl-
Pa, de 11/08/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/1024654 de
11/08/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 4 e ½ (quatro e meia) diárias a servidora fraNcY roSa lEal 
MENdES da SilVa, ocupante do cargo em comissão de coordENador dE 
NUclEo, Matrícula funcional n.º 5909596/2, para custear despesas com 
viagem a Macapá - amapá, no período de 28/08/2022 a 01/09/2022, com 
o objetivo de participar do curso de implementação da nova lei de licitação 
e contratos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 842104
..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
Portaria de redes. Nº 817/2022-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 termos do Memorando nº 785/2022-NdE/SEdUc, 
de 16/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 261/2018-GaB/Pad 
de 16/10/2018, publicada no doE n° 33.722 de 18/10/2018, prorrogado 
pela PorTaria Nº 348/2018-GaB/Pad de 27/12/2018, publicada no doE 
nº 33.770 de 31/12/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de redes. Nº 818/2022-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 termos do Memorando nº 786/2022-NdE/SEdUc, 
de 16/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 349/2018-GaB/Pad 
de 21/11/2018, publicada no doE n° 33.746 de 26/11/2018, prorrogado 
pela PorTaria Nº 09/2019-GaB/Pad de 14/03/2019, publicada no doE 
nº 33.829 de 20/03/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de redes. Nº 819/2022-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 termos do Memorando nº 01/2022-NdE/SEdUc, de 
03/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria Nº 39/2019-GaB/Pad de 07/05/2019, 
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publicada no doE n° 33.869 de 09/05/2019, prorrogado pela PorTaria 
Nº 140/2019-GaB/Pad de 22/07/2019, publicada no doE nº 33.928 de 
23/07/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais 
referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de redes. Nº 820/2022-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 termos do Memorando nº 787/2022-NdE/SEdUc, de 
16/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria Nº 93/2019-GaB/Pad de 11/06/2019, 
publicada no doE n° 33.894 de 12/06/2019, prorrogado pela PorTaria 
Nº 173/2019-GaB/Pad de 23/08/2019, publicada no doE nº 33.961 de 
26/08/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais 
referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de redes. Nº 821/2022-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 termos do Memorando nº 777/2022-NdE/SEdUc, 
de 16/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 155/2019-GaB/Pad 
de 05/07/2019, publicada no doE n° 33.914 de 08/07/2019, prorrogado 
pela PorTaria Nº 205/2019-GaB/Pad de 06/07/2019, publicada no doE 
nº 33.975 de 09/09/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de redes. Nº 822/2022-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 termos do Memorando nº 788/2022-NdE/SEdUc, 
de 16/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 183/2019-GaB/Pad 
de 13/08/2019, publicada no doE n° 33.953 de 14/08/2019, prorrogado 
pela PorTaria Nº 260/2019-GaB/Pad de 23/10/2019, publicada no doE 
nº 34.018 de 24/10/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.

r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de redes. Nº 823/2022-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 termos do Memorando nº 02/2022-NdE/SEdUc, de 
16/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria Nº 62/2020-GaB/Pad de 04/08/2020, 
publicada no doE n° 34.301 de 05/08/2020, prorrogado pela PorTaria Nº 
993/2021-GaB/Pad de 02/07/2021, publicada no doE nº 34.627 de 05/07/2021, 
requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de redes. Nº 824/2022-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 termos do Memorando nº 02/2022-NdE/SEdUc, de 
16/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria Nº 99/2020-GaB/Pad de 18/08/2020, 
publicada no doE n° 34.318 de 20/08/2020, prorrogado pela PorTaria Nº 
893/2021-GaB/Pad de 23/06/2021, publicada no doE nº 34.620 de 24/06/2021, 
requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de redes. Nº 825/2022-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 termos do Memorando nº 789/2022-NdE/SEdUc, de 
16/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria Nº 1.358/2021-GaB/Pad de 
13/09/2021, publicada no doE n° 34.697 de 14/09/2021, prorrogado pela 
PorTaria Nº 1.746/2021-GaB/Pad de 09/12/2021, publicada no doE 
nº 34.791 de 10/12/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
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Portaria de redes. Nº 826/2022-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 termos do Memorando nº 790/2022-NdE/SEdUc, de 
16/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria Nº 1.369/2021-GaB/Pad de 
13/09/2021, publicada no doE n° 34.697 de 14/09/2021, prorrogado pela 
PorTaria Nº 1.745/2021-GaB/Pad de 09/12/2021, publicada no doE 
nº 34.791 de 10/12/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de Prorr. Nº827/2022-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 a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
diSciPliNar através da PorTaria Nº 622/2022-GaB/Pad de 30 de maio 
de 2022, publicada no doE n° 34.990 de 01 de junho de 2022;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 791/2022-cPad, de 16 de 
agosto de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita prorro-
gação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Porta-
ria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do último 
prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Port. de redes/sUBst. Nº 829/2022-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 a PorTaria Nº 205/2019-GaB/Pad de 11/09/2019, 
publicada no doE edição nº 33.978 de 12/09/2019;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 779/2022, datado em 
16/08/2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dESiGNar a servidora alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 205/2019-GaB/Pad de 11/09/2019, publicada no doE edição 
nº 33.978 de 12/09/2019, em substituição à servidora TaNia dE NaZa-
rÉ PaMPloNa SEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
SaYoNara caMarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de sUBst. Nº 830/2022-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 termos do Memorando nº 02/2022, datado em 16 de 
agosto de 2022, da comissão Processante;

coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor raiMUNdo NoNaTo laUNÉ doS SaNToS, mat. nº 
404071-2, pela servidora Maria daS GraÇaS dE oliVEira, mat. nº 745510-
1, para atuar no Processo administrativo disciplinar nº 99/2020-GaB/Pad de 
19/08/2020, publicado no doE n° 33.318 de 20/08/2020, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de redes. Nº831/2022-GaB/siNd. 
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 termos do Memo. nº 05/2022-GaB/SiNd, de 
16/08/2022, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigatória, 
instaurada nos termos da PorTaria Nº 1.644/2021-GaB/SiNd de 
16/11/2021, publicada no doE, edição nº 34.768 de 17/11/2021, 
prorrogada pela PorTaria Nº 55/2022-GaB/SiNd de 20/01/2022, 
publicada no doE, edição nº 34.843 de 25/01/2021;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei Esta-
dual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias úteis, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc.

Portaria Nº832/2022-GaB/Pad 
BeLÉM, 19 de aGosto de 2022.

o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2022/858335 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar em desfavor do servidor a.H.o., matrícula nº 6313965-3, pelo come-
timento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi, 178, 
V c/c art. 190, iV, V e Xiii, da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – afaSTar como medida preventiva o servidor a.H.o., matrícula nº 
6313965-3, de suas atividades funcionais desta Secretaria de Estado de 
Educação nos termos do art. 203, da lei nº 5.810/94;
iii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores alciNETE do 
Socorro liMa da coSTa, matrícula nº 57211696-1, fEliPE TEiXEira 
rEZENdE, matrícula nº 54197224-2 e SaYoNara caMarGo foNTaNa, 
matrícula nº 773573-2, para sob a Presidência da primeira, apurarem no 
prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por 
igual período por conveniência e necessidade da administração Pública;
iV – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
V – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
• REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria Nº 833/2022-GaB/Pad 
BeLÉM,19 de aGosto de 2022.

o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo Eletrônico 
nº 2022/886035 e as demais infrações conexas que emergirem no decor-
rer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 1176/2022, exarada 
pela consultora Jurídica - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar em desfavor da servidora r.T.S.r., matrícula nº 5943095-1, pelo 
cometimento de transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, i, iV, 
Vi c/c 190, Vi, XiX da lei nº 5.810/94;
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ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores KariNa da rocHa 
GoES araÚJo, matrícula nº 57202717-1, lUciaNa GoMES caraMElo, 
matrícula nº 5786061-2 e KElToN MoNTEiro dE MENEZES, matrícula nº 
57224108-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período 
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: 842390

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54585/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar ENTrEGa dE KiT dE 
MaTErial EScolar PEdaGÓGico, Na EEEM aNToNio dE oliVEira Gor-
do (370KiTS) E EEEM Profa. EENESTiNa PErEira Maia, (2. 393KiTS).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MoJU / 22/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 1
MoJU / BElEM / 23/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo GilSoN da SilVa PErEira
MaTrÍcUla: 941468
cPf: 10980156220
carGo/fUNÇÃo:
aGENTE dE arTES PraTicaS / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 842419
Portaria de diarias No. 54626/2022

oBJETiVo: Visita na EEEM andré alves, localizada no Município de augusto 
correa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aUGUSTo corrEa / 18/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 0
aUGUSTo corrEa / BElEM / 18/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: diEGo alEXaNdrE fErrEira dE SoUZa
MaTrÍcUla: 57234200
cPf: 96960434220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 842420
Portaria de diarias No. 54487/2022

oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/XiNGUara/19/08/2022-21/08/2022 Nº diárias: 2
XiNGUara/BElEM/21/08/2022-21/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EddiE JoSE dE JESUS SoUSa
MaTrÍcUla: 5957254
cPf: 00231059256
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 842408
Portaria de diarias No. 54611/2022

oBJETiVo: coNdUZir SErVidora Para rEaliZar ENTrEGa dE coMPU-
Tador coMPlETo No NÚclEo TEcNolÓGico EdUcacioNal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 18/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 18/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: darialdo BorGES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57217127
cPf: 33076030272
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 842124
Portaria de diarias No. 54584/2022

oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE KiT dE MaTErial EScolar PEdaGÓ-
Gico, Na EEEM aNToNio dE oliVEira Gordo (370KiTS) E EEEM Profa. 
EENESTiNa PErEira Maia, (2. 393KiTS).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MoJU / 22/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 1
MoJU / BElEM / 23/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HoNorio da SilVa NETo
MaTrÍcUla: 6400850
cPf: 18750400215
carGo/fUNÇÃo:
aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 842127

Portaria de diarias No. 54661/2022
oBJETiVo: coNSidEraNdo a ViSiTa adMiNiSTraTiVa Para lEVaNTa-
MENTo dE loTaÇÃo No MUNiciPio dE MocaJUBa E Baiao.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 18/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 0
MocaJUBa / Baiao / 18/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 1
Baiao / BElEM / 19/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
MaTrÍcUla: 14516
cPf: 10429549253
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETario adJUNTo dE GESTao dE PESSoaS / dirEcao
ordENador: EliETH dE faTiMa da SilVa BraGa cPf: 28111435215

Protocolo: 842217
Portaria de diarias No. 54549/2022

oBJETiVo: Participação da 2ª fase Jogos da integração JEPS 2022 no mu-
nicípio de Tucuruí.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caSTaNHal/BElEM/18/08/2022-18/08/2022 Nº diárias: 0
BElEM/TUcUrUi/18/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 4
TUcUrUi/BElEM/22/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 0
BElEM/caSTaNHal/22/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Valdo PErEira MoUra
MaTrÍcUla: 5317843
cPf: 11268646253
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 842331
Portaria de diarias No. 54596/2022

oBJETiVo: Participação nos Jogos Estudantis Paraenses - JEPS 2022 2ª 
fase, no município de castanhal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/caSTaNHal/18/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 4
caSTaNHal/BElEM/22/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUiZ adalBErTo NEVES alVES
MaTrÍcUla: 55585882
cPf: 26490374234
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 842333
Portaria de diarias No. 54488/2022

oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/XiNGUara/19/08/2022-21/08/2022 Nº diárias: 2
XiNGUara/BElEM/21/08/2022-21/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EMErSoN da SilVa alVES
MaTrÍcUla: 5897606
cPf: 79121721220
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 842320
Portaria de diarias No. 54489/2022

oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/XiNGUara/19/08/2022-21/08/2022 Nº diárias: 2
XiNGUara/BElEM/21/08/2022-21/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Joao VicENTE fariaS do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 5951392
cPf: 53023676291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 842321
Portaria de diarias No. 54492/2022

oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/aBaETETUBa/19/08/2022-20/08/2022 Nº diárias: 1
aBaETETUBa/BElEM/ 20/08/2022-20/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raMiro rodriGUES BarBoSa
MaTrÍcUla: 57202261
cPf: 69008841215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 842324
Portaria de diarias No. 54507/2022

oBJETiVo: Participação da 2ª fase Jogos da integração JEPS 2022 no mu-
nicípio de Tucuruí.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caSTaNHal/BElEM/18/08/2022-18/08/2022 Nº diárias: 0
BElEM/TUcUrUi/18/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 4
TUcUrUi/BElEM/22/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 0
BElEM/caSTaNHal/22/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 0.5
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NoME: arTUr dE fariaS MarTiNS
MaTrÍcUla: 700150
cPf: 12694304249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 842327
Portaria de diarias No. 54355/2022

oBJETiVo: Participação da 2ª fase Jogos da integração JEPS 2022 no mu-
nicípio de Tucuruí.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/TUcUrUi/18/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 4
TUcUrUi/BElEM/22/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS PiNHEiro dE liMa
MaTrÍcUla: 6011853
cPf: 09804390272
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor NiVEl SUPErior lP / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 842318
Portaria de diarias No. 54581/2022

oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE KiT dE MaTErial EScolar PEdaGÓ-
Gico, Na EEEM aNToNio dE oliVEira Gordo (370KiTS) E EEEM Profa. 
EENESTiNa PErEira Maia, (2. 393KiTS).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MoJU / 22/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 1
MoJU / BElEM / 23/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaTricK QUEiroZ MaZoli
MaTrÍcUla: 57212827
cPf: 69566070268
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 842295
Portaria de diarias No. 54610/2022

oBJETiVo: conduzir servidores que participarão dos Jogos Estudantis Pa-
raenses - JEPS 2022 2ª fase, no município de castanhal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/caSTaNHal/18/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 4
caSTaNHal/BElEM/22/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SaMUEl fErrEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 456535
cPf: 17289823249
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 842366
Portaria de diarias No. 54624/2022

oBJETiVo: conduzir equipe que realizará visita técnica a Escola Presidente 
castelo Branco, para acompanhamento das dimensões didático pedagógi-
co, educacional e administrativo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/ParaGoMiNaS/18/08/2022-19/08/2022 Nº diárias: 1
ParaGoMiNaS/BElEM/19/08/2022-19/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: carloS alBErTo da coNcEicao SilVa
MaTrÍcUla: 57209915
cPf: 30638720249
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 842371
Portaria de diarias No. 54623/2022

oBJETiVo: realização de visita técnica a Escola Presidente castelo Branco, 
para acompanhamento das dimensões didático pedagógico, educacional e 
administrativo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/ParaGoMiNaS/18/08/2022-19/08/2022 Nº diárias: 1
ParaGoMiNaS/BElEM/19/08/2022-19/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: cilENE do Socorro BraGa WaNZElEr
MaTrÍcUla: 5954214
cPf: 69796459272
carGo/fUNÇÃo:
coordENador / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 842368
Portaria de diarias No. 54605/2022

oBJETiVo: Participação nos Jogos Estudantis Paraenses - JEPS 2022 2ª 
fase, no município de castanhal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/caSTaNHal/18/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 4
caSTaNHal/BElEM/22/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iVo BalUciE MiraNda QUarESMa
MaTrÍcUla: 80845250
cPf: 60973595272
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 842364

Portaria de diarias No. 54603/2022
oBJETiVo: Participação nos Jogos Estudantis Paraenses - JEPS 2022 2ª 
fase, no município de castanhal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/caSTaNHal/18/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 4
caSTaNHal/BElEM/22/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EValdo JoSE fErrEira riBEiro MalaTo
MaTrÍcUla: 5051924
cPf: 08428670234
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE iii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 842358
Portaria de diarias No. 54604/2022

oBJETiVo: Participação nos Jogos Estudantis Paraenses - JEPS 2022 2ª 
fase, no município de castanhal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/caSTaNHal/18/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 4
caSTaNHal/BElEM/22/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio cESar MaTiaS dE liMa
MaTrÍcUla: 5349001
cPf: 25929372268
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE iii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 842362
Portaria de diarias No. 54597/2022

oBJETiVo: Participação nos Jogos Estudantis Paraenses - JEPS 2022 2ª 
fase, no município de castanhal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal/18/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 4
caSTaNHal/BElEM/22/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa SolaNGE crUZ do roSario
MaTrÍcUla: 5382823
cPf: 16548515234
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 842337
Portaria de diarias No. 54598/2022

oBJETiVo: Participação nos Jogos Estudantis Paraenses - JEPS 2022 2ª 
fase, no município de castanhal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/caSTaNHal/18/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 4
caSTaNHal/BElEM/22/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUcilENE da PaiXao rocHa
MaTrÍcUla: 54194437
cPf: 43984738234
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 842342
Portaria de diarias No. 54600/2022

oBJETiVo: Participação nos Jogos Estudantis Paraenses - JEPS 2022 2ª 
fase, no município de castanhal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/caSTaNHal/18/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 4
caSTaNHal/BElEM/22/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: BENEdiTo JoSE alENcar GaMBoa
MaTrÍcUla: 213527
cPf: 10570233291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 842352
Portaria de diarias No. 54601/2022

oBJETiVo: Participação nos Jogos Estudantis Paraenses - JEPS 2022 2ª 
fase, no município de castanhal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/caSTaNHal/18/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 4
caSTaNHal/BElEM/22/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoaTa PUrEZa dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5314550
cPf: 12741213291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 842355
Portaria de diarias No. 54599/2022

oBJETiVo: Participação nos Jogos Estudantis Paraenses - JEPS 2022 2ª 
fase, no município de castanhal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/caSTaNHal/18/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 4
caSTaNHal/BElEM/22/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roBErTo dE araUJo cUNHa
MaTrÍcUla: 6329535
cPf: 14633965204
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 842347
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Portaria de diarias No. 54327/2022
oBJETiVo: Participação da 2ª fase Jogos da integração JEPS 2022 no mu-
nicípio de Tucuruí.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/TUcUrUi/18/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 4
TUcUrUi/BElEM/22/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa claUdia dE MoraES NEVES
MaTrÍcUla: 80845152
cPf: 26307146249
carGo/fUNÇÃo:
coordENador / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 842591
Portaria de diarias No. 54482/2022

oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/MaraBa/19/08/2022-20/08/2022 Nº diárias: 1
MaraBa/BElEM/20/08/2022-20/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roBSoN da SilVa GUrJao
MaTrÍcUla: 57202606
cPf: 43055125215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE iV / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 842589

oUtras MatÉrias
.

aProVaÇÃo de escaLa de FÉrias
Portaria Nº.:7382/2022 de 17/08/2022

Nome:roBErTo cardoSo caSTro
Matrícula:54180189/3 Período:26/09/22 à 25/10/22Exercício:2021
Unidade:assessoria de rede física/Belém

Portaria Nº.:7397/2022 de 18/08/2022
Nome:daNiElE MaToS BaraTa
Matrícula:54180813/2 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Presidente costa e Silva/Belém

Portaria Nº.:7398/2022 de 18/08/2022
Nome:GlEYcE lUZiaNa cHaGaS cardoSo
Matrícula:5890688/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Presidente costa e Silva/Belém

Portaria Nº.:7399/2022 de 18/08/2022
Nome:Nadia do Socorro PiNHEiro dE fiGUEirEdo cordoVil
Matrícula:5901785/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Presidente costa e Silva/Belém

Portaria Nº.:7400/2022 de 18/08/2022
Nome:dioNE Maria BarBoSa VaZ
Matrícula:5941849/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Placidia cardoso/Belém

Portaria Nº.:7401/2022 de 18/08/2022
Nome:lUiZa rodriGUES SaNTaNa
Matrícula:5246091/2 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2021
Unidade:EE. Placidia cardoso/Belém

Portaria Nº.:7402/2022 de 18/08/2022
Nome:orlaNdo PErEira dE SoUZa
Matrícula:338273/1 Período:17/10/22 à 15/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. cornélio de Barros/Belém

Portaria Nº.:7403/2022 de 18/08/2022
Nome:SElMa rEGiNa BaNdEira laUNE coUTo
Matrícula:54185981/2 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE. Visconde de Souza franco/Belém

Portaria Nº.:7404/2022 de 18/08/2022
Nome:WilSoN aNTÔNio dE aSSUNÇÃo araÚJo
Matrícula:6320031/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Profª celina anglada/Belém

Portaria Nº.:174/2022 de 03/08/2022
Nome:MariNalVa lUiZa da SilVa BarilE
Matrícula:54183016/1 Período:30/09/22 à 13/11/22Exercício:2018
Unidade:EEEM. Melvin Jones/Uruará

Portaria Nº.:148/2022 de 17/08/2022
Nome:MarGarida riBEiro Godoi
Matrícula:5715318/3 Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2020
Unidade:EEEM Eng. Palma Muniz/redenção

Portaria Nº.:159/2022 de 17/08/2022
Nome:MariNaldo Baia corrÊa
Matrícula:54182856/1 Período:30/10/22 à 13/12/22Exercício:2019
Unidade:EEEM Simão Jacinto dos reis/Tucuruí

Portaria Nº.:041/2022 de 28/04/2022
Nome:JÂNio alVES fraNco
Matrícula:258148/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Geraldo angêlo Pereira/Tucumã

Portaria Nº.:7429/2022 de 19/08/2022
Nome:aNa clEidE craVEiro cardoSo
Matrícula:57209077/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2021
Unidade:EE. fernando ferrari/Marituba

Protocolo: 842552

resoLUÇÃo Nº 148 de 12 de aGosto de 2021
EMENTa: aProVa o docUMENTo cUrricUlar do ESTado do Pará - 
ETaPa ENSiNo MÉdio

Protocolo: 842125
editaL de coNVocaÇÃo

a comissão de Processo administrat ivo discipl inar, const ituí-
da nos termos da Portaria nº 93/2020 de 17/08/2020/, publica-
da no doE nº 34.320 de 21/08/2020 (Processo nº 1300528/2018) coN-
Voca na forma do art. 219 da lei nº 5.810/1994-rJU, a servidora laU-
riclEia da crUZ oliVEira, matrícula nº 57210679/1, 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 190, ii, § 2º da lei nº 5.810/94, sendo garanti-
do o direito da ampla defesa e do contraditório.
renata Santos da fonseca
Presidente da comissão

Protocolo: 842167
GoVerNo do estado do ParÁ

coNseLHo estadUaL de edUcaÇÃo
eMeNta de resoLUÇões - 2022

resoLUÇÃo Nº 139 de 09 de aGosto de 2022
EMENTa: renova a autorização para o funcionamento do curso Técnico em 
análise clínicas, eixo tecnológico: ambiente e Saúde – instituto Evandro 
chagas – ananindeua/Pa.

resoLUÇÃo Nº 157 de 09 de JUNHo de 2022.
EMENTa: recredencia a Entidade Mantenedora e renova a autorização 
para o funcionamento da Educação infantil em nível de Pré-Escola e 
do Ensino fundamental de 1º ao 9º ano – centro Educacional dimensão – 
Parauapebas/Pa.

resoLUÇÃo Nº 158 de 09 de JUNHo de 2022.
EMENTa: recredencia a Entidade Mantenedora, renova a autorização 
para o funcionamento da Educação infantil em nível de Pré-Escola, do En-
sino fundamental de 1º ao 9º ano, do Ensino Médio de 1ª a 3ª série, do 
Ensino fundamental na Modalidade EJa de 1ª a 4ª etapa e do Ensino Médio 
na Modalidade EJa 1ª e 2ª etapas – Escola de Educação infantil, Ensino 
fundamental e Médio Vida e Saber – altamira/Pa.

resoLUÇÃo Nº 159 de 09 de JUNHo de 2022.
EMENTa: credencia a Entidade Mantenedora, autoriza o funcionamento da 
Educação infantil em nível de creche e Pré-Escola e do Ensino fundamen-
tal de 1º ao 5º ano – Escola de Educação infantil e Ensino fundamental 
Eduque Já – castanhal/Pa.

resoLUÇÃo Nº 160 de 09 de JUNHo de 2022.
EMENTa: credencia a Entidade Mantenedora, autoriza o funcionamento da 
Educação infantil em nível de creche e Pré-Escola e do Ensino fundamen-
tal de 1º ao 5º ano – Escola Mundo colorido – canaã dos carajás/Pa.

resoLUÇÃo Nº 161 de 09 de JUNHo de 2022.
EMENTa: recredencia a Entidade Mantenedora, renova a autorização 
para o funcionamento da Educação infantil em nível de Pré-Escola e do 
Ensino fundamental de 1º ao 9º ano – Escola Turma do Saber – Belém/Pa.

resoLUÇÃo Nº 162 de 09 de JUNHo de 2022.
EMENTa: recredencia a Entidade Mantenedora e renova a autorização 
para o funcionamento do Ensino fundamental de 1º ao 9º ano – centro 
de Educação Montessoriana do Pará - cEMP – Belém/Pa.

resoLUÇÃo Nº 163 de 09 de JUNHo de 2022.
EMENTa: recredencia a Entidade Mantenedora, renova a autorização 
para o funcionamento da Educação infantil em nível de creche e Pré-Es-
cola e do Ensino fundamental de 1º ao 5º ano – instituto Educacional Mon-
teiro lobato – Marabá/Pa.

resoLUÇÃo Nº 164 de 09 de JUNHo de 2022.
EMENTa: credencia a Entidade Mantenedora, autoriza o funcionamento da 
Educação infantil em nível de Pré-Escola e do Ensino fundamental de 1º ao 
9º ano – instituto Papa João XXiii – cametá/Pa.

resoLUÇÃo Nº 165 de 09 de JUNHo de 2022.
EMENTa: credencia a Entidade Mantenedora, autoriza o funcionamento da 
Educação infantil em nível de Pré-Escola e do Ensino fundamental de 1º ao 
9º ano – centro Educacional criativo Senas – Belém/Pa.

resoLUÇÃo Nº 166 de 09 de JUNHo de 2022
EMENTa: Prorrogam-se os atos autorizativos contidos na resolu-
ção n° 268/2020-cEE/Pa – Escola Sagrado coração de Jesus - Belém/Pa.

resoLUÇÃo Nº 167 de 04 de aGosto de 2022
EMENTa: concede o recredenciamento institucional para oferta de cursos 
de Pós Graduação lato sensu, na modalidade presencial e presencial com 
uso de recursos tecnológicos, com base nos princípios da aprendizagem 
híbrida, à Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará (EJPa).

resoLUÇÃo N° 168 de 28 de JUNHo de 2022
EMENTa: aProVaÇÃo do docUMENTo cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNTil E do ENSiNo fUNdaMENTal E SUaS ModalidadES a SEr ado-
Tado PEla rEdE MUNiciPal dE ENSiNo dE SaNTarÉM NoVo/Pa.

resoLUÇÃo N° 169 de 29 de JUNHo de 2022
EMENTa: EQUiValÊNcia dE ESTUdoS dE SUBBa rao Giddi
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resoLUÇÃo N° 170 de 29 de JUNHo de 2022
EMENTa: EQUiValÊNcia dE ESTUdoS dE EdilBErTo faBiáN HiNoSTro-
Za MoNTES

resoLUÇÃo N° 171 de 29 de JUNHo de 2022
EMENTa: EQUiValÊNcia dE ESTUdoS dE HEcTor Mario SaNcHES Ta-
Borda

resoLUÇÃo Nº 172 de 05 de aGosto de 2022.
EMENTa: Transfere a Mantença, recredencia a Entidade Mantenedora e re-
nova a autorização para o funcionamento da Educação infantil em nível de 
creche e Pré-Escola, do Ensino fundamental de 1º ao 9º ano e do Ensino 
Médio de 1ª a 3ª série – colégio Pitágoras – Juruti/Pa.

resoLUÇÃo Nº 173 de 05 de aGosto de 2022.
EMENTa: credencia a Entidade Mantenedora e autoriza o funcionamen-
to da Educação infantil em nível de creche e Pré-Escola, do Ensino fun-
damental de 1º ao 9º ano, do Ensino Médio de 1ª a 3ª série e do curso 
Técnico em Enfermagem - eixo tecnológico: ambiente e Saúde – instituto 
Everaldo Nunes de Educação cristã - iNEc – conceição do araguaia/Pa.

resoLUÇÃo Nº 174 de 05 de aGosto de 2022.
EMENTa: recredencia a Entidade Mantenedora e renova a autorização 
para o funcionamento do Ensino fundamental de 6º ao 9º ano e do Ensino 
Médio de 1ª a 3ª série – colégio conexão – Santa izabel do Pará/Pa.

resoLUÇÃo Nº 175 de 05 de aGosto de 2022.
EMENTa: recredencia a Entidade Mantenedora e renova a autorização 
para o funcionamento da Educação infantil em nível de Pré-Escola e do En-
sino fundamental de 1º ao 9º ano – Sistema de Ensino Sigma – Belém/Pa.

resoLUÇÃo Nº 176 de 05 de aGosto de 2022.
EMENTa: autoriza o funcionamento do curso Técnico em Estética - eixo 
tecnológico: ambiente e Saúde – colégio Paraense – itaituba/Pa.

resoLUÇÃo Nº 177 de 05 de aGosto de 2022.
EMENTa: credencia a Entidade Mantenedora e autoriza o funcionamento da 
Educação infantil em nível de Pré-Escola e do Ensino fundamental de 1º ao 
5º ano – centro Educacional Sonho infantil - cESi – Santa Maria do Pará/Pa.

resoLUÇÃo Nº 178 de 05 de aGosto de 2022.
EMENTa: credencia a Entidade Mantenedora e autoriza o funcionamen-
to da Educação infantil em nível de Pré-Escola e do Ensino fundamental de 
1º ao 5º ano – centro Educacional Sonho real – Parauapebas/Pa.

resoLUÇÃo Nº 179 de 05 de aGosto de 2022.
EMENTa: credencia a Entidade Mantenedora e autoriza o funcionamen-
to da Educação infantil em nível de creche e Pré-Escola e do Ensino fun-
damental de 1º ao 9º ano – instituto Jardim de deus – Marabá/Pa.

resoLUÇÃo Nº 180 de 05 de aGosto de 2022.
EMENTa: recredencia a Entidade Mantenedora e renova a autorização 
para o funcionamento da Educação infantil em nível de Pré-Escola e 
do Ensino fundamental de 1º ao 5º ano e autoriza o funcionamento da 
Educação infantil em nível de creche – centro Educacional reino infantil – 
Marabá/Pa.

resoLUÇÃo Nº 181 de 05 de aGosto de 2022.
EMENTa: recredencia a Entidade Mantenedora e renova a autorização 
para o funcionamento da Educação infantil em nível de Pré-Escola e 
do Ensino fundamental de 1º ao 9º ano – centro Educacional Sóciointera-
cionista - cESiN – Belém/Pa.

resoLUÇÃo Nº 182 de 05 de aGosto de 2022.
EMENTa: credencia a Entidade Mantenedora e autoriza o funcionamen-
to da Educação infantil em nível de Pré-Escola e do Ensino fundamental de 
1º ao 5º ano – colégio alfa – Barcarena/Pa.

resoLUÇÃo Nº 183 de 05 de aGosto de 2022.
EMENTa: credencia a Entidade Mantenedora e autoriza o funcionamen-
to dos cursos Técnicos em: Enfermagem, cuidador de idosos, Massotera-
pia, Estética e radiologia - com eixo tecnológico: ambiente e Saúde; au-
tomação industrial, Elétrica e Eletrônica - com eixo tecnológico: controle 
e Processos industriais; contabilidade e logística - com eixo tecnológico: 
Gestão e Negócios; Guia de Turismo - eixo tecnológico: Hospitalidade e 
lazer – faMETroTEcH EdUcaÇÃo ProfiSSioNal – Santarém/Pa.

resoLUÇÃo Nº 184 de 05 de aGosto de 2022.
EMENTa: Transfere a Mantença, recredencia a Entidade Mantenedora e re-
nova a autorização para o funcionamento do Ensino fundamental de 6º ao 
9º ano e do Ensino Médio de 1ª a 3ª série e autoriza o funcionamento da 
Educação infantil em nível de Pré-Escola e do Ensino fundamental 1º ao 5º 
ano – Sistema de Ensino Vestibulando - SEV – abaetetuba/Pa.

resoLUÇÃo Nº 185 de 08 de aGosto de 2022.
EMENTa: autoriza a Universidade Estadual do Pará (UEPa) a ofertar cursos 
técnicos de nível médio nas áreas em que ofereça bacharelados e cursos 
superiores de tecnologia, mediante autorização interna do seu órgão co-
legiado superior e simples comunicação da criação de curso ao conselho 
Estadual de Educação do Pará (cEE/Pa), nos termos do Parecer cEE/Pa nº 
208/2022.

resoLUÇÃo Nº 188 de 09 de aGosto de 2022
EMENTa: renova credencial à instituição Especializada no Ensino da língua 
Estrangeira aSlaN’S coUrSE - nos municípios de Belém e ananindeua.

resoLUÇÃo Nº 189 de 11 de aGosto de 2022
EMENTa: Equivalência de Estudos de leonardo daun e lorena Saraty Neves

resoLUÇÃo Nº 190 de 11 de aGosto de 2022
EMENTa: aProVaÇÃo do docUMENTo cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNTil E do ENSiNo fUNdaMENTal E SUaS ModalidadES a SEr ado-
Tado PEla rEdE MUNiciPal dE ENSiNo dE SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa.

resoLUÇÃo Nº 191 de 11 de aGosto de 2022
EMENTa: aProVaÇÃo do docUMENTo cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNTil E do ENSiNo fUNdaMENTal E SUaS ModalidadES a SEr ado-
Tado PEla rEdE MUNiciPal dE ENSiNo dE cUMarU do NorTE/Pa.

resoLUÇÃo Nº 192 de 11 de aGosto de 2022
EMENTa: ENcErraMENTo daS aTiVidadES, ToMBaMENTo E rEcolHi-
MENTo do acErVo EScolar, E ValidaÇÃo dE ESTUdoS doS alUNoS, 
rEfErENTE aoS aNoS dE 2020 E 2021 - SiSTEMa dE ENSiNo coNTEM-
PorÂNEo - BElÉM/Pa.

Protocolo: 842305

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diarias.
Portaria N° 3438/2022, de 19 de aGosto de 2022.

E – Protocolo nº 2022/1020494.
coNcEdEr ao servidor (a) MarcEllY dE fiGUEirEdo MENdoNÇa, id.fun-
cional nº 5956975/1, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) dirEToria 
dE adMiNiSTraÇÃo dE SErViÇo, cPf: 009.677.792-35, 0,5 (meia) diá-
rias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Barcarena/Pa 
no dia 30/08/2022, para inicio de obras no caMPUS XVi.

Portaria N° 3439/2022, de19 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/847165.
coNcEdEr ao servidor (a) KEila MicHEllE SilVa MoNTEiro, id.fun-
cional nº 5956168/1, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) 
departamento de artes, cPf: 600.138.422-34, 7,5 (sete e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de cametá/Pa no pe-
ríodo de  17/07/2022 a 24/07/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3440/2022, de19 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/989106.
coNcEdEr ao servidor (a) arTHUr EliaS SilVa SaNToS, id.funcional nº 
80015690/1, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) depar-
tamento de Psicologia, cPf: 938.521.002-59, 12,5 (doze e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de São Miguel do Gua-
má/Pa no período de  01/08/2022 a 13/08/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3441/2022, de19 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/955386.
coNcEdEr ao servidor (a) WaNdErSoN alEXaNdrE da SilVa QUiNTo, 
id.funcional nº 5924640/2, no cargo de Professor auxiliar, lotado (a) no 
(a) coordenadoria administrativa do campus V, cPf: 450.093.682-34, 
5,5 (cinco e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao muni-
cípio de Baião/Pa no período de  15/08/2022 a 20/08/2022, para ministrar 
disciplina pelo forMaPara.

Portaria N° 3442/2022, de 19 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/874287.
coNcEdEr ao servidor (a) fraNciSco EMErSoN ValE coSTa, id.funcio-
nal nº 54181184/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no 
(a) caMPUS dE ViGia, cPf: 582.227.312-20, 7,5 (sete e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Salinopolis/Pa no 
período de  07/08/2022 á 14/08/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3443/2022, de 19 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/944441.
coNcEdEr ao servidor (a) MilENE VaScoNcEloS lEal, id.funcional nº 
5912300/2, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) depar-
tamento de Educação Geral, cPf: 008.111.392-71, 4,5 (quatro e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de igarapé-
Miri/Pa no período de  03/08/2022 a 07/08/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3444/2022, de 19 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1011981.
coNcEdEr ao servidor (a) aNa claUdia coNcEiÇÃo, id.funcional nº 
57211301/6, no cargo de agente administrativo a, lotado (a) no (a) co-
ordenadoria administrativa do campus V, cPf: 292.207.772-15, 3,5 (tres 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
acará/Pa no período de  24/08/2022 a 27/08/2022, para participar de reu-
nião administrativa.

Portaria N° 3445/2022, de 19 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1041599.
coNcEdEr ao servidor (a) claY aNdErSoN NUNES cHaGaS, id.funcional 
nº 55590110/3, na função de rEiTor lotado (a) no (a) GaBiNETE da rEi-
Toria, cPf: 582.136.862-68, 0,5 (meia) diária, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa a cidade de Brasília/Pa no dia  24/08/2022, para participar 
da reunião da aBrUEM e demais agendas.

Portaria N° 3446/2022, de 19 de aGosto de 2022
E- Protocolo nº 2022/859908
coNcEdEr ao servidor (a) HENrY WilliaNS SilVa da SilVa, id.funcional 
nº 55590169/2, no cargo de Professor adjunto, lotado (a) no (a) depar-
tamento de Filosofia e Ciências Sociais, CPF: 402.117.542-34, 12,5 (doze 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
Santo antonio do Tauá/Pa no período de  09/08/2022 a 21/08/2022, para 
ministrar disciplina pelo forMaPara.

Portaria N° 3447/2022, de 19 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/859317.
coNcEdEr ao servidor (a) JEroNiMo caValcaNTE daNTaS da SilVa, 
id.funcional nº 5914183/3, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) 
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no (a) campus de conceição do araguaia, cPf: 800.473.512-68, 10,5 (dez 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
Santo antônio do Tauá/Pa no período de  12/07/2022 a 22/07/2022, para 
ministrar disciplina pelo forMaPara.

Portaria N° 3448/2022, de 19 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/948507.
coNcEdEr ao servidor (a) Jaciara lETicia da SilVa MarTiNS, cPf nº: 
491.016.172-49, 0.5 (meia), diárias, como colaBorador EVENTUal, de-
vido seu deslocamento de Belém/Pa ao de Santo antonio do Tauá/Pa no 
dia 28/07/2022, para aula inaugural do  forMaPara.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador.

Protocolo: 842379

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº01/2022/seaster

Processo Nº 2022/563599
objeto: prorrogação em caráter excepcional do prazo de vigência por mais 
30 (trinta)
Vigência: 20/08/2022 à 19/09/2022
data da assinatura: 19/08/2022
funcional Programática: 43.101.08.122.1297.8338 / 
43.104.08.241.1505.8865 / 87101.08.244.1505.8860 /
Valor r$ 45.608,85//r$ 30.405,90
Natureza da despesa: 3390 37 –r$ 30.405,90 /// r$ 45.608,85
fonte: 0101006361/ 0166006361 / 0166006361 / 01070066361/ 
0107006361
ação detalhada: 189.517 / 253.937 / 253.938 / 243.153 / 243.078 /// r$ 
60.811,80
Valor Mensal: r$ 212.841,30
contratado: KaPa caPiTal faciliTiES lTda
cNPJ: 13.279.768/0001-98
Endereço: rod. Mario covas, loteamento Parque dos coqueiros, nº 17, 
Bairro do coqueiro, ananindeua/Pa
cEP: 67.115-000
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 842545

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1148/2022 – 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/ 1021028
rESolVE:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (cinco e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
NEila NaZarÉ MoNTEiro da coNcEiÇÃo, 5959024/1 GErENTE,TaiNa-
ra VEiGa SilVa, 55209587/1, ENG.agronomo ( Téc.em Gestão de Traba-
lho, Emprego e renda )lUaN BaSTo MENESES,80015576/1, SEcrETário 
EXEcUTiVo do coNSEaNS, que se deslocaram para o Município de BUJa-
rU/Pa no período de 25/08 a 30/08/2022 com objetivo de Educação em 
Segurança alimentar e Nutricional. raiMUNdo alEXaNdrE corrEa doS 
SaNToS, 35076/1, MoToriSTa com objetivo de conduzir veiculo com os 
Servidores da diSaN/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8397 f:0101006357 247.170 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: 842356

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 31/2022-GecoN de 18 de aGosto de 2022
 o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de Maio 
de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n° 2022/1042258 
de 17/08/2022;
 r E S o l V E: i - dESiGNar a servidora roSEli da SilVa coSTa fi-
GUEirEdo, matricula 54191611/1, cargo monitor, para atuar como fiScal 
SUPlENTE do contrato nº 15/2021 – EMPrESa BraSilEira dE corrEioS 
E TElEGrafoS - corrEioS.
Esta portaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ- SE, ciÊNcia, rE-
GiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa/Presiden-
te da faSEPa

Protocolo: 842218
Portaria Nº 30/2022-GecoN de 18 de aGosto de 2022

 o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de Maio 
de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n°2022/1041604 
de 17/08/2022;
 r E S o l V E: i - dESiGNar a servidora darlENE riBEiro coSTa Pi-
MENTEl, matricula 3217280/1, cargo gerente administrativa, para atuar 
como fiScal SUPlENTE do contrato nº 09/2018 – Empresa iMPrENSa 
oficial do ESTado do Pará - ioEPa.
Esta portaria entre em vigor na data da assinatura.dÊ- SE, ciÊNcia, rE-
GiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa/Presiden-
te da faSEPa

Protocolo: 842216

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022 (rePUBLicaÇÃo)

Processo N° 2022 / 610751
objeto: contratação de empresa para fornecimento de mesas e cadei-
ras plásticas, para atender as necessidades das unidades operacionais da 
faSEPa de Belém e região metropolitana, Marabá e Santarém, conforme 
especificações e definições mínimas constantes no termo de referência, 
anexo i.
Entrega do edital: Junto aos sites www.compraspara.pa.gov.br (http://
www.compraspara.pa.gov.br/); www.fasepa.pa.gov.br (http://www.fase-
pa.pa.gov.br/) e www.gov.br/compras (http://www.gov.br/compras)
(UaSG 925609)
local de abertura: Junto ao site www.gov.br/compras (http://www.gov.
br/compras)
(UaSG 925609)
data de abertura: 01 de setembro de 2022, às 09h00min (horário de brasília).
Pregoeiro Oficial: Emmanoel H.G. Santos
ordenador de despesas: luiz celso da Silva

Protocolo: 842194

diÁria
.

Portaria: 423- do dia 18/08/2022
oBJETiVo: acompanhar socioeducando custodiado no ciaM BElÉM, para 
ser entregue a seus familiares, cumprindo determinação judicial (Proc. 
1038515/2022-Mem 656/2022)
SErVidora: Mara GaBriEla BarBoSa cardoSo
carGo: aSSiSTENTE Social-  MaTricUla: 5904247/ 3
SErVidor : SilVio dE SoUZa SoarES
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 5956425/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : caSTaNHal/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 16/08/2022  -  diáriaS-0,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 842110
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Portaria: 422 -do dia 18/08/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescentes custo-
diados no ciaM MaraBa (Proc. 1039410/2022-Mem 449/2022)
SErVidora:TaliTa JaNE riBEiro dE araUJo
MaTricUla: 5963707/1 - carGo: aSSiSTENTE Social
SErVidor: fraNciSco dE liMa SoUSa
carGo: MoToriSTa : MaTricUla: 5956741/ 1
oriGEM: MaraBá/Pa- dESTiNo: TUcUrUi/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM:24 a 26/08/2022 -  diáriaS-2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 842108

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 739 de 18 de aGosto de 2022.
coNcEdEr; 08 (oiTo) dias de licENÇa NoJo a servidora roSaNGEla 
Maria coUTo SalES, id. funcional n° 3223027/1, ocupante do cargo de 
TEcNico EM aSSUNToS EdUcacioNaiS, lotada no centro de atendimen-
to em Semiliberdade Santarém / caS SaNTarEM, no período 03.08.2022 
á 10.08.2022.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 842083

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 509 de 18 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
  coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publi-
cação no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
  coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/998907
r E S o l V E:
coNcEdEr  TrÊS E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para  participar do evento “Afros em Foco”, no período 
de 22 a 25/08/2022, no município de cametá/Pa.
 

Nome cargo Matrícula

roBErTa VaScoNcEloS da cUNHa Gerente 5958698/1

PEdro JoSÉ SilVa da SilVa Motorista 57192939

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS,  18 dE 
aGoSTo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 842471
Portaria N° 519 de 11 de aGosto de 2022

o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
  coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publi-
cação no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
  coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1004251.
r E S o l V E:
coNcEdEr  ciNco E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJU-
DH, abaixo identificados,  visita técnica na condição de Secretário titular 
para ampliação das ações institucionais desta SEJUdH no Município lista-
dos abaixo:
São João do araguaia, São domingos do araguaia, Brejo de araguaia/Pa, 
no período de 09/08  a  14/08/2022.
 

Nome cargo Matrícula

ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM Secretário SEJUdH 5958936/1

JoSÉ roBErTo GoMES da coSTa Motorista 5484243/ 2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS,  11 dE 
aGoSTo dE 2022
faBiaNo ScHErEr SoUSa coElHo.
Secretário adjunto de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 842196

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 013/2022 - Gs/sedeMe - 
BeLÉM/Pa., 19 de aGosto de 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNE-
raÇÃo E ENErGia - SEdEME, usando das atribuições que lhe foram con-
feridas pelo decreto Governamental de 31/03/2021, publicado no doE Nº 
34.541, de 05/04/2021;
coNSidEraNdo o Memo. Nº 079/2022 – GS/SEdEME, de 11 de agosto 
de 2022;
coNSdiEraNdo o Processo administrativo Eletrônico Nº 2022/1021448;
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor carloS aUGUSTo dE PaiVa lEdo, identidade 
funcional nº 57195771/2, ocupante do cargo de Secretário adjunto 
de desenvolvimento Econômico Mineração e Energia, a se afastar de 
suas funções no período de 01 a 27/09/2022, para gozo residual de 
férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 
01/01/2021, concedidas pela PorTaria Nº 004/2021, de 09/04/2021, 
publicada no doE Nº 34.547, de 12/04/2021, interrompidas pela PorTaria 
Nº 05/2021 – GS/SEdEME, de 06/05/2021, publicada no doE Nº 34.574 – 
EdiÇÃo EXTra, de 06/05/2021;
ii – dESiGNar o servidor MaUro JoSÉ rodriGUES BarBalHo, identida-
de funcional nº 31658/3, ocupante do cargo de diretor de desenvolvimen-
to da indústria, comércio e Serviços - ddicS, para responder pela Secre-
taria adjunta de desenvolvimento Econômico Mineração e Energia durante 
o período de gozo de férias do titular, conforme mencionado no item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JÚNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia

Protocolo: 842093

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 081/2022 – GGa/ sedeMe - 
BeLÉM, 18 de aGosto de 2022.

a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
coNSidEraNdo o teor do Memo. 07/2022 – SEdEME TerPaz, de 
20/06/2022;
r E S o l V E:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias 
da servidora MÔNica MarTiNS caValcaNTE, matrícula nº 5075823/7, 
ocupante do cargo de Gerente, concedida através da PorTaria Nº 
044/2022 – GGa/SEdEME, de 06/04/2022, publicada no doE nº 34.963, 
de 09/05/2022, a partir de 01/07/2022, permanecendo 26 (vinte e seis) 
dias a ser gozado em momento oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 842198
Portaria N° 082/2022 – GGa/ sedeMe - 

BeLÉM, 19 de aGosto de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
coNSidEraNdo o teor do Processo administrativo Eletrônico Nº 
2022/1052689;
r E S o l V E:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias 
do servidor daNilo GoNÇalVES dE SoUZa, matrícula nº 5858100/2, 
ocupante do cargo de Secretário operacional, concedida através da 
PorTaria Nº 063/2022 – GGa/SEdEME, de 26/07/2022, publicada no 
doE nº 35.062, de 29/07/2022, a partir de 16/08/2022, permanecendo 
15 (quinze) dias a ser gozado em momento oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 842238
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 149/2022 – 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 2022/1024051, r E S o l V E:
i – coNcEdEr descanso anual regulamentar conforme abaixo:

Nome Matrícula Processo cargo Período

MaNoEl iBiaPiNa 
araUJo caValEiro dE 

MacEdo 
5947055/2 2022/1024051 diretor de atração, in-

vestimentos e Negócios 11/09/22 a 30/09/22

ii - dESiGNar o colaborador dr. raimundo de almeida Wanderley, matrí-
cula: 2021412/7, ocupante do cargo de diretor Técnico, para responder 
pela diretoria, no período de 11/09/2022 a 30/09/2022, durante o afas-
tamento para gozo do descanso anual do titular, conforme resolução nº 
001/2018.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 18 de agosto de 2022
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 842200
Portaria Nº 148/2022 – 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 2022/1023970, r E S o l V E:
i – coNcEdEr descanso anual regulamentar conforme abaixo:

Nome Matrícula Processo cargo Período

lUTfala dE caSTro 
BiTar 5945662/3 2022/1023970 Presidente 11/09/22 a 30/09/22

ii - dESiGNar o colaborador dr. Edimar de Souza Gonçalves, matrícula: 
5946507/3, ocupante do cargo de diretor Jurídico, para responder pela 
Presidência, no período de 11/09/2022 a 30/09/2022, durante o afas-
tamento para gozo do descanso anual do titular, conforme resolução nº 
001/2018.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 18 de agosto de 2022
lUTfala dE caSTro BiTar - Presidente

Protocolo: 842191

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 015/2022
EXErcÍcio: 2022 | ProcESSo adMiNiSTraTiVo: 2022/538915.
coNTraTada: GoMES & SoUZa S/S lTda., inscrita no cNPJ/Mf nº 
05.501.182/0001-06, situada à av. dom Pedro ii, nº 525, sala a - bairro 
centro, abaetetuba (Pa).
oBJETo: consultoria para assessorar a elaboração, implementação e 
acompanhamento do Planejamento Estratégico da companhia de desen-
volvimento Econômico do Pará - codEc, incluindo o acompanhamento de 
referido Planejamento por meio do sistema de gestão de estratégica e de 
projetos, bem como a gestão do sistema a ser utilizado.
fUNdaMENTo: inexigibilidade de licitação nº 001/2022; lei nº 
13.303/2016, regulamento interno de licitações e contratos (rilc) da 
codEc.
Valor GloBal: r$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 29.07.2022 | ViGÊNcia: 10 (dez) meses.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar – PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 842283
eXtrato do coNtrato Nº 016/2022

EXErcÍcio: 2022 | ProcESSo adMiNiSTraTiVo: 2022/787944.
coNTraTada: cS BraSil froTaS S.a., inscrita no cNPJ nº 
27.595.780/0001-16, situada à avenida Saraiva, nº 400, sala 10ª - bairro 
Vila cintra, Moji das cruzes (SP).
oBJETo: locação de Veículos automotores, sem motorista.
fUNdaMENTo: Pregão Eletrônico SEPlad/dGl/SrP nº 06/2021, ata de 
registro de Preços nº 014/2022-SEPlad/Pa, lei nº 13.303/2016, regula-
mento interno de licitações e contratos (rilc) da codEc.
Valor GloBal: r$ 211.440,00 (duzentos e onze mil e quatrocentos e 
quarenta reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 19.08.2022 | ViGÊNcia: 24 (vinte e quatro) meses.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar – PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 842334

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 117/2022, 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: abaetetuba e Barcarena.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: caNUTo corrEa MarQUES / Matrícula: 08 – Valor: r$ 
3.204,63.
JoSÉ roBErTo alVES GoMES / Matrícula: 252 – Valor: r$ 3.204,63.
Período: 18/08 a 31/08/2022 – 13,5 diárias
ordenador, em exercício: Valber luiz Barbosa duarte.

Protocolo: 842130

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 256/2022
o Presidente em exercício da Junta comercial do Estado do Pará – JUcEPa, 
no uso da faculdade que lhe confere os incisos XVii e XXiii do art. 25, do 
decreto federal n.º1.800, de 30 de Janeiro de
1996 que regulamenta a lei federal n.º 8.934, de 18 de novembro de 
1994, que dispõe sobre o registro Público de Empresas Mercantis e ativi-
dades Afins e dá outras providências, e;
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94; e
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 67; e
coNSidEraNdo as solicitações da daf de 04/08/2022 e de 08/08/2022.
r E S o l V E:
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 22/2022, celebrado com 
a empresa cS BraSil froTaS S.a, inscrita no cNPJ 27.595.780/0001-
16, a servidora THaliTa PriScila lEMoS GUiMarÃES Maia, matrícula 
nº 5967170/1, e como suplente o servidor GilVaN fErrEira cHaVES, 
matrícula nº 3170152/1, conforme processo nº 2022/975678.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
data de assinatura: 18/08/2022
VilSoN JoÃo ScHUBEr
Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 842065

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Pae Nº 2021/993570

3º terMo aditiVo ao coNtrato 14/2020 eNtre a JUcePa 
e a iMPreNsa oFiciaL do estado

Objeto: Retificação da cláusula 2.2 do 2º termo aditivo
Valor mensal: Unidade de centímetro/coluna de publicação utilizado no 
mês multiplicado por r$ 7,00.
Valor anual estimado: r$ 28.235,29.
contratada: iMPrENSa oficial do ESTado, cNPJ: 04.835.476/0001-01.
Endereço: Travessa chaco, Nº 2271, Bairro: Marco, cEP: 66.093-542.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
data da assinatura: 17/08/2022
ordenador: Vilson João Schuber – Presidente em Exercício da JUcEPa.

Protocolo: 842140
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secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 121/2022 – ata de reGistro de 
PreÇo Nº 34/2021 MP/Pa – PreGÃo eLetrÔNico Nº 34/2021 – MP/Pa
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Mc XErfaN rEcEPÇÕES-ME - cNPJ 05.332.940/0001-00
oBJETo: Serviços de limentação com fornecimento de material e todo o 
apoio nas condições definidas no ato convocatório, para atender aos even-
tos protocolares de caráter institucional do conselho Estadual das cidades 
– coNcidadES/Pa.
ViGÊNcia: 22/08/2022 a 20/12/2022
Valor: r$ 31.179,20
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE02354
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07.101 15. 451.1489. 8463 0101/0301 339039
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 19/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
sediada na rua Veiga cabral, 1212 - a, Batista campos– cEP: 66.023-620
TElEfoNE: (91) 3225-1086

Protocolo: 842199

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº19/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Novo Progresso – cNPJ 10.221.786/0001-20
objeto: realização de etapas técnicas destinadas à concepção de Plano 
Municipal de Saneamento básico em conformidade com a Política Nacio-
nal de Saneamento – lei nº11.445/2007, Política Nacional de resíduos 
sólidos- lei nº 12.305/2010 e Politica Estadual de saneamento básico lei 
7.731/2013
Vigência: 10/08/2022 a 10/08/2023
foro: Justiça Estadual do Pará
data da assinatura: 10/08/2022
responsável pela Entidade: Gelson luiz dill
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 842097

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 125/2022 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo o disposto na cláusula 22ª, do acordo coletivo de Traba-
lho 2022/2023;
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/1045665, que trata de 
solicitação de licença Prêmio;
r E S o l V E:
1. coNcEdEr ao Economista aNTÔNio carloS caMPoS dE aVElar, Ma-
trícula nº 57176170/1, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
22.08.2022 a 20.09.2022, referente ao período aquisitivo 01.08.2015 a 
07.03.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 19 de agosto de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 842410

AGÊNCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
aGÊNcia de traNsPorte MetroPoLitaNo – aGtraN

ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
a aGÊNcia dE TraNSPorTE METroPoliTaNo, torna público que realizará 
nos termos da lei n.º 8.666/93, lei n.º 10.520/2002, decreto Estadual 
n.º 534/2019 e demais legislações correlatas, que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico para a aquisição de computadores - Kit com-
putador DESKTOP, conforme especificações e condições exigidas no Edital 
e demais anexos.
Número: 005/2022/aGTraN
local de abertura: https://www.gov.br/compras/pt-br/.
data e Hora da abertura: 02/09/2022 às 09:00 horas (horário de Brasília – df)
UaSG: 929072 – agência de Transporte Metropolitano – alameda José fa-
ciola, n.º 172 – Nazaré, Belém/ Pa.
rEcEBiMENTo dE ProPoSTaS: a partir de 22/07/2022 no site coMPraSNET.
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal – coMPraSNET, no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br/, 
no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará e no ende-
reço www.compraspara.pa.gov.br.
Belém, 19 de agosto de 2022.
Eduardo de castro ribeiro Júnior
diretor Geral aGTraN

Protocolo: 842369
aViso de LicitaÇÃo Fracassada

aGÊNcia de traNsPorte MetroPoLitaNo – aGtraN
PreGÃo eLetrÔNico N.º 004/2022-aGtraN

a aGÊNcia dE TraNSPorTE METroPoliTaNo, torna público que a lici-
tação na modalidade Pregão Eletrônico, com sessão realizada na data de 
12/07/2022 às 09:00h no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br/ 
(https://www.gov.br/compras/pt-br/), objetivando a aquisição de equipa-
mentos de Tecnologia da Informação – Computadores e Notebooks, reali-
zada com o critério MENor PrEÇo Por iTEM, foi considerada fracassada 
em seu item 01 (computadores), face a desclassificação das empresas par-
ticipantes, por ausência de documentação válida para fins de qualificação 
técnica e não atendimento às especificações técnicas exigidas.
Belém, 19 de agosto de 2022.
Eduardo de castro ribeiro Júnior
diretor Geral aGTraN

Protocolo: 842381

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo
o diretor da aGÊNcia dE TraNSPorTE METroPoliTaNo, no uso das atri-
buições legais que lhe são conferidas e considerando os termos do Pro-
cesso licitatório realizado na modalidade de Pregão Eletrônico, sob o n.º 
003/2022-aGTraN, tendo como objeto a aquisição de matérias de infor-
mática, conforme especificações constantes no Anexo II – Termo de Refe-
rência do Edital, o qual proclamou como vencedora do item 03 a empresa 
ESfEra PrESTaÇÃo dE SErViÇoS E coMÉrcio lTda, resolve HoMolo-
Gar o referido certame, com base no disposto no art. 5º, inciso iV, da 
lei Estadual n.º 6.474, de 06 de agosto de 2002 e art.13, V do decreto 
Estadual 534/2020.
Belém (Pa), 19 de agosto de 2022.
Eduardo de castro ribeiro Júnior
diretor Geral aGTraN

Protocolo: 842415
HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo

o diretor da aGÊNcia dE TraNSPorTE METroPoliTaNo, no uso das atri-
buições legais que lhe são conferidas e considerando os termos do Pro-
cesso licitatório realizado na modalidade de Pregão Eletrônico, sob o n.º 
004/2022/aGTraN, tendo como objeto a aquisição de matérias de infor-
mática, conforme especificações constantes no Anexo II – Termo de Refe-
rência do Edital, o qual proclamou como vencedora do item 02 a empresa 
EXclUSiVE coMErcial E SErViÇoS lTda, resolve HoMoloGar o referi-
do certame, com base no disposto no art. 5º, inciso iV, da lei Estadual n.º 
6.474, de 06 de agosto de 2002 e art.13, V do decreto Estadual 534/2020.
Belém (Pa), 19 de agosto de 2022.
Eduardo de castro ribeiro Júnior
diretor Geral aGTraN

Protocolo: 842425



diário oficial Nº 35.084   69Segunda-feira, 22 DE AGOSTO DE 2022

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 758 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 disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994.
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2022/993055.
rESolVE:
i – coNcEdEr ao servidor PaUlo fErNaNdo caMPoS MaciEl, identida-
de funcional nº 5134110/1, ocupante do cargo de agente administrativo, 
lotado na diretoria de administração e finanças - daf, 60 (sessenta) dias 
de licença Prêmio, referente ao triênio de 01/06/2005 a 30/05/2008, e 30 
(trinta) dias, referente ao triênio de 01/06/2008 a 30/05/2011, no período 
de 08/08/2022 a 05/11/2022, no qual possui tempo de efetivo exercício no 
serviço público estadual.
ii – Esta Portaria possui efeitos retroativos ao dia 08/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, 18 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 842506

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 718 de 08 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, laudo Médico nº 92820 de 08.08.2022;
rESolVE:
coNcEdEr licença saúde a servidora, EliaNETE ValdEZ ViEira BarrE-
To, identidade funcional nº 5900588/1, ocupante do cargo, aUXiliar dE 
SErViÇoS oPEracioNaiS lotada nesta Secretaria, por 30 (Trinta) dias, no 
período de 27/04/2022 a 26/05/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 08 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças
*Republicada por conter incorreções no Diario Oficial N° 35.064 de 
02/08/2022 pág 93 Protocolo 837538

Protocolo: 842223

.

.

errata
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA Nº 721 de 08 de agosto 
de 2022, publicada no doE nº 35.064 de 02/08/2022. Protocolo nº 
837756.
onde se lê: ... EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, identidade funcional nº 
57176393/5, ocupante do cargo de Secretária de Estado, lotada no Gabi-
nete do Secretário, a viajar aos municípios de Santarém/Pa e Belterra/Pa, 
no período de 28/08 a 31/08/2022...
Leia-se: ... EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, identidade funcional nº 
57176393/5, ocupante do cargo de Secretária de Estado, lotada no Gabi-
nete do Secretário, a viajar aos municípios de Santarém/Pa e Belterra/Pa, 
nos dias 30/08 e 31/08/2022...
onde se lê: ... 03 e ½ (três e meia) diárias...
Leia-se: ... 01 e ½ (uma e meia) diárias...
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de agosto de 2022.

Protocolo: 842406
Fica retificado na publicação da PORTARIA Nº 753 de 17 de agosto 
de 2022, publicada no doE nº 35.080 de 18/08/2022. Protocolo nº 
841351.
onde se lê: ...ananindeua/Pa, Marituba/Pa, Santa izabel/Pa, castanhal/
Pa, capanema/Pa e Bragança/Pa...
Leia-se: ... capanema/Pa e Bragança/Pa...
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de agosto de 2022.

Protocolo: 842193

Fica retificado na publicação da PORTARIA Nº 749 de 17 de agosto 
de 2022, publicada no doE nº 35.080 de 18/08/2022. Protocolo nº 
841138.
onde se lê: ...ananindeua/Pa, Marituba/Pa, Santa izabel/Pa, castanhal/
Pa, capanema/Pa e Bragança/Pa...
Leia-se: ... capanema/Pa e Bragança/Pa...
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de agosto de 2022.

Protocolo: 842197

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº 01 ao terMo de 
eXecUÇÃo desceNtraLiZada Nº 06/2022 – sectet/UePa

Processo eletrônico nº 2022/389079
assinatura: 19/08/2022
Justificativa: Em conformidade com os termos do § 2º, artigo 15, do De-
creto nº 10.426/2020 e tendo em vista o que consta nos autos do Pro-
cesso nº 2022/389079, referente ao Termo de Execução descentralizada 
nº 06/2022 – SEcTET/UEPa: alterar o item 11. PlaNo dE aPlicaÇÃo 
coNSolidado - Pad, do Plano de Trabalho do TEd nº 06/2022, devido a 
remanejamento de despesas (rubricas), passando a ficar conforme tabela 
abaixo:

11. PLaNo de aPLicaÇÃo coNsoLidado - Pad
cÓdiGo NatUreZa da desPesa cUsto iNdireto VaLor PreVisto
339014 diárias Não r$ 58.790,00
339018 auxílio financeiro a Estudante Não r$ 38.400,00
339030 Material de consumo Não r$ 14.710,00
339033 Passagens e locomoção Não r$ 34.720,00
339036 diárias a colaborador eventual Não r$ 42.750,00
339036 Bolsas Não  r$ 247.200,00
339036 Bolsas (instrutores) Não r$ 40.960,00
339039 Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica Não r$ 9.200,00
449052 Equipamento e Material Permanente Não r$ 103.200,00

ToTal GEral r$ 589.930,00

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
assinam: Pela Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (Unidade Descentralizadora) 
- EdilZa JoaNa oliVEira foNTES - Secretária de Estado; e pela Uni-
versidade do Estado do Pará – UEPa (Unidade descentralizada) - claY 
aNdErSoN NUNES cHaGaS – reitor.

Protocolo: 842229

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 761 de 19 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/ 1054567;
rESolVE:
i – coNcEdEr à servidora odete Vanzeler Sabá, identidade funcional n° 
5434599/7, cPf: 491.182.182-53, ocupante do cargo de assessor Téc-
nico, lotada na diretoria de administração e finanças – daf, Suprimento 
de fundos no valor de r$ 2.000,00 (dois Mil), o qual deverá observar as 
classificações orçamentárias abaixo:

Programa de trabalho Fonte do recurso Natureza da despesa Valor
48101.19.122.1297.8338 0101 339030 r$ 700,00
48101.19.122.1297.8338 0101 339036 r$  1.300,00

ii – ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundos de até 
15 (quinze) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos, visando atender a SEcTET com 
despesas eventuais de pequenos vultos.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 842336

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 763 de 19 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 2022/1047520;
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r E S o l V E:
i – autorizar o servidor aNTÔNio alVES dE MElo, identidade funcional 
nº 57203415/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotado 
na diretoria de administração e finanças – daf, a viajar ao município de 
Santa Izabel-PA, nos dias 18 a 20/08/2022, a fim de realizar a entrega 
e acompanhamento de instalações de Splits na EETEPa caic do referi-
do município e adailToN SoUZa do roSario, identidade funcional nº 
5964602/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de dire-
toria de administração e finanças – daf, que conduzirá o servidor da daf 
ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 842543
Portaria Nº 762 de 19 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 2022/1054493.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor JoSÉ PErEira E SilVa NETo, identidade funcional 
nº 5905193/3, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de Edu-
cação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar ao município 
de Salvaterra-PA, no período de 30/08 a 01/09/2022, a fim de participar 
de Certificação dos Cursos PRONATEC que finalizaram no 1° semestre, e 
acompanhamento dos cursos ProNaTEc do 2° Semestre.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 842551

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 764 de 19 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 2022/1032105;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 745 de 17 de agosto de 2022, 
publicada no doE nº 35.080 de 18/08/2022, que concedeu 01 e ½ (uma 
e meia) diárias ao bolsista JoSÉ JÚlio MarQUES BEZErra NETo, cPf 
nº 636.518.742-49, a viajar ao município de Bragança-Pa, nos dias 18 e 
19/08/2022, a fim de participar de reuniões para articulação e programação 
de cronograma de editais da oferta de cursos técnicos pelo Programa 
Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego (ProNaTEc).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 842579

oUtras MatÉrias
.

a secretÁria de estado de ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e tecNoLÓGica (sectet), No USo dE 
SUaS aTriBUiÇÕES rESolVE PUBlicar o rESUlTado dEfiNiTiVo da 
ETaPa dE ENQUadraMENTo daS ProPoSTaS do EdiTal N° 003/2022 
- iNoVaTErPaZ

NoMe do ProJeto coordeNa-
dor(a) eMPresa sitUaÇÃo oBs

ENErGia Para TodoS
carloS alBErTo 

MENdES NETo
Gallo aSSiSTENcia E acES-

SorioS_Micro EMPrESa ENQUadrada  

alfaBETiZaÇÃo 
diGiTal dE idoSoS 

MariTUBa

MiKaEl fErrEira 
SoarES SEM EMPrESa dEfiNida ENQUadrada  

alfaBETiZaÇÃo diGi-
Tal dE idoSoS

ailSoN do ESPiri-
To SaNTo SilVa SEM EMPrESa dEfiNida ENQUadrada  

SarrafoS: forMa-
ÇÃo dE

MarcENEiroS EM 
TErriTÓrioS da PaZ

raiMUNdo Mar-
TiNS da SilVa

MoVEiS
MarTiNS_MicroEMPrEENdE-

dor iNdiVidUal ENQUadrada  

laY docEria’S laYNE MoUra da 
SilVa laY docEriaS NÃo ENQUa-

drada

doMicÍlio fora 
doS TErriTÓrioS 

do ProGraMa 
TErPaZ

Via EXPrESSa coNVE-
NiENcia

KlEYToN fErNaN-
do PiNHEiro da 

SilVa
SallES dEPoSiTo NÃo ENQUa-

drada

doMicÍlio fora 
doS TErriTÓrioS 

do ProGraMa 
TErPaZ

BaNGUi 2030

arliNdo
fiGUEirEdo do 
roSario JUNior SEM EMPrESa dEfiNida ENQUadrada  

caSa do aÇai GilBErTo KlEBEr 
da SilVa

dEliciaS  do
acai_MicroEMPrEENdEdor 

iNdiVidUal
NÃo ENQUa-

drada

doMicÍlio fora 
doS TErriTÓrioS 

do ProGraMa 
TErPaZ

PaSSoS Para o 
fUTUro

rENaTo doS SaN-
ToS SaNTiaGo PiZZa coNE TUBE NÃo ENQUa-

drada

doMicÍlio fora 
doS TErriTÓrioS 

do ProGraMa 
TErPaZ

GUaJarada - idEN-
TidadE cUlTUral E 

VESTUário

rodolPHo laEl 
Maia alfaia SEM EMPrESa dEfiNida ENQUadrada  

KiT aPrENdiZaGEM 
MaKEr: VaMoS 

colocar a MÃo Na 
MaSSa?

fáBio SoUZa dE 
araÚJo SEM EMPrESa dEfiNida ENQUadrada  

 

iNstitUto reUtiLiZa 
da MaritUBa sUs-

teNtaVeL

eVaNdro Fa-
rias da LUZ seM eMPresa deFiNida eNQUadrada  

MarKETiNG E ProcESSo 
coMErcial dE ProJEToS 

dE ENErGia Solar

rodriGo SaNToS 
NUNES faBrica dE rESUlTado NÃo ENQUadrada

doMicÍlio fora 
doS TErriTÓrioS 

do ProGraMa 
TErPaZ E Valor 
SoliciTado EM 

dESacordo coM o 
EdiTal

EcoSSiSTEMa diGiTal 
do liXo Na TErra 

firME: lEVaNTaMENTo 
E MaPEaMENTo coM 
USo dE rPa droNE - 

aEroNaVE
rEMoTaMENTE PiloTada.

clEfEa corrEa 
PacHEco SEM EMPrESa dEfiNida ENQUadrada  

USo do rESÍdUo do 
caroÇo do aÇaÍ coMo 
MaTÉria PriMa Na coN-

fEcÇÃo dE PaiNÉiS E
TElHaS SUSTENTáVEiS.

clara alicE 
SilVa dE SoUSa SEM EMPrESa dEfiNida ENQUadrada  

cUrSo EMPrEENdEdor 
aMBiENTal coMUNi-

Tário

SidENEY MarcoS 
BriTo dE alMEida alMEida aMBiENTal NÃo ENQUadrada

doMicÍlio fora 
doS TErriTÓrioS 

do ProGraMa 
TErPaZ

iGaraPÉ da PaZ - ViVEN-
ciaNdo EXPEriÊNciaS 
dE TUriSMo SUSTEN-

TáVEl EM
coMUNidadE

lEila TriNdadE 
da coNcEiÇÃo

lT TUriSMo rUral E 
ProdUcao ENQUadrada  

coNSTrUÇÃo dE UMa 
ESTaÇÃo METErEolÓ-
Gica Para coNTrolE 

dE dadoS aMBiENTaiS 
USaNdo UM MicrocoN-

Trolador
ardUiNo.

WilliaM criSTia-
No fiGUEirEdo SEM EMPrESa dEfiNida ENQUadrada  

caPaciTar JoVENS E 
adUlToS No

MarcoS MarTiNS 
SoUZa MS dESiGNE ENQUadrada  

 

deseNVoLViMeNto 
de MÓVeis a Partir 

de resÍdUos de 
Madeiras e
deriVados

    

MarcENaria criaTiVa 
Para MUlHErES

SYlMara VallES 
da SilVa VallES arTE ENQUadrada  

MaKEGáS
roBErT oNYl 

SilVa fErrEira SEM EMPrESa dEfiNida ENQUadrada  

MÃoS QUE cUidaM

TaciaNa YaSMiN
SaNToS SilVa 
GUiMarÃES MaoS QUE cUidaM ENQUadrada  

caSiNHa dE PaPEl
iZaBElY KariNE 
loHN SaNToS iZalElY.K.l.S ENQUadrada  

drYKa laNcHES HaM-
BÚrGUEr arTESaNal E 

laNcHoNETE
adriaNa BraGa 

dE oliVEira SEM EMPrESa dEfiNida ENQUadrada  

MiNTiNG iNoVaÇÃo E 
rENoVaÇÃo

VicTor lUcaS 
GoMES da SilVa SEM EMPrESa dEfiNida ENQUadrada  
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HorTÊNcia SaBoaria
lUciclEia BaTiSTa 

SiQUEira SEM EMPrESa dEfiNida ENQUadrada  

oBSErVaTÓrio dE 
JUVENTUdES

JoNES NoGUEira 
BarroS SEM EMPrESa dEfiNida ENQUadrada  

Eco ENTUlHo/ENTUlHo 
aMiGo

Eraldo carloS 
TaVarES cUNHa SEM EMPrESa dEfiNida ENQUadrada  

o iNSTiTUTo do 
dESENVolViMENTo da 

EcoMariTUBa da
aMaZÔNia SUSTENTáVEl 

- idEcoMar

aliNE dE caSSia
MarTiNS dE 

oliVEira
coNTrEVYS ENQUadrada  

rEUSo: coNSUMo 
rESPoNSáVEl E

iNoVador dE PEÇaS do 
VESTUário

aNa cláUdia 
coNcEiÇÃo SEM EMPrESa dEfiNida ENQUadrada  

iNoVa TEcH Pará
alaN carloS da 
SilVa MarTiNS ac NEGÓcioS diGiTaiS ENQUadrada  

 

PriMeiros Passos 
eM eLetricidade 

PrediaL e
resideNciaL

ricardo eLias 
GoMes de 
FraNÇa

seM eMPresa deFiNida eNQUadrada  

M.H calcadoS
adriaNo raiol 

doS SaNToS SEM EMPrESa dEfiNida ENQUadrada  

adUBafirME
PEdro iSraEl 
MoTa PiNTo SEM EMPrESa dEfiNida ENQUadrada  

ÓTica JacoB
riTa dE caSSia 

alVES JacoB SEM EMPrESa dEfiNida ENQUadrada  

aNáliSE E dESENVolVi-
MENTo dE UM aPlicaTi-
Vo E-coMMErcE Para 
coMErcialiZaÇÃo dE 
ProdUToS da cadEia

do aÇaÍ

fEliPE dE liMa 
MEScoUTo

PHYSiS GESTao E coNSUl-
Toria aMBiENTal. ENQUadrada  

áGUa BaraTa Para 
TodoS

aNToNio ViaNa 
dE aZEVEdo SEM EMPrESa dEfiNida NÃo ENQUadrada

aUSÊNcia dE
docUMENToS do 
coordENador

iGaraPÉ coNSUlToria 
E iNforMaÇÃo

carloS aUGUSTo 
GoUVÊa fErrEira SEM EMPrESa dEfiNida ENQUadrada  

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica.
Belém, 19 de agosto de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 842402
torNar seM eFeito

torNar seM eFeito as publicações dos Extratos dos Termos de con-
cessão de Bolsa de Incentivo, publicados no Diário Oficial do Estado nº 
35.024, de 28/06/2022, do protocolo nº 820084, referentes ao Edital nº 
020/2022 – SECTET, que tem por escopo o credenciamento de profissionais 
especializados para instrutoria, coordenação e apoio às atividades admi-
nistrativas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, 
sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará, por não dispo-
nibilidade, tornando-os assim descredenciado neste processo:
aPoio
KHriSTYaN arYaN alVES fErrEira
ViTor GoNÇalVES PicaNÇo
Esta publicação tem efeito retroativo a 28.06.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em
19 de agosto de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 842391

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº.128, de 18 de aGosto de 2022. - o PrESidENTE da 
ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
do ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe são conferidas 
pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNSidEraNdo o processo N° 
2021/804338; r E S o l V E: art. 1º conceder a colaboradora adElaidE 
dE alMEida EVaNGEliSTa, analista de Sistemas, matrícula 8080364, 
GraTificaÇÃo dE rEPrESENTaÇÃo, instituída na resolução 002/2012 de 

04/01/2012 do conselho de administração da ProdEPa, à colaboradora 
que desenvolve atividade habitual, no projeto “Business intelligence 
corporativo do Estado do Pará”. art. 2º a colaboradora deverá cumprir 
cronograma de trabalho e a responsabilidade de emissão de relatório de 
atividades mensais e frequência até o dia 05 de cada mês, sendo encaminhado 
para a Gerência de Pessoas - GPE. § 1º o não encaminhamento do relatório 
mensal e frequência, implicará na suspensão do pagamento da gratificação no 
mês subsequente. art. 3º a jornada normal de trabalho é de 40 horas semanais 
de segunda a sexta, onde o empregado na sede deverá apurar a frequência; 
empregado desenvolvendo a atividade em Núcleos ou Grupos de Trabalho e 
ou em Projetos Específicos, fora da sede da PRODEPA, deverá encaminhar 
mensalmente a frequência manual (fornecida pela daP/GPE). art. 4º Esta 
Portaria entra em vigor nesta data, tendo validade de 01 ano e só será renovada 
após a análise da diretoria administrativa e financeira - daf, expressamente 
autorizada pelo Presidente da ProdEPa. art. 5º Esta Portaria retroage à data 
de 01/07/2022. art. 6º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência 
da ProdEPa – Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará, 18 de agosto de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da 
coSTa - Presidente da ProdEPa.
Portaria Nº. 129, de 18 de aGosto de 2022. - o PrESidENTE 
da ProdEPa – ProcESSaMENTo dE dadoS do ESTado do Pará, 
no uso de suas competências que lhe são conferidas pelo art. 26, do 
regimento desta empresa; r E S o l V E: art. 1º conceder ao colaborador 
PaUlo NardEl SilVa alVES, analista de Suporte, matrícula 72.983, 
GraTificaÇÃo dE rEPrESENTaÇÃo, instituída na resolução 002/2012 de 
04/01/2012 do conselho de administração da ProdEPa, por desenvolver 
atividades habituais operacionais no Núcleo regional de itaituba. art. 2º o 
colaborador deverá cumprir cronograma de trabalho e a responsabilidade 
de emissão de relatório de atividades mensais e frequência até o dia 05 
de cada mês, sendo encaminhado para a Gerência de Pessoas - GPE. § 
1º o não encaminhamento do relatório mensal e frequência, implicará 
na suspensão do pagamento da gratificação no mês subsequente. Art. 
3º a jornada normal de trabalho é de 40 horas semanais de segunda a 
sexta, onde o empregado na sede deverá apurar a frequência; empregado 
desenvolvendo a atividade em Núcleos ou Grupos de Trabalho e ou em 
Projetos Específicos, fora da sede da PRODEPA, deverá encaminhar 
mensalmente a frequência manual (fornecida pela daP/GPE). art. 4º 
Esta Portaria entra em vigor nesta data, tendo validade de 01 ano e só 
será renovada após a análise da diretoria administrativa e financeira - 
daf, expressamente autorizada pelo Presidente da ProdEPa. art. 5º Esta 
Portaria retroage à data de 07/07/2022. art. 6º dê-se ciência e cumpra-
se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Processamento de dados do 
Estado do Pará, 18 de agosto de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da 
coSTa - Presidente da ProdEPa.
Portaria Nº. 130, de 18 de aGosto de 2022. - o PrESidENTE 
da ProdEPa – ProcESSaMENTo dE dadoS do ESTado do Pará, 
no uso de suas competências que lhe são conferidas pelo art. 26, do 
regimento desta empresa; r E S o l V E: art. 1º conceder ao colaborador 
SEBaSTiÃo dE SoUSa MESQUiTa, analista de Suporte, matrícula 73.023, 
GraTificaÇÃo dE rEPrESENTaÇÃo, instituída na resolução 002/2012 de 
04/01/2012 do conselho de administração da ProdEPa, por desenvolver 
atividades habituais operacionais no Núcleo regional de Marabá. art. 2º o 
colaborador deverá cumprir cronograma de trabalho e a responsabilidade 
de emissão de relatório de atividades mensais e frequência até o dia 05 
de cada mês, sendo encaminhado para a Gerência de Pessoas - GPE. § 
1º o não encaminhamento do relatório mensal e frequência, implicará 
na suspensão do pagamento da gratificação no mês subsequente. Art. 
3º a jornada normal de trabalho é de 40 horas semanais de segunda a 
sexta, onde o empregado na sede deverá apurar a frequência; empregado 
desenvolvendo a atividade em Núcleos ou Grupos de Trabalho e ou em 
Projetos Específicos, fora da sede da PRODEPA, deverá encaminhar 
mensalmente a frequência manual (fornecida pela daP/GPE). art. 4º 
Esta Portaria entra em vigor nesta data, tendo validade de 01 ano e só 
será renovada após a análise da diretoria administrativa e financeira - 
daf, expressamente autorizada pelo Presidente da ProdEPa. art. 5º Esta 
Portaria retroage à data de 02/07/2022. art. 6º dê-se ciência e cumpra-
se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Processamento de dados do 
Estado do Pará, 18 de agosto de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da 
coSTa - Presidente da ProdEPa.

Protocolo: 842261

diÁria
.

Portaria Nº 456, de 18 de aGosto de 2022 - diária ao colaborador 
daMiao SaNTaNa fErrEira, Técnico em Telecomunicações, matrícula 
5942194, 19/08/2022 a 24/08/2022, à alTaMira-Pa/BElÉM/alTaMira-
Pa, para dESlocaMENTo Para BElÉM, afiM dE BUScar a VTr do 
NÚclEo QUE SE ENcoNTra a diSPoSiÇÃo - EMErGENcial. MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 457, de 19 de aGosto de 2022 - diária ao colaborador 
fEliPPE fErrEira lEVY, Gerente de divisão /divisão de infovias digitais, 
matrícula 73394, 23/08/2022 a 03/09/2022, à Belém-Pa/almeirim/
Belém-Pa, para Manutenção na Estação de almeirim. MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 458, de 19 de aGosto de 2022 - diária ao colaborador 
fEliPPE fErrEira lEVY, Gerente de divisão /divisão de infovias digitais, 
matrícula 73394, 18/08/2022 a 21/08/2022, à Belém-Pa/Maraba/Belém-
Pa, para instalação de sistema de rádio enlace. MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
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Portaria Nº 459, de 19 de aGosto de 2022 - diária ao colaborador 
Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico em Telecomunicações, 
matrícula 734276, 18/08/2022 a 21/08/2022, à Belém-Pa/Maraba/
Belém-Pa, para instalação de sistema de rádio enlace. MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 460, de 19 de aGosto de 2022 - diária ao colaborador 
rodriGo raMoS SilVEira, analista de Suporte - rESPoNSáVEl NÚclEo 
ParaGoMiNaS, matrícula 8080020-8, 21/08/2022 a 23/08/2022, 
à ParaGoMiNaS-Pa/BElÉM/ParaGoMiNaS-Pa, para rEUNiÃo JUNTo 
À dirEToria dri, Para TraTar dE aSSUNToS ESTraTÉGicoS, 
BUScar VEÍcUlo QUE aTENdE dEMaNdaS do NÚclEo ParaGoMiNaS 
E MoViMENTaÇÃo PaTriMoNial - EMErGENcial. MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 842071

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 358/2022-seeL, de 19 de aGosto de 2022.
a PrESidENTE da coMiSSÃo do ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
diSciPliNar, designado pela PorTaria N° 320/2022-SEEl, 19 de julho 
de 2022 e no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no 
§ 1° do art. 205 do r.J.U Estadual;
rESolVE dESiGNar a servidora MÔNica NaZarÉ coNcEiÇÃo doUrado, 
matrícula nº 57234852/1, ocupante do cargo assistente administrativo, 
para exercer as funções de Secretário junto à esta comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar, ficando à disposição da mesma até o encerra-
mento dos trabalhos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, 19 dE aGoSTo dE 2022.
KaTia cilENE dE fariaS rocHa
Presidente da comissão do Processo administrativo disciplinar.

Protocolo: 842382

.

.

errata
.

errata da Portaria N° 269/2022 seeL, ProtocoLo 
Nº 818969, PUBLicada No doe Nº 35.022 de 27 de JUNHo de 2022.

oNde se LÊ:
“designar o servidor MaUrÍcio BarrETo da SilVa, MaTricUla dE 
Nº 5901256/1”
Leia-se:
 “designar a servidora KáTia cilENE fariaS rocHa, MaTricUla dE 
Nº 5499119/2”
Belém, 19 dE aGoSTo dE 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 842293
errata da Portaria N° 268/2022 seeL, ProtocoLo 

Nº 818965, PUBLicada No doe Nº 35.022 de 27 de JUNHo de 2022.
oNde se LÊ:
“designar a servidora aNNa EliSa aZEVEdo araÚJo, MaTricUla dE 
Nº 5892438/1”
Leia-se:
“designar a servidora KáTia cilENE fariaS rocHa, MaTricUla dE 
Nº 5499119/2”
Belém, 19 dE aGoSTo dE 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 842307
errata

errata a Portaria N° 267/2022-seeL, Nº Protocolo: 818960, 
PUBLicada No doe Nº 35.022 de 27 de JUNHo de 2022. a QUaL 
aLtera.
oNde se LÊ:
o servidor MaUrÍcio BarrETo da SilVa matricula de n° 5901256/1 para 
atuar como gestor
Leia-se:
a servidora KaTia cilENE fariaS rocHa matrícula de n° 5499119/2 para 
atuar como gestora
Belém, 19 dE aGoSTo dE 2022.
NiVaN SETUBal NoroNNHa

Protocolo: 842300

errata da Portaria N° 275/2022 seeL, ProtocoLo Nº 821424, 
PUBLicada No doe Nº 35.028 de 30 de JUNHo de 2022.
oNde se LÊ:
“designar o servidor MaUrÍcio BarrETo da SilVa, MaTricUla dE Nº 
5901256/1”
Leia-se:
“designar a servidora KáTia cilENE fariaS rocHa, MaTricUla dE Nº 
5499119/2”
Belém, 19 dE aGoSTo dE 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 842297

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 355/2022-seeL, de 18 de aGosto de 2022.
coNcEdEr, 02 e ½ (duas e meia) diárias aos servidores lairSoN da 
cUNHa faro, matrícula n° 57190527/2 e EVaNdro da lUZ riBEiro, ma-
trícula nº 5309212/1, com o objetivo de fiscalizar o termo de fomento 
048/2022 celebrado entre esta SEEl e a prefeitura do referido município, 
no município de igarapé-açu – Pa, no período de 19/08 à 21/08/2022. 
ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 842203
Portaria Nº. 356/2022-seeL, de 18 de aGosto de 2022.

coNcEdEr, 01 (uma) diária aos servidores lUiZ aNdrÉ MoraES SaN-
ToS JUNior, matrícula n° 5927792/3 e EliaS SoUZa liMa, matrícula nº 
2015331/1, com o objetivo de realizar visita técnica nas obras de reforma 
e ampliação do estádio modelão, no município de castanhal - Pa; constru-
ção de arenas esportivas, campo de futebol do camará e campo d’água 
(Marudá), no município de Marapanim – Pa, no dia 19/08/2022. ordena-
dor: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 842207
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 617/GePs/setUr de 19 de aGosto de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/863406; combinado aos 
arts. 98 e 99 da lei 5.810/94; rESolVE: i- coNcEdEr a servidora roSa 
dE faTiMa PErEira dE carValHo, Matrícula funcional nº 2023199/3, 
ocupante do cargo de Psicóloga, 30 (trinta) dias de licença prêmio, referen-
te ao exercício aquisitivo 21/11/2014 a 20/11/2017. ii- aUToriZar que 
a referida licença seja usufruída no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 842463

.

.

diÁria
.

Portaria N° 616/GePs/setUr de 19 de aGosto de 2022
coMPlEMENTaÇÃo dE diáriaS. coNSidEraNdo os termos do processo 
2022/978104; rESolVE: conceder a complementação de 1 (uma) 
diária, conforme PorTaria Nº 594/2022, publicada no doE 35.021 de 
08/08/2022, ao servidor UlTiMo aUGUSTo corrEa dE MiraNda, mat. 
55589514-1, Téc. de Planej. e Gestão em Turismo, em razão do período 
do deslocamento ter sido de até 11.08.2022. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 842098

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 297/2022-GGP-dPG, de 06 de JUNHo de 2022.
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 07 de 
fevereiro de 2006.
considerando o Processo nº 2022/704460. rESolVE: dESiGNar o Servi-
dor Público daNilo HENriQUE SoUSa MarTiNS, id. funcional: 57176622/ 
2, para responder pela coordenação do Núcleo de informática, desta de-
fensoria Pública do Estado do Pará, durante o afastamento de licença ma-
ternidade da titular, a Servidora Pública NaTalia coUTo diaS da SilVa, 
id. funcional: 57195075/ 2, no período de 30/04/2022 a 26/10/2022 – 
180 dias; resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará
*republicada por ter saído com incorreção no d.o.e nº 34.998 de 
07/06/2022.

Protocolo: 842183
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diÁria
.

Portaria 1568/2022- da,19/08/2022. conceder 1/2 (MEia), diá-
ria(s) aos defensores carloS EdUardo BarroS da SilVa, matrícula 
55589065, daNiEl aUGUSTo loBo dE MElo, matrícula 57227137, faBio 
raNGEl PErEira dE SoUZa, matrícula 55589067, Maria dE BElEM Ba-
TiSTa PErEira, matrícula 3085147-1, lUciaNa SaNToS filiZZola BriN-
GEl, matrícula 55589612, objetivo MUTirÃo do ProJETo “PaUTa ZEro”, 
Na USiNa da PaZ do icUÍ-GUaJará. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, 
período 20/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 842550
Portaria 1567/2022- da,19/08/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
aos Servidores JoaNES BarroS caldaS, matrícula 572017191, cargo 
TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica, MarcoS roGErio araUJo da Sil-
Va, matrícula 57201277-2, cargo TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica a, 
objetivo ParTiciPar do ProJETo “PaUTa ZEro”, aÇÃo QUE SE rEaliZa-
rá Na USiNa da PaZ do icUÍ-GUaJará. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a aNaNiN-
dEUa, período 20/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 842542
Portaria 1566/2022- da,19/08/2022. conceder 2 + 1\2, diária(s) ao 
Servidor alMiNo alBUES GoNcalVES NETo, matrícula 5959702, cargo 
TÉcNico EM iNforMáTica, objetivo iNSTalaÇÃo do SiSTEMa firEWall 
BlocKBiT E MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa do ParQUE TEcNolÓGico E 
adEQUaÇÃo ESTrUTUral. fundamento legal lei nº 5810/94 e reso-
lução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a alTaMira, período 
29/08/2022 a 31/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 842526
Portaria 1564/2022- da,19/08/2022. conceder 2 + 1\2, diária(s) aos 
Servidores PaTricK dE SoUZa carValHo, matrícula 57205330, cargo 
aSSiSTENTE dE iNforMáTica, MarcElo doS SaNToS GaMBoa, ma-
trícula 57211830-1, cargo TÉcNico EM Ti dE dEfENSoria PÚBlica a, 
objetivo iNSTalaÇÃo do SiSTEMa firEWall BlocKBiT E MaNUTENÇÃo 
PrEVENTiVa do ParQUE TEcNolÓGico E adEQUaÇÃo ESTrUTUral. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locarem-se de BElÉM a SaNTarÉM, período 29/08/2022 a 31/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 842500
Portaria 1565/2022- da,19/08/2022. conceder 4 + 1\2, diária(s) aos 
Servidores iGor aNdrEY PorTal cardiaS, matrícula 5899893, cargo 
TÉcNico EM Ti dE dEfENSoria PÚBlica,  alMiNo alBUES GoNcalVES 
NETo, matrícula 5959702, cargo TÉcNico EM iNforMáTica, objetivo 
iNSTalaÇÃo do SiSTEMa firEWall BlocKBiT E MaNUTENÇÃo PrEVEN-
TiVa do ParQUE TEcNolÓGico E adEQUaÇÃo ESTrUTUral. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se 
de BElÉM a MaraBá, período 12/09/2022 a 16/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 842516
Portaria 1562/2022- da,19/08/2022. conceder 2 + 1\2, diária(s) a 
defensora lariSSa MacHado SilVa NoGUEira, matrícula 57190943, 
objetivo ParTiciPar dE SESSÃo dE TriBUNal do JÚri Na coMarca 
dE SaliNÓPoliS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElÉM a SaliNÓPoliS, período 21/08/2022 
a 23/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 842482
Portaria 1563/2022- da,19/08/2022. conceder 2 + 1\2, diária(s) ao 
Servidor MaXiMiaNo SoUTo aMado NETo, matrícula 55585587, cargo 
MoToriSTa, objetivo coNdUZir a dEfENSora. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a Sali-
NÓPoliS, período 21/08/2022 a 23/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 842491
Portaria 1558/2022- da,18/08/2022. conceder 3 + 1\2, diária(s) 
ao defensor flaVio cESar caNcEla fErrEira, matrícula 80845945-1, 
objetivo ParTiciPar do iV ENcoNTro NacioNal dE dEfENSoraS E 
dEfENSorES PÚBlicoS dE EXEcUÇÃo PENal. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a PorTo 
alEGrE, período 30/08/2022 a 02/09/2022.  defensor Público-Geral - or-
denador de despesas: João Paulo carneiro Gonçalves lédo

Protocolo: 842092

Portaria 1557/2022- da,18/08/2022. conceder 3 + 1\2, diá-
ria(s) aos Servidores daYSE HElENa dE SoUSa fiGUEirEdo, matrícula 
57214402/2, cargo TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica, SaraH iGrEJa 
da SilVa, matrícula 58683335, cargo TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica 
a, Eric coSTa MarTiNS, matrícula 57207074, cargo MoToriSTa, obje-
tivo EXEcUTar o ProJETo coNHEcENdo o aSSiSTido da dEfENSoria 
PÚBlica do ESTado do Pará, coM aPlicaÇÃo dE QUESTioNárioS 
Na rEGioNal rio caPiM. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a ParaGoMiNaS, período 
23/08/2022 a 26/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 842070
Portaria 1556/2022- da,18/08/2022. conceder 2 + 1\2, diária(s) 
aos defensores JoSE adaUMir arrUda da SilVa, matrícula 55589075, 
rodriGo aYaN da SilVa, matrícula 57190982, objetivo acoMPaNHar 
a EXEcUÇÃo do ProJETo coNHEcENdo o aSSiSTido da dEfENSoria 
PÚBlica do ESTado do Para, Na rEGioNal do rio caPiM. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se 
de BElÉM a ParaGoMiNaS, período 23/08/2022 a 25/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 842069

.

.

oUtras MatÉrias
.

ato Nº 49, de 19 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 os termos do Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/1055334; rESolVE:
Nomear aMália XaViEr doS SaNToS, oaB/Pa nº 11.011, para exercer 
o cargo em comissão de aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, código 
daS-dEf-PUB, junto ao Núcleo de defesa dos direitos Humanos e ações 
Estratégicas - NddH, a contar de 22.08.2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 842180

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 8º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 004/2021/tJPa. 
// Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPa e a empresa criarT 
Serviços de Terceirização de Mão de obra ltda., inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº. 07.783.832/0001-70. // objeto do coNTraTo: contratação de pessoa 
jurídica especializada na prestação de serviços de condução de veículos. 
// origem: Pregão Eletrônico n° 064/TJPa/2020. // objeto do aditivo: 
revisão e a repactuação de preços do contrato, em virtude da publicação 
do decreto Municipal de nº 103.788, de 25/03/2022 que majorou o custo 
da tarifa de transporte urbano para r$ 4,00 e, da convenção coletiva de 
Trabalho n° 2022/2022 de número Pa000277/2022/MPTE, de 10/05/2022, 
a qual reajustou os salários vigentes em 31/12/2021 no percentual de 9%, 
e alterou o valor do vale alimentação para r$ 23,50.// Valor do aditivo: 
o valor mensal  do contrato evoluirá conforme a seguir discriminado: 1. 
No período de 01/01/2022 (início da vigência da nova ccT) a 26/01/2022 
(formalização do 3º termo aditivo), o valor mensal do contrato passa para 
r$ 578.189,76; 2. No período de 27/01/2022 (formalização do 3º Termo 
aditivo) a 31/03/2022 o valor mensal do contrato passa para r$ 577.836,75; 
3. No período de 01/04/2022(alteração da Tarifa de transporte urbano) a 
14/04/2022 (formalização do 5º termo aditivo) o valor do contrato passa 
para r$ 580.061,64; 4. No período de 15/04/22 (formalização do 5º termo 
aditivo) onde houve a supressão de 19 postos, até 30/06/2022, o contrato 
passa a ter o valor mensal de r$ 498.055,04; 5. No período de 01/07/2022 
(formalização do 6º Termo aditivo) a 08/07/2022 (supressão de 26 
postos Pa-MEM-2022/20849), o contrato passará a ter o valor mensal 
de r$ 463.916,07; 6. No período de 09/07/2022 (após a supressão) ao 
término da vigência em 26/02/2023, o contrato passará a ser valor mensal 
de r$ 345.009,18. // dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 
02.122.1421.8193/ 8194/ 8195/ 8659/ 8669/ 8670; fontes: 0101/ 0118; 
Elemento de despesa: 33.90.37. // data da assinatura: 09/08/2022. // 
foro: Belém/Pa. // responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – 
Secretária de administração. // ordenador responsável: Miguel lucivaldo 
alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 842394
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 029/tJPa/2022

acolHo o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 029/TJPa/2022, que tem por objeto a registro de Preços 
para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada na 
prestação de serviços de BUffET, compreendendo Hidratação, lanche, 
Brunch, Coffee Break, Coquetel, Café da Manhã, Almoço e Jantar, além 
de almoços e Jantares externos, para atender demandas do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital, e, HoMoloGo a 
presente licitação. Todas as informações a respeito do certame estão dis-
poníveis em www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 19/08/2022. 
Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 842177

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 39.076, de 18 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e XliV do ato nº 63 - 
regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNSidEraNdo o Parecer n.º 444/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no Expediente nº 009528/2021;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL ProGressÃo Por eLeVaÇÃo 
de NÍVeL ProFissioNaL

a contar de:
cargo atual cl Nv cargo enquadra-

mento cl Nv

0101199 daNilo fraZÃo 
SoUSa

auditor de controle 
Externo-analista de 

Sistemas  TcE-cT-603
B 01

auditor de controle 
Externo-analista de 

Sistemas  TcE-cT-603
c 01 15/07/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 842344

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 39.075, de 18 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 013/2022- cPa, protocolizado sob o Ex-
pediente nº 005260/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores JoSÉ cláUdio coUTo SalGado, auxiliar Téc-
nico de controle Externo, matrícula nº 0100297, EMaNoEl Socorro do 
aMaral PiNHEiro, auxiliar Técnico de controle Externo, matrícula nº 
0200028; e orlaNdo cHriSTiaNo PErEira PaES, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101785; para sob a presidência do primeiro, com-
porem a comissão de recebimento de Bens (mobiliários).
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 842257

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 39.028 de 18 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
CONSIDERANDO o Oficio nº 116/2022-ATRICON, protocolizado sob o Ex-
pediente nº 010064/2022,

r E S o l V E:
dESiGNar a servidora MoNiQUE HElEN craVo SoarES fariaS, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 0101712, para participar da visita téc-
nica da comissão de Garantia de Qualidade-MMd-Tc, no acrE-ac, conce-
dendo-lhe 03 (três) diárias e ½ (meia), para o período de 14 a 17-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 842057
Portaria Nº 39.009, de 18 de aGosto de 2022.

a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Expediente nº 013378/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores roBErTo PaBlo dE araÚJo VallE, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101757 e JoNaS GoMES dE SoUSa, au-
ditor de controle Externo, matrícula nº 0101703, para participarem do “iii 
Seminário de regime Próprio de Previdência Social - rPPS do TcE-rJ”, no 
rio de Janeiro – rJ, concedendo-lhes 03 (três) diárias e ½ (meia), para o 
período de 14 a 17-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 842214

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 39.078, de 19 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o art.22, § 3º, da lei 5.810/94,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado protocolizado através do Ex-
pediente o nº 014375/2022;
r E S o l V E:
TorNar sem efeito a PorTaria Nº 39.022, de 09-08-2022, publicada no 
doE de 11-08-2022, que nomeou em virtude de aprovação em concurso 
público, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do 
Estado do Pará, rENaTo JoSÉ ValENTE PErEira, para exercer em caráter 
efetivo o cargo de auxiliar Técnico de controle Externo – administrativo 
– TcE-ca-401, do Quadro de Pessoal do Tribunal de contas do Estado do 
Pará, a partir de 11-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 842329

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 405/2022/MPc/Pa
o Secretário do colégio de Procuradores de contas do Ministério Público 
de contas do Estado, no uso das atribuições delegadas pela PorTaria Nº 
119/2022/MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/971135;
rESolVE:
art. 1º conceder à Procuradora de contas daNiEllE fáTiMa PErEira da 
coSTa, matrícula nº 200247, o gozo de 30 (trinta) dias de licença-prêmio, 
para ser usufruído no período de 13/10 a 11/11/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 19 de agosto de 2022.
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
SUBProcUrador-GEral dE coNTaS
SEcrETário do colÉGio dE ProcUradorES dE coNTaS

Protocolo: 842190

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 413/2022/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 2022/814789,



diário oficial Nº 35.084   75Segunda-feira, 22 DE AGOSTO DE 2022

rESolVE:
art. 1º conceder à servidora SÔNia do Socorro SaNToS, ocupante do 
cargo efetivo de agente operador de Veículos, matrícula nº 200115, licen-
ça para Tratamento de Saúde pelo período de 10 (dez) dias, compreendi-
dos entre 22/06 e 01/07/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 19 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 842288
Portaria N° 414/2022/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 2022/895775,
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora rENaTa loUZada do coUTo, ocupante do 
cargo efetivo de assistente Ministerial de controle Externo, matrícula nº 
200266, licença para Tratamento de Saúde pelo período de 07 (sete) dias, 
compreendidos entre 13/06 e 19/06/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 19 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 842289

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 049/2022/sGcc/dacc/MPc/Pa
Designa fiscais de Contrato Administrativo.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrati-
vos deve ser acompanhada por representante da administração especial-
mente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal 
n° 8.666/93.
rESolVE:
art. 1º designar a servidora ana rosa Bassalo crispino, matrícula nº 999321 
e, no seu impedimento, servidora lívia ribeiro da fonseca, matrícula nº 
200258, para exercer a atribuição de fiscal do contrato nº 15/2022-MPc/
PA, firmado entre este Ministério Público de Contas do Estado e a empresa 
aliança do Brasil Seguros S/a, cNPJ nº 01.378.407/0001-10, tendo como 
objeto a prestação de serviços de seguro predial, a primeiro risco relativo, 
para o edifício-sede.
Art. 2º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, provi-
denciando, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as 
ao processo;
V – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a 
fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação 
a ser regularizada;
Vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
Vii- Sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.
Art. 3º As determinações que ultrapassem às atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à Secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do contrato.
Art. 4º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 19 de agosto de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 842370

diÁria
.

Portaria N° 407/2022/MPc/Pa
o Secretário do colégio de Procuradores de contas do Ministério Público 
de contas do Estado, no uso das atribuições delegadas pela PorTaria Nº 
119/2022/MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/859386;
rESolVE:
art. 1º Tornar sem efeito a PorTaria Nº 340/2022/MPc/Pa, de 14/07/2022.
art. 2º conceder à Procuradora de contas dEÍla BarBoSa Maia, para 
participar do evento “ToMada dE coNTaS, ToMada dE coNTaS ESPE-
ciaiS, PrESTaÇÃo dE coNTaS E coNTrolE Na adMiNiSTraÇÃo PÚBli-
ca” a ser realizado nos dias 28, 29 e 30/11/2022, de forma presencial, 
em recife-PE, 4,5 (quatro e meia) diárias, correspondentes ao período de 

afastamento deferido, de 27/11 a 01/12/2022, na forma da resolução nº 
19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 19 de agosto de 2022.
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
SUBProcUrador-GEral dE coNTaS
SEcrETário do colÉGio dE ProcUradorES dE coNTaS

Protocolo: 842192
Portaria N° 411/2022/MPc/Pa

o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/1019952;
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor ViNÍciUS MoraES da coSTa, matrícula: 
200130, para participar do evento coNVErSaNdo coM o coNTrolE iN-
TErNo – TcE/Pa, a ser realizado nos dias 18 e 19/08/2022, de forma 
presencial, em Soure - Pa, 2,5 (duas e meia) diárias, correspondentes ao 
período de afastamento deferido, de 18 a 20/08/2022, na forma da reso-
lução nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 18 de agosto de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 842164
Portaria N° 410/2022/MPc/Pa

o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/1019952;
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor carloS alBErTo dE alMEida PaNToJa, 
matrícula: 200114, para participar do evento coNVErSaNdo coM o coN-
TrolE iNTErNo – TcE/Pa, a ser realizado nos dias 18 e 19/08/2022, de 
forma presencial, em Soure - Pa, 2,5 (duas e meia) diárias, corresponden-
tes ao período de afastamento deferido, de 18 a 20/08/2022, na forma da 
resolução nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 18 de agosto de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 842161

FÉrias
.

Portaria N° 409/2022/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 2022/1034643), e os ter-
mos 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 30/06/2021 a 29/06/2022, 
para o período de 22/09 a 21/10/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 18 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 842102
Portaria N° 415/2022/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 Josué costa corrêa, 
datado de 04/08/2022 (Protocolo PaE nº 2022/983066), e os termos da 
resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor JoSUÉ coSTa corrÊa, ocupante do cargo 
efetivo de analista Ministerial – Especialidade ciências contábeis, matrí-
cula nº 200121, 30 (trinta) dias das férias relativas ao período aquisitivo 
04/10/2021 a 03/10/2022, para os períodos de 17 a 21/10/2022 (05 dias), 
de 09 a 22/01/2023 (14 dias) e de 03/07 a 13/07/2023 (11 dias).
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 19 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 842206
Portaria N° 416/2022/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 Sandro lins filguei-
ras, datado de 16/08/2022 (Protocolo PaE nº 2022/1038029), e os termos 
da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor SaNdro liNS filGUEiraS, ocupante do car-
go efetivo de auxiliar Ministerial de controle Externo, matrícula nº 200120, 
12 (doze) dias das férias relativas ao período aquisitivo 25/09/2021 a 
24/09/2022, para o período de 26/09 a 07/10/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 19 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 842323
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Portaria N° 412/2022/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 da servidora lúcia Helena lima 
costa, datado de 10/08/2022 (Protocolo PaE nº 2022/1014921) e os ter-
mos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora lÚcia HElENa liMa coSTa, ocupante do car-
go efetivo de auxiliar Ministerial de controle Externo, matrícula nº 200125, 
13 (treze) dias das férias relativas ao período aquisitivo de 02/07/2020 a 
01/08/2021, para o período de 22/08 a 03/09/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 19 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 842294

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 417/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/229220;
rESolVE:
art. 1º aPlicar ao servidor V. M. c., agente operador de Veículos, lotado 
no departamento administrativo, matrícula nº 200130 a penalidade de 
suspensão de 10 (dez) dias, nos termos do art. 183, ii, da lei nº 5.810 de 
24 de janeiro de 1994, por ter infringido os arts. 177, Vi, e 178, XiV, da 
lei 5.810/1994, convertendo-a em multa, na base de 50% (cinquenta por 
cento) por dia de remuneração, valor a ser descontado em folha de paga-
mento, permanecendo o servidor em exercício, em conformidade com o § 
3º, do art. 189, da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
art. 2º determinar a inscrição da penalidade e do seu fundamento legal 
nos assentos do servidor.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 19 de agosto de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 842490
terMo de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos

Processo adMiNistratiVo - Pae Nº 2022/940446 - MPc/Pa.
ÓrGÃo GereNciador: secretaria de estado de 

PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo/sePLad
PreGÃo eLetrÔNico sePLad/dGL/srP Nº 024/2021 – 

Processo Nº 202/111231
ata de reGistro de PreÇos Nº 09/2022 – iteNs 1, 4 e 8.

o MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará, inscrito no 
cNPJ/Mf sob o nº 05.054.978/0001-50, estabelecido a av. Nazaré nº. 
766, Nazaré, CEP. 66.035-170, neste ato representado por Patrick Bezerra 
Mesquita, Procurador-Geral de contas, nomeado pelo decreto de 13 de 
janeiro de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.830, de 14 
de janeiro de 2022, em conformidade com o que dispõe o artigo 15 da lei 
federal 8.666/1993, o decreto federal n° 7.892/2013, o decreto Estadual 
nº 991/2020 e demais alterações; tendo em vista a necessidade de con-
ferir maior celeridade ao processo e obter vantagem econômica ao erá-
rio, bem como o que consta nos autos do processo nº 2022/940446-MPc/
Pa, especialmente por meio do despacho expedido por ivaldo renaldo de 
Paula ledo, Secretário de Estado de Planejamento e administração (Seq. 
27 do processo 2022/940446 – MPc/Pa), que autoriza a adesão do MPc/
Pa à ata de registro de Preços nº 09/2022, na condição de órgão não 
participante, e no documento expedido em 22/07/2022 (Seq. 7 do proces-
so 2022/940446 – MPC/PA), em que o fornecedor beneficiário da referida 
arP, formaliza sua anuência quanto à adesão deste Parquet de contas, rE-
SolVE aderir, na condição de órgão não participante, à ata de registro 
de Preços Nº 09/2022, oriunda do Pregão Eletrônico SEPlad/dGl/SrP nº 
024/2021 – Processo nº 2020/111231, promovida pela Secretaria de Esta-
do de Planejamento e administração/SEPlad, nos seguintes termos:
1 – Número da ata de registro de Preços: 09/2022;
2 – Vigência da arP 09/2022: 22/02/2022 a 22/02/2023;
3 – Órgão Gerenciador: Secretaria de Estado de Planejamento e adminis-
tração/SEPlad;
4 – Órgão aderente: Ministério Público de contas do Estado do Pará – MPc/Pa;
5 – Empresa Fornecedora Beneficiária/cNPJ: TicKET SolUÇÕES HdfGT 
S/a, cNPJ nº 03.506.307/0001–57;
6 – Endereço da Empresa Fornecedora Beneficiária: : Rua Machado de 
assis, nº 50 Edif 2, Bairro: Santa lúcia, município de campo Bom Estado, 
rio Grande do Sul; Telefone: (51) 3920-2200 ramal 1063, E-mail: licita-
coes@edenred.com; cEP: 93.700-000.
7 – representante legal da empresa/cPf-Mf: luciano rodrigo Weiand / 
cPf-Mf: 985.835.520-04.

8 – objeto: contratação de serviços de administração e gerenciamento in-
formatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em 
rede de postos credenciados em todo o território nacional, com utilização 
de cartão magnético (conforme Quadro de Necessidades, que constitui o 
anexo i deste Termo de adesão).
9 – dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 01.032.1493.8515.0000; 
Natureza da despesa: 33.90.30.00 e 33.90.39.00; fonte de recurso/ ori-
gem do recurso Estadual: 0101000000.
10 – Valor total estimado: r$ 8.249,80 (oito mil, duzentos e quarenta e 
nove reais e oitenta centavos).
Belém/Pa, 19 de agosto de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS do ESTado.
MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará
QUadro de Necessidades

tiPo
cod.

siMas descriÇÃo

QUaNt.
aNUaL

estiMada
eM Litros

PreÇo
UNitÁrio

MÉdio

VaLor
totaL
aNUaL

1 052051-9 GaSoliNa coMUM 1000 r$ 7,63 r$ 7.630,00

4 052051-9 diESEl S-10 adiTiVada 100 r$ 5,61 r$  561,00

5 10803-0

SErViÇo dE coNTrolE E 
GErENciaMENTo dE aBaSTE-
ciMENTo dE VEÍcUloS QUE 

coMPÕEM a froTa oficial do 
ESTado.

12 r$ 4,90 r$  58,80

Protocolo: 842434
Portaria N° 408/2022/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 afastamento formulado no protocolo PaE nº 
2022/923908, bem como tudo o mais que consta nos autos,
rESolVE:
art. 1º coNcEdEr à servidora liVia riBEiro da foNSEca, ocupante do 
cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: controle Externo, ma-
trícula n° 200258, afastamento de suas atividades funcionais por 08 (oito) 
dias, a contar de 30/07/2022, por motivo de casamento, nos termos do 
art. 72, ii, da lei Estadual nº 5.810/1994.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 30/07/2022.
Belém-Pa, 18 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 842175
resoLUÇÃo N. 020/2022 – MPc/Pa – coNseLHo

reVoGa a resoLUÇÃo N. 017/2022 – MPc/Pa – coNseLHo.
o conselho Superior, órgão consultivo de administração superior do Minis-
tério Público de contas do Estado, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a solicitação do Procurador-Geral de Contas, Patrick Be-
zerra Mesquita, de cancelamento da sua participação do evento “conver-
sando com o controle interno”, a ser realizado de 1º e 2 de setembro de 
2022, em Santarém - Pa, por motivo de superveniente e imperiosa neces-
sidade de serviço (PaE n. 2022/881703);
rESolVE:
art. 1º. revogar a resolução n. 017/2022 – MPc/Pa – conselho, que au-
torizou o afastamento e concedeu diárias ao Procurador-Geral de contas, 
Patrick Bezerra Mesquita, para participar do evento “Conversando com o 
controle interno”, a ser realizado de 1º e 2 de setembro de 2022, em 
Santarém - Pa.
art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 18 de agosto de 2022.
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
SUBProcUrador-GEral dE coNTaS
Membro Nato
dEÍla BarBoSa Maia
corrEGEdora-GEral
Membro Nato
STaNlEY BoTTi fErNaNdES
ProcUrador dE coNTaS
Membro Eleito
daNiEllE fáTiMa PErEira da coSTa
ProcUradora dE coNTaS
Membro Eleito

Protocolo: 842302
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MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 4484/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, EM EXErcÍ-
cio, usando de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo o disposto na resolução nº 006/2014-MP/cPJ, de 
16/7/2014, publicado no d.o.E de 23/7/20214, republicada no d.o.E. de 
29/7/2021;
coNSidEraNdo o disposto na resolução nº 160/2017-cNMP, de 
14/2/2017, publicada no diário Eletrônico do cNMP de 3/3/2017;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 63/2022-cPJSiV, de 6/5/2022, 
protocolizado no “SiP” sob o nº 6997/2022, em 10/5/2022,
r E S o l V E:
i - dESiGNar o Promotor de Justiça MaUro GUilHErME MESSiaS doS 
SaNToS para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de Vice-
coordenador da região administrativa 12 – Sudeste iV, no período de 10/5 
a 31/12/2022.
ii - dESiGNar o Promotor de Justiça EMErSoN coSTa dE oliVEira para, 
sem prejuízo de suas atribuições, exercer a suplência na região adminis-
trativa 12 – Sudeste iV, no período de 10/5 a 31/12/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4487/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do ofício nº 045/2022-MPPa/
PJdPPMa, de 5/8/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 11594/2022, em 
5/8/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE 
para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de coordenador 
das Promotorias de Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralida-
de administrativa de Belém, durante as férias do titular, SaNdro raMoS 
cHErMoNT, no período de 10 a 12/8/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 842055

.

.

errata
.

errata
Núm. do Termo aditivo ao contrato: 1º Termo aditivo ao contrato nº 
099/2021
Núm. da Publicação: 841742, doE: 35.082, 19/08/2022.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e Empresa SÃo MiGUEl TElE-
coMUNicaÇÕES E iNforMáTica lTda .
onde se lê:
“Vigência do aditamento: 05/10/2022 a 04/10/2022.”
Leia-se:
“Vigência do aditamento: 05/10/2022 a 04/10/2023.”
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 842422

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 092/2022-MP/Pa
Núm. da apostila: 001
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa ÉricK da coN-
cEiÇÃo doS SaNToS -ME (cNPJ: 34.326.911/0001-25).
objeto do contrato: fornecimento de água mineral para atender às neces-
sidades das Promotorias de Justiça de Santarém e Theatro Victória
Justificativa do Apostilamento: Retificação da Classificação Orçamentária 
na cláusula Quarta do contrato acima mencionado, conforme a seguir:
onde se lê: Classificação: 12101.03.091.1484.8760 – Governança e Gestão. 
Leia-se: Classificação: 12101.03.091.1484.8758 – Promoção e Defesa 
dos direitos constitucionais.
data de assinatura: 19/08/2022
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 842384
eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 118/2022-MP/Pa
Núm. da apostila: 001
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa Marcio SaNdro 
MallET PEZariM-EPP (cNPJ: 04.743.532/0001-70).

objeto do contrato: aquisição de recursos Materiais para a concessão e 
outorga de Honrarias no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará
Justificativa do Apostilamento: Retificação da natureza da despesa na 
cláusula Terceira do contrato acima mencionado, conforme a seguir:
onde se lê: ElEMENTo: 339039 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica
Leia-se: NaTUrEZa dE dESPESa: 339030 – Material de consumo.
data de assinatura: 19/08/2022
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 842389

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 0808/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018, 
e considerando os termos do documento protocolizado no “GEdoc” sob o 
nº 102366/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à Promotora de Justiça Maria lUiZa loUrEiro dE Bor-
BorEMa 30 (trinta) dias de férias, referentes ao 1º período do exercício 
2021/2022, e aUToriZar o gozo no período de 3/3 a 1º/4/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0809/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018, 
e considerando os termos do documento protocolizado no “GEdoc” sob o 
nº 105884/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à Promotora de Justiça aliNE cUNHa da SilVa 30 (trinta) dias 
de férias, referentes ao 1º período do exercício 2021/2022, e aUToriZar 
o gozo no período de 2 a 31/5/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0810/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018, 
e considerando os termos do documento protocolizado no “GEdoc” sob o 
nº 106586/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça SÍlVia rEGiNa MESSiaS KlaUTaU a 
gozar 13 (treze) dias restantes de férias, estabelecidas pela Portaria nº 
5072/2010-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela Portaria 
nº 3310/2011-MP/PGJ, no período de 10 a 22/2/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0811/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018, 
e considerando os termos do documento protocolizado no “GEdoc” sob o 
nº 117244/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça PaloMa SaKalEM a gozar 5 (cinco) 
dias restantes de férias, estabelecidas pela Portaria nº 0266/2022-MP/SUB-
Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela Portaria nº 0267/2022-
MP/SUB-Ji, no período de 16 a 20/5/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0812/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018, 
e considerando os termos do documento protocolizado no “GEdoc” sob o 
nº 118928/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar o Promotor de Justiça NilToN GUrJÃo daS cHaGaS a go-
zar 15 (quinze) dias restantes de férias, estabelecidas pela Portaria nº 
0302/2022-MP/SUB-Ji e suspensas, por necessidade de serviço, pela Por-
taria nº 0303/2022-MP/SUB-Ji, no período de 18/5 a 1º/6/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria Nº 0813/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018, 
e considerando os termos do documento protocolizado no “GEdoc” sob o 
nº 120801/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar o Promotor de Justiça lÍliaN rEGiNa fUrTado BraGa a go-
zar 30 (trinta) dias de férias, estabelecidas pela Portaria nº4525/2021-MP/
PGJ e suspensas, por necessidade de serviço, pela Portaria nº 0484/2022-
MP/SUB-Ji, no período de 4/7 a 2/8/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0814/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018, 
e considerando os termos do documento protocolizado no “GEdoc” sob o 
nº 122612/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar o Promotor de Justiça MUllEr MarQUES SiQUEira a gozar 30 
(trinta) dias de férias, estabelecidas pela Portaria nº 4521/2021-MP/PGJ, 
e suspensas, por necessidade de serviço, pela Portaria nº 0223/2022-MP/
SUB-Ji, no período de 11/7 a 9/8/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0815/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018, 
e considerando os termos do documento protocolizado no “GEdoc” sob o 
nº 122368/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça ViViaNE VEraS dE PaUla coUTo a go-
zar 30 (trinta) dias de férias, estabelecidas pela Portaria nº 4525/2021-MP/
PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela Portaria nº 0613/2022-
MP/SUB-Ji, no período de 13/6 a 12/7/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0816/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018, 
e considerando os termos do documento protocolizado no “GEdoc” sob o 
nº 124474/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça daNiEla SoUZa filHo MoUra a 
gozar 11 (onze) dias restantes de férias, estabelecidas pela Portaria nº 
1248/2021-MP/SUB-Ji e suspensas, por necessidade de serviço, pela Por-
taria nº 0204/2022-MP/SUB-Ji, no período de 11 a 21/7/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0820/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 112166/2022,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de Justiça 
VaNESSa GalVÃo HErcUlaNo, estabelecidas pela Portaria nº 0662/2022-
MP/SUB-Ji, no período de 7/3 a 5/4/2022, a contar de 9/3/2022, para gozo 
oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0821/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-

rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 115171/2022,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de Justi-
ça Marco aUrÉlio liMa do NaSciMENTo, estabelecidas pela Portaria 
nº 0665/2022-MP/SUB-Ji, no período de 28/3 a 26/4/2022, a contar de 
31/3/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0822/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 117323/2022,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de Jus-
tiça fraNcYS lUcY GalHardo do ValE, estabelecidas pela Portaria 
nº 0663/2022-MP/SUB-Ji, no período de 4/4 a 3/5/2022, a contar de 
14/4/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0823/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 119407/2022,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de Justiça 
lUZiaNa BaraTa daNTaS, estabelecidas pela Portaria nº 0693/2022-MP/
SUB-Ji, no período de 9/5 a 7/6/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0824/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 122049/2022,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de Justiça 
rodiEr BaraTa aTaidE, estabelecidas pela Portaria nº 0667/2022-MP/
SUB-Ji, no período de 25/4 a 24/5/2022, a contar de 16/5/2022, para 
gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0825/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
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coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 124363/2022,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de Jus-
tiça SUMaYa SaadY MorHY PErEira, estabelecidas pela Portaria nº 
0694/2022-MP/SUB-Ji, no período de 16/5 a 14/6/2022, a contar de 
27/5/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0826/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 125366/2022,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de Justiça 
liliaNE carValHo rodriGUES dE oliVEira, estabelecidas pela Porta-
ria nº 0688/2022-MP/SUB-Ji, no período de 1º a 30/6/2022, para gozo 
oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0827/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 128932/2022,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de 
Justiça aNa cláUdia BaSToS dE PiNHo, estabelecidas pela Portaria 
nº 0702/2022-MP/SUB-Ji, no período de 6/6 a 5/7/2022, a contar de 
13/6/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0828/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 129599/2022,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de Justiça 
daNiEl MoNdEGo fiGUEirEdo, estabelecidas pela Portaria nº 0696/2022-
MP/SUB-Ji, no período de 6/6 a 5/7/2022, a contar de 27/6/2022, para 
gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0829/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;

coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 129894/2022,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de Justiça 
Márcio dE alMEida fariaS, estabelecidas pela Portaria nº 0692/2022-
MP/SUB-Ji, no período de 1º a 30/6/2022, a contar de 21/6/2022, para 
gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 842059

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 0817/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018, 
e considerando os termos do documento protocolizado no “GEdoc” sob o 
nº 121057/2022,
r E S o l V E:
alTErar o 1º período de férias do Promotor de Justiça alEXaNdrE Ba-
TISTA DOS SANTOS COUTO NETO, fixadas pela Portaria nº 4525/2021-MP/
PGJ, no período de 2 a 31/5/2022 para 13/6 a 12/7/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0818/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018, 
e considerando os termos do documento protocolizado no “GEdoc” sob o 
nº 119925/2022,
r E S o l V E:
alTErar o período de férias do Promotor de Justiça faBiaNo oliVEira 
GoMES fErNaNdES, estabelecidas pela Portaria nº 0424/2021-MP/SUB-
Ji, de 1º a 30/6/2021 para 6/6 a 5/7/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0819/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 114965/2022,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de Justiça 
MÔNica rEi MorEira frEirE, estabelecidas pela Portaria nº 0657/2022-
MP/SUB-Ji, no período de 28 a 30/3/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 842060

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 4556/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio con-
selho Superior do Ministério Público, na 14ª Sessão ordinária Híbrida, re-
alizada no dia 16/8/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no d.o.E. de 
18/8/2022,
r E S o l V E:
ProMoVEr, pelo critério de merecimento, de acordo com o art. 184, inciso 
ii, da constituição do Estado do Pará, de 5/10/1989, e art. 96 da lei com-
plementar nº 057, de 6/7/2006, a Promotora de Justiça de 2ª Entrância 
rEGiaNE BriTo coElHo oZaNaN para o cargo de 1º Promotor de Justiça 
de Mosqueiro.
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 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 18 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4557/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio con-
selho Superior do Ministério Público, na 14ª Sessão ordinária Híbrida, re-
alizada no dia 16/8/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no d.o.E. de 
18/8/2022,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, o Promotor de Justiça de 3ª En-
trância MaUro JoSÉ MENdES dE alMEida para o cargo de 2º Promotor de 
Justiça cível e de defesa comunitária e cidadania de icoaraci.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 18 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4558/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio con-
selho Superior do Ministério Público, na 14ª Sessão ordinária Híbrida, re-
alizada no dia 16/8/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no d.o.E. de 
18/8/2022,
r E S o l V E:
ProMoVEr, pelo critério de antiguidade, de acordo com o art. 184, inciso 
ii, da constituição do Estado do Pará, de 5/10/1989, e art. 96 da lei com-
plementar nº 057, de 6/7/2006, a Promotora de Justiça de 2ª Entrância 
PaTricia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo para o cargo de 11º Promotor 
de Justiça com atribuições Gerais de Belém.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 18 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 842061
eXtrato de recoMeNdaÇÃo N° 005/2022/MP/3ªPJ aBaetetUBa
destinatários: PrEfEiTa MUNiciPal dE aBaETETUBa, SEcrETaria MUNi-
ciPal dE EdUcaÇÃo E SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE.
a 3ª Promotoria de Justiça de abaetetuba rESolVE rEcoMENdar QUE: 
I. Aos médicos, profissionais da área de saúde, professores, diretores e 
responsáveis por estabelecimentos de atenção à saúde e de ensino funda-
mental, pré-escola, creche ou entidades de atendimento, que comuniquem 
ao conselho Tutelar local ou à Promotoria de Justiça da comarca, tão logo 
tenham conhecimento, os casos de suspeita ou confirmação de violência 
(agressões físicas, agressões psicológicas, maus-tratos, negligência, abu-
so e exploração sexual), contra crianças e adolescentes de que tenham 
conhecimento, para adoção das providências cabíveis. ii. Que quando da 
comunicação, sejam fornecidos os dados relativos à situação da criança 
ou adolescente e/ou à violência por ela sofrida de que tenham conheci-
mento, inclusive, se possível, nome e endereço dos pais ou responsável, 
nome e endereço do agressor/abusador etc. iii. Que a Prefeita Municipal 
apresente junto com o Secretário de Educação e Secretário de Saúde no 
prazo de 30 (trinta) dias cronograma de capacitação dos profissionais de 
saúde e educação, no que tange o encaminhamento de notificações de 
violência (agressões físicas, agressões psicológicas, maustratos, negligên-
cia, abuso e exploração sexual), contra crianças e adolescentes de que 
tenham conhecimento; iV. Que o conselho Tutelar, quando do recebimento 
da comunicação, leve o fato diretamente ao conhecimento do Ministério 
Público (cf. art.136, inciso IV, do ECA), para fins de deflagração de proce-
dimento investigatório próprio destinado à apuração do fato, a cargo da 
polícia judiciária , sem prejuízo do acionamento de outros serviços e pro-
gramas municipais destinados ao atendimento da mesma e de sua família 
V. Que o atendimento da criança\adolescente na rede de proteção obedeça 
rigorosamente o disposto na lei 13.431\2017, regulamentada pelo decre-
to 9.603\2018, evitando-se a revitimização. Vi. rEMETaM-SE cÓPia aoS 
dESTiNaTárioS, para cumprimento, solicitando, no mesmo expediente, 
que os destinatários promovam a imediata e adequada divulgação desta 
Recomendação (Lei nº 8.625/1993, art. 27, Parágrafo Único, IV, in fine), 
bem assim que informe, em 30 (trinta) dias, a contar da ciência da presen-
te recomendação, sobre o acatamento da orientação aqui recomendada e 
as providências já adotadas para o seu fiel cumprimento.
abaetetuba/Pa, 17/08/2022
adriaNa PaSSoS fErrEira – Promotora de Justiça

Protocolo: 842062
extrato da Portaria n° 011/2022-MP/3ª PJP
a Promotora de Justiça do 3º cargo cível de Parauapebas, com funda-
mento 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 inquérito civil 
n.º 001/2022 de Portaria n° 011/2022-MP/3ª PJP, do SiMP nº 004368-
030/2022 (Eletrônico), o qual se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Parauapebas, situada na rua c, qd. 37, lts. 7 e 8, Bairro cida-
de Nova, cEP 68.515-000 - Parauapebas - Pará - fone: (94) 3352-6400/ 
3352-6401.
Portaria nº 011/2022-MP/3ª PJP - inquérito civil n.º 001/2022
Polo Passivo: atacadão Macre.
assunto: apurar possível cobrança indevida de sacolas plásticas descartá-
veis biodegradáveis em face do Supermercado “aTacadÃo MacrE”, locali-
zado na rod. Pa 160, KM 03, S/n dos Minérios,
Parauapebas - Pa, 68515-000, em desacordo com a lei Municipal n.º 
5.043/2021.
Crystina Michiko Taketa Morikawa - Promotora de Justiça.

Protocolo: 842063

eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, na forma do artigo 8º, inciso iV, da resolu-
ção nº 174/2017, do cNMP, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo, autuado sob o número 000091-200/2022, que se encon-
tra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no 
Município de ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 
67.030-970, telefone: (91) 3239 4847.
Portaria nº 37/2022 - MP-2ªPJdc
Procedimento administrativo nº: 000091-200/2022
Objeto: Instaurar o presente Procedimento Administrativo a fim de acom-
panhar e fiscalizar o atendimento aos requisitos legais, na contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica-am-
bulatorial e laboratorial aos pacientes do SUS, no município de ananin-
deua, através do processo n. 001/2018/2018-PMa/SESaU.
ananindeua/Pa, 05 de agosto de 2022.
Promotor de Justiça - Júlio césar Sousa costa

Protocolo: 842058
eXtrato de Portaria
a 1ª Promotoria de Justiça de direitos constitucionais fundamentais, de-
fesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua, 
com fulcro no artigo 54, inciso Vi e § 3º, da lei complementar Estadual 
nº 057/06, e, no artigo 4º, inciso Vi, da resolução nº 23 do cNMP, de 
17.09.07, torna pública a instauração do inquérito civil, autuado sob o nº 
000096-200/2016, que se encontra à disposição no prédio onde funciona 
o Ministério Público Estadual, no Município de ananindeua, situado na ro-
dovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4847.
Portaria nº 015/2021-MP/1ªPJdc
inquérito civil nº 000096-200/2016
objeto: “investigar possíveis irregularidades na aplicação de recursos pú-
blicos do Plano de aceleração do crescimento, relacionados ao contrato de 
empréstimo celebrado entre a Prefeitura de ananindeua e a caixa Econô-
mica federal (contrato nº 229.060-68/08), no valor de r$ 18.145.000,00, 
tendo como objeto a urbanização dos bairros de Nova Esperança e 28 de 
agosto”.
Órgão de Execução Ministerial: 1ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua.
Promotora de Justiça: fábia Mussi de oliveira lima.
republicada por falha na anterior.

Protocolo: 842072
Portaria Nº 4571/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais, e considerando os termos do requerimento proto-
colizado no “SiP” sob o nº 11397/2022, em 2/8/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça aNa cláUdia BaSToS dE PiNHo, sem 
ônus para o Ministério Público do Estado do Pará, a se deslocar desta ca-
pital a Florianópolis-SC, no período de 22 a 23/9/2022, a fim de participar, 
na qualidade de palestrante, do Xi Encontro Brasileiro da advocacia cri-
minal - EBac.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 18 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4576/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 483/2022-MP/GaEco, de 
8/8/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 11699/2022, em 9/8/2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 141, inciso iii, § 8º, da lei comple-
mentar nº 057, de 6/7/2006 - lei orgânica do Ministério Público do Estado 
do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no art. 3º, §3º, da resolução nº 006/2019/MP/
cSMP, de 10/7/2019, publicada no d.o.E. de 16/7/2019,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça aNa Maria MaGalHÃES dE carVa-
lHo, com prejuízo de suas atribuições, e sem ônus para o Ministério Pú-
blico do Estado do Pará, a se deslocar desta capital à cidade de Puerto 
igazú, Província de Misiones, Argentina, a fim de participar do “Curso sobre 
lavagem de dinheiro baseada no sistema de comércio e sua conexão com 
organizações criminosas transacionais e e financiamento do terrorismo”, 
promovido pelo departamento de Justiça dos Estados Unidos.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 18 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 842056
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº. da ata de registro de Preços: 061/2021-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 046/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa SErra MoBilE 
iNdÚSTria E coMÉrcio lTda (cNPJ/Mf nº 07.875.146/0001-20).
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE PolTroNa TiPo UNi-
VErSiTária.
data da assinatura: 19/11/2021.
Vigência: 22/11/2021 a 22/11/2022.
Preços registrados:
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Lote iV - PoLtroNa UNiVersitÁria

item Especificação Qtd Preço Unitário Valor global máximo do item

63

Poltrona tipo universitária, espaldar médio, com prancheta anti-pânico (escamoteável) e porta livro.
Encosto: estrutura em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em 

poliuretano flexível, com densidade entre 45 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente, tendo espessura média de 40 mm. Capa de proteção e 
acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Dimensões: 430 mm x 460 

mm (largura x extensão vertical).
Assento: estrutura em compensado de 12 mm de espessura, espuma em poliuretano flexível com densidade entre 50 a 55 kg/m³ e moldada 
anatomicamente, tendo espessura média de 40 mm. capa de proteção e acabamento injetado sob o assento em polipropileno texturizado. 

dimensões: 490 mm x  460 mm (largura x profundidade).
Estrutura: fixa, quatro pés (palito), em tubo de aço com diâmetro de 25,40 mm. Placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, soldada 

por sistema MIG. Possui acoplamento para fixação do suporte para encosto. Sapatas envolventes injetadas em polipropileno. Acabamento em 
pintura eletrostática em epóxi pó e com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado).

Braços: com alma de aço estrutural, revestido em poliuretano integral skin, texturizado.
Prancheta: injetada em ABS texturizado estrutural, com sistema antipânico. Corpo de fixação da prancheta ao apóia-braço em liga de 

alumínio injetado. Dimensões: 335 mm x 265 mm (largura x profundidade). Cor da prancheta a definir. A prancheta poderá tanto ser do lado 
direito, quanto do lado esquerdo da poltrona (definição quando do pedido de aquisição).

cesta porta livros: fabricada em arame de aço, soldada pelo processo de solda a ponto. Gradil fabricado em arame de 4 mm de diâmetro, 
com dobra de 90º na parte posterior traseira, com altura aproximada de 50 mm. Soldado na base da cadeira, com apoio reforçado para os 

pés. dimensões aproximadas: 395mm x 330 mm x 195 mm (largura x profundidade X altura).
revestimento: em tecido crepe 100% poliéster, gramatura 320 g/m², cor preta. Marca/ModElo: ToK/924PÉS.

110 r$ 759,90 r$ 83.589,00

Valor global máximo do Grupo r$ 83.589,00

Endereço da contratada: rua Nelson dimas de oliveira, 77, Nossa Senhora de lourdes, caxias do Sul - rS, cEP: 95074-450, telefone: (54) 3028-3938, 
e-mail: serramobile@serramobileexpo.com.br.
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.

Protocolo: 731210
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº. da ata de registro de Preços: 062/2021-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 046/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa TEcNo2000 iNdÚSTria E coMÉrcio lTda (cNPJ/Mf nº 21.306.287/0001-52).
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para a aQUiSiÇÃo dE MoBiliário, iNclUiNdo MoNTaGEM E iNSTalaÇÃo.
data da assinatura: 19/11/2021.
Vigência: 22/11/2021 a 22/11/2022.
Preços registrados: 

Lote i - MoBiLiÁrio

item Especificação Qtd Preço Unitário Valor global máximo 
do item

01

armário alto 2 (duas) portas de abrir e 3 (três) prateleiras internas com altura regulável 
dimensões: 900 x 500 x 1600 mm (lxPxa)

Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 25 mm de espessura.
Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.

Prateleiras: 3 (três) prateleiras em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura. com altura regulável por meio de pinos de aço em 
furação nas laterais.

fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.
laterais: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.

Base: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de 
nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.

fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno.
dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.

Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com 
parafuso de rosca.

Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a des-
montagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

200 r$1.200,00 r$240.000,00

02

armário alto 2 (duas) portas de abrir e 3 (três) prateleiras internas com altura regulável 
dimensões: 800 x 500 x 1600 mm (lxPxa)

Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 25 mm de espessura.
Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.

Prateleiras: 3 (três) prateleiras em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura. com altura regulável por meio de pinos de aço em 
furação nas laterais.

fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.
laterais: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.

Base: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de 
nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.

fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno.
dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.

Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com 
parafuso de rosca.

Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a des-
montagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

150 r$1.150,00 r$172.500,00
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03

armário baixo 02 (duas) portas de abrir e 01 (uma) prateleira
dimensões: 800 x 500 x 740 mm (lxPxa)

Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 25 mm de espessura.
Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.

Prateleiras: 1 (uma) prateleira em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura. com altura regulável por meio de pinos de aço em 
furação nas laterais.

fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.
laterais: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.

Base: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de 
nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.

fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno.
Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com 

parafuso de rosca.
dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.

Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a des-
montagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

60 r$760,00 r$45.600,00

04

armário baixo 02 (duas) portas de abrir e 01 (uma) prateleira
dimensões: 800 x 600 x 740 mm (lxPxa)

Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 25 mm de espessura.
Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.

Prateleiras: 1 (uma) prateleira em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura. com altura regulável por meio de pinos de aço em 
furação nas laterais.

fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.
laterais: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.

Base: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de 
nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.

fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno.
Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com 

parafuso de rosca.
dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.

Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a des-
montagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

60 r$760,00 r$45.600,00

05

armário baixo 02 (duas) portas de abrir e 01 (uma) prateleira
dimensões: 900 x 500 x 740 mm (lxPxa)

Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 25 mm de espessura.
Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.

Prateleiras: 1 (uma) prateleira em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura. com altura regulável por meio de pinos de aço em 
furação nas laterais.

fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.
laterais: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.

Base: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de 
nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.

fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno.
Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com 

parafuso de rosca.
dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.

Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a des-
montagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

85 r$800,00 r$68.000,00

06

armário baixo 02 (duas) portas de abrir e 01 (uma) prateleira
dimensões: 900 x 600 x 740 mm (lxPxa)

Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 25 mm de espessura.
Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.

Prateleiras: 1 (uma) prateleira em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura. com altura regulável por meio de pinos de aço em 
furação nas laterais.

fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.
laterais: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.

Base: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de 
nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.

fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno.
Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com 

parafuso de rosca.
dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.

Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a des-
montagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

85 r$800,00 r$68.000,00
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07

armário suspenso
01 (uma) porta de abrir, fixação na parede

dimensões externas: 600 x 400 x 400 mm (lxPxa)
Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.

Porta: 1 (uma) porta em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura, basculante a 180°, com pistão a gás.
fundo, laterais e base: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.

fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno.
Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com 

parafuso de rosca.
dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.

Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a des-
montagem sem danificar a madeira.

instalação: quando a instalação dos armários ocorrer em painéis, deverá ser utilizada mão francesa em aço galvanizado com pintura cinza metálico; já quando instalados em 
paredes em alvenaria, deverão ser fixados por meio de buchas e parafusos.

Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

500 r$500,00 r$250.000,00

08

Armário suspenso 01 (uma) porta, fixação na parede
dimensões externas: 900 x 400 x 400 mm (lxPxa)

Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.
Porta: 1 (uma) porta em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura, escamoteável a 180°, com pistão a gás.

fundo, laterais e base: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.

Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.
fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno.

Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com 
parafuso de rosca.

dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.
Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a des-

montagem sem danificar a madeira.
instalação: quando a instalação dos armários ocorrer em painéis, deverá ser utilizada mão francesa em aço galvanizado com pintura cinza metálico; já quando instalados em 

paredes em alvenaria, deverão ser fixados por meio de buchas e parafusos.
Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

500 r$600,00 r$300.000,00

09

Gaveteiro volante 4 (quatro) gavetas, sendo 1 (uma) com porta objetos em aço, e com sistema que evite tombamento quando abertas as gavetas
dimensões: 350 x 500 x 650 mm (lxPxa)

Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 25 mm de espessura.
corpo: em painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 25 mm de espessura.

Gavetas: em aço galvanizado pintado na cor cinza metálico.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.

Bordas: Tampo - encabeçadas em fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm, com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perímetro, na mesma cor do 
revestimento; Corpo - encabeçadas com fita de poliestireno de 2,0 mm de espessura, com alta resistência a impactos.

fechadura: frontal, em aço niquelado com tambor de giro simples a 180º e 02 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Travamento simultâneo das 
gavetas feito em haste de aço resistente à tração, com chave de alma interna em aço de alta resistência ao torque.

Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com 
parafuso de rosca.

Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

400 r$720,00 r$288.000,00

10

Mesa de trabalho em “l”, com corte convexo
dimensões: 1200 x 1200 x 600 x 600 x 740 mm (lxlxPxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com 
acabamento na mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal 
para passagem de fiação fixada ao painel frontal.

Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, 
pintura na cor cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 45 mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura, com ponteiras injetadas na mesma cor da estrutura metálica e 02 sa-
patas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura com ponteiras 
injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Estrutura de canto (pé) - em aço galvanizado tubular, com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro e sapata conjugada 

injetada niveladora, embutida na estrutura de cor semelhante à base metálica.
Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

50 r$1.020,00 r$51.000,00

11

Mesa de trabalho em “l”, com corte convexo
dimensões: 1400 x 1400 x 600 x 600 x 740 mm (lxlxPxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com 
acabamento na mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal 
para passagem de fiação fixada ao painel frontal.

Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, 
pintura na cor cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 45 mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura, com ponteiras injetadas na mesma cor da estrutura metálica e 02 sa-
patas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura com ponteiras 
injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Estrutura de canto (pé) - em aço galvanizado tubular, com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro e sapata conjugada 

injetada niveladora, embutida na estrutura de cor semelhante à base metálica.
Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

130 r$1.100,00 r$143.000,00
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12

Mesa de trabalho em “l”, com corte convexo
dimensões: 1500 x 1200 x 600 x 600 x 740 mm (lxlxPxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com 
acabamento na mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal 
para passagem de fiação fixada ao painel frontal.

Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, 
pintura na cor cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 45 mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura, com ponteiras injetadas na mesma cor da estrutura metálica e 02 sa-
patas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura com ponteiras 
injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Estrutura de canto (pé) - em aço galvanizado tubular, com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro e sapata conjugada 

injetada niveladora, embutida na estrutura de cor semelhante à base metálica.
Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

130 r$1.220,00 r$158.600,00

13

Mesa de trabalho em “l”, com corte convexo
dimensões: 1500 x 1500 x 600 x 600 x 740 mm (lxlxPxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com 
acabamento na mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal 
para passagem de fiação fixada ao painel frontal.

Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, 
pintura na cor cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 45 mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura, com ponteiras injetadas na mesma cor da estrutura metálica e 02 sa-
patas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura com ponteiras 
injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Estrutura de canto (pé) - em aço galvanizado tubular, com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro e sapata conjugada 

injetada niveladora, embutida na estrutura de cor semelhante à base metálica.
Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

170 r$1.200,00 r$204.000,00

14

Mesa de trabalho em “l”, com corte convexo
dimensões: 1600 x 1400 x 600 x 600 x 740 mm (lxlxPxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com 
acabamento na mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal 
para passagem de fiação fixada ao painel frontal.

Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, 
pintura na cor cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 45 mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura, com ponteiras injetadas na mesma cor da estrutura metálica e 02 sa-
patas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura com ponteiras 
injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Estrutura de canto (pé) - em aço galvanizado tubular, com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro e sapata conjugada 

injetada niveladora, embutida na estrutura de cor semelhante à base metálica.
Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

130 r$1.250,00 r$162.500,00
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Mesa de trabalho em “l”, peninsular, com corte convexo
dimensões: 1600 x 1400 x 600 x 600 x 740 mm (lxlxPxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com 
acabamento na mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Bordas: encabeçadas em perfil PVC, espessura de 2,5 mm e com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perímetro, na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal 
para passagem de fiação fixada ao painel frontal.

Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, 
pintura na cor cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 20 x 45 x 1,9 mm de espessura, com profundidade de 500 mm, com ponteiras de acabamento injetadas em poli-
propileno na cor semelhante à estrutura metálica e sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 x 
20 mm e espessura de 0,95 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Estrutura de canto (pé) em aço galvanizado tubular com secção redonda de 

3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,2 mm com sapata injetada niveladora de nível com diâmetro de 3 polegadas embutida na estrutura de cor semelhante.
Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

75 r$ 1.250,00 r$93.750,00
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Mesa de trabalho em “l”, peninsular, com corte convexo
dimensões: 1800 x 1400 x 600 x 600 x 740 mm (lxlxPxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com 
acabamento na mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Bordas: encabeçadas em perfil PVC, espessura de 2,5 mm e com quinas arredondadas com raio de 2,5mm em todo seu perímetro, na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal 
para passagem de fiação fixada ao painel frontal.

Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, 
pintura na cor cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 20 x 45 x 1,9 mm de espessura, com profundidade de 500 mm, com ponteiras de acabamento injetadas em po-
lipropileno na cor semelhante à estrutura metálica e sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 
x 20 mm e espessura de 0,95 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Estrutura de canto (pé) - em aço galvanizado tubular com secção redonda 

de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,2mm com sapata injetada niveladora de nível com diâmetro de 3 polegadas embutida na estrutura de cor semelhante.
Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

70 r$1.300,00 r$91.000,00
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Mesa de trabalho em “l”, peninsular, com corte convexo
dimensões: 1800 x 1600 x 600 x 600 x 740mm (lxlxPxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com 
acabamento na mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Bordas: encabeçadas em perfil PVC, espessura de 2,5mm e com quinas arredondadas com raio de 2,5mm em todo seu perímetro, na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal 
para passagem de fiação fixada ao painel frontal.

Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, 
pintura na cor cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 20 x 45 x 1,9 mm de espessura, com profundidade de 500 mm, com ponteiras de acabamento injetadas em po-
lipropileno na cor semelhante à estrutura metálica e sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 
x 20 mm e espessura de 0,95 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Estrutura de canto (pé) - em aço galvanizado tubular com secção redonda 

de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,2 mm com sapata injetada niveladora de nível com diâmetro de 3 polegadas embutida na estrutura de cor semelhante.
Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

90 r$1.450,00 r$130.500,00
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Mesa auxiliar reta, com base metálica
dimensões: 600 x 600 x 740 mm (lxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro 
com acabamento na mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal 
para passagem de fiação fixada ao painel frontal.

Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, 
pintura na cor cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - de tubo de aço galvanizado elíptico de 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante a estrutura metálica e 04 
sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 1,55 mm com ponteiras 

injetadas de cor semelhante à estrutura metálica.
Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

170 r$600,00 r$102.000,00

19

Mesa auxiliar reta, com base metálica
dimensões: 800 x 600 x 740 mm (lxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro 
com acabamento na mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal 
para passagem de fiação fixada ao painel frontal.

Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, 
pintura na cor cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - de tubo de aço galvanizado elíptico de 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante a estrutura metálica e 04 
sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 1,55 mm com ponteiras 

injetadas de cor semelhante à estrutura metálica.
Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

100 r$600,00 r$60.000,00
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Mesa auxiliar reta, com base metálica
dimensões: 900 x 600 x 740 mm (lxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro 
com acabamento na mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal 
para passagem de fiação fixada ao painel frontal.

Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, 
pintura na cor cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - de tubo de aço galvanizado elíptico de 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante a estrutura metálica e 04 
sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 1,55 mm com ponteiras 

injetadas de cor semelhante à estrutura metálica.
Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

130 r$610,00 r$79.300,00
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Mesa de trabalho reta, com base metálica
dimensões: 1000 x 600 x 740 mm (lxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro 
com acabamento na mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal 
para passagem de fiação fixada ao painel frontal.

Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, 
pintura na cor cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - de tubo de aço galvanizado elíptico de 45 x 20 mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante a estrutura metálica e 
04 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 1,55 mm com ponteiras 

injetadas de cor semelhante à estrutura metálica.
Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

75 r$640,00 r$48.000,00
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Mesa de trabalho reta, com base metálica
dimensões: 1200 x 600 x 740 mm (lxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro 
com acabamento na mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal 
para passagem de fiação fixada ao painel frontal.

Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, 
pintura na cor cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - de tubo de aço galvanizado elíptico de 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante a estrutura metálica e 04 
sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 1,55 mm com ponteiras 

injetadas de cor semelhante à estrutura metálica.
Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

130 r$670,00 r$87.100,00
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Mesa de trabalho reta, com base metálica
dimensões: 1400x600x740mm (lxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro 
com acabamento na mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal 
para passagem de fiação fixada ao painel frontal.

Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, 
pintura na cor cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - de tubo de aço galvanizado elíptico de 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante a estrutura metálica e 04 
sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 1,55 mm com ponteiras 

injetadas de cor semelhante à estrutura metálica.
Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

55 r$700,00 r$38.500,00
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Mesa de trabalho reta, com base metálica
dimensões: 1500 x 600 x 740 mm (lxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro 
com acabamento na mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal 
para passagem de fiação fixada ao painel frontal.

Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, 
pintura na cor cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - de tubo de aço galvanizado elíptico de 45 x 20 mm e espessura de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante a estrutura metálica e 
04 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 1,55 mm com ponteiras 

injetadas de cor semelhante à estrutura metálica.
Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

130 r$750,00 r$97.500,00
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Mesa de reunião redonda
dimensões: 1000 x 740 mm (diâmetro x altura)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.

Bordas: encabeçadas em fita de poliestireno, de espessura de 2,5 mm, com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perímetro, na mesma cor do revestimento.
Estrutura: central - em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,55 mm e servindo de sustentação para as travessas 

horizontais superiores e inferiores de apoio com o solo; Travessas horizontais superiores -  formada por 4 (quatro) tubos de aço de secção retangular fixadas à coluna central 
por meio de solda MiG MaG. Travessa inferior - de tubo de aço elíptico galvanizado conformado com raio médio de 1000 mm e profundidade de 640 mm, sapatas niveladoras 

em forma hexagonal.
Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

35 r$720,00 r$25.200,00
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Mesa de reunião redonda
dimensões: 1200 x 740 mm (diâmetro x altura)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.

Bordas: encabeçadas em fita de poliestireno, de espessura de 2,5 mm, com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perímetro, na mesma cor do revestimento.
Estrutura: central - em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,55 mm e servindo de sustentação para as travessas 

horizontais superiores e inferiores de apoio com o solo; Travessas horizontais superiores -  formada por 4 (quatro) tubos de aço de secção retangular fixadas à coluna central 
por meio de solda MiG MaG. Travessa inferior - de tubo de aço elíptico galvanizado conformado com raio médio de 1000 mm e profundidade de 640 mm, sapatas niveladoras 

em forma hexagonal.
Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

35 r$ 850,00 r$ 29.750,00
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Mesa de reunião retangular
dimensões: 2000 x 1000 x 740 mm (largura x profundidade x altura)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura, com cantos arredondados.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.

Bordas: encabeçadas em fita de poliestireno, de espessura de 2,5 mm, com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perímetro, na mesma cor do revestimento.
Estrutura: em aço galvanizado, com base inferior oblonga de 29 x 58 mm, ponteiras em polipropileno e regulagem de altura. Presença de sapatas reguladoras de nível, 

formato hexagonal.
Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

35 r$1.350,00 r$47.250,00

28

Mesa de reunião retangular
dimensões: 2400 x 1100 x 740 mm (largura x profundidade x altura)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura, com cantos arredondados.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.

Bordas: encabeçadas em fita de poliestireno, de espessura de 2,5 mm, com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perímetro, na mesma cor do revestimento.
Estrutura: em aço galvanizado, com base inferior oblonga de 29 x 58 mm, ponteiras em polipropileno e regulagem de altura. Presença de sapatas reguladoras de nível, 

formato hexagonal.
Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

15 r$1.500,00 r$22.500,00

29

Painel divisor cego, espessura de 70mm dimensões: 600 x 740 mm (largura x altura)
Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior 
e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo 

acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em 
tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre 

os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os 
painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico). fecha-

mento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento em MdP de 18 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.

Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

50 r$650,00 r$32.500,00

30

Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 600 x 900 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior 
e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo 

acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em 
tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre 

os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os 

painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico).
fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento em MdP de 18 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$660,00 r$19.800,00

31

Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 600 x 1100 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior 
e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo 

acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em 
tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre 

os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os 

painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico).
fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento em MdP de 18 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

50 r$780,00 r$39.000,00

32

Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 600 x 1600 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior 
e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo 

acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em 
tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre 

os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os 

painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico).
fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento em MdP de 18 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

50 r$900,00 r$45.000,00

33

Painel divisor cego, espessura de 70mm
dimensões: 700 x 900 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior 
e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo 

acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em 
tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre 

os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os 

painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico).
fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento em MdP de 18 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$700,00 r$21.000,00
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34

Painel divisor cego, espessura de 70mm
dimensões: 700 x 1100 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior 
e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo 

acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em 
tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre 

os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os 

painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico).
fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento em MdP de 18 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$760,00 r$22.800,00

35

Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 800 x 900 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior 
e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo 

acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em 
tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre 

os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os 

painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico).
fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento em MdP de 18 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$700,00 r$21.000,00

36

Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 800 x 1100 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior 
e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo 

acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em 
tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre 

os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os 

painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico).
fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento em MdP de 18 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$800,00 r$24.000,00
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Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 800 x 1600 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior 
e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo 

acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em 
tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre 

os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os 

painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico).
fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento em MdP de 18 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$1.100,00 r$33.000,00
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Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 900 x 1100 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior 
e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo 

acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em 
tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre 

os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os 

painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico).
fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento em MdP de 18 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

50 r$980,00 r$49.000,00
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Painel divisor cego, espessura de 70mm
dimensões: 900 x 740 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior 
e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo 

acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em 
tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre 

os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os 

painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico).
fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento em MdP de 18 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$670,00 r$20.100,00



diário oficial Nº 35.084   89Segunda-feira, 22 DE AGOSTO DE 2022
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Painel divisor cego, espessura de 70mm
dimensões: 900 x 900 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior 
e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo 

acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em 
tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre 

os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os 

painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico).
fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em Mdf de 18 mm de espessura. chapas de fechamento em Mdf de 18 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$760,00 r$22.800,00
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Painel divisor cego, espessura de 70mm
dimensões: 900 x 1600 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior 
e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo 

acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em 
tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre 

os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os 

painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico).
fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em Mdf de 18 mm de espessura. chapas de fechamento em Mdf de 18 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

50 r$1.100,00 r$55.000,00
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Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 1000 x 900 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior 
e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo 

acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em 
tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre 

os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os 

painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico).
fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento em MdP de 18 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL.

 imagem ilustrativa

30 r$900,00 r$27.000,00
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Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 1000 x 1100 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior 
e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo 

acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em 
tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre 

os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os 

painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico).
fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento em MdP de 18 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$980,00 r$29.400,00

44

Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 1200 x 740 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior 
e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo 

acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em 
tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre 

os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os 

painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico).
fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento em MdP de 18 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$800,00 r$24.000,00

45

Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 1200 x 900 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior 
e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo 

acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em 
tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre 

os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os 

painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico).
fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento em MdP de 18 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$900,00 r$27.000,00
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46

Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 1200 x 1100 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior 
e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo 

acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em 
tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre 

os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os 

painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico).
fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento em MdP de 18 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$900,00 r$27.000,00
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Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 1200 x 1600 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior 
e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo 

acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em 
tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre 

os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os 

painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico).
fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento em MdP de 18 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$1.100,00 r$33.000,00
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Balcão de atendimento para instalação em painel divisor cego
dimensões: 1000 x 350 mm (cxl)

Material: painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 25 mm de espessura.
revestimento: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo.

Bordas: em todo o perímetro, encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,5 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do revestimento.
Instalação: deverá ser fixado nos painéis com mão francesa em aço galvanizado com pintura epóxi na cor cinza metálico.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

15 r$150,00 r$2.250,00

49

Balcão de atendimento para instalação em painel divisor cego
dimensões: 900 x 350 mm (cxl)

Material: painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 25 mm de espessura.
revestimento: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo.

Bordas: em todo o perímetro, encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,5 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do revestimento.
Instalação: deverá ser fixado nos painéis com mão francesa em aço galvanizado com pintura epóxi na cor cinza metálico.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

15 r$ 140,00 r$2.100,00

50

Balcão de atendimento para instalação em painel divisor cego
dimensões: 800 x 350 mm (cxl)

Material: painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 25 mm de espessura.
revestimento: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo.

Bordas: em todo o perímetro, encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,5 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do revestimento.
Instalação: deverá ser fixado nos painéis com mão francesa em aço galvanizado com pintura epóxi na cor cinza metálico.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

15 r$130,00 r$1.950,00

51

Balcão de atendimento para instalação em painel divisor cego
dimensões: 700 x 350 mm (cxl)

Material: painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 25 mm de espessura.
revestimento: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo.

Bordas: em todo o perímetro, encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,5 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do revestimento.
Instalação: deverá ser fixado nos painéis com mão francesa em aço galvanizado com pintura epóxi na cor cinza metálico.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

15 r$ 120,00 r$1.800,00

52

Balcão de atendimento para instalação em painel divisor cego
dimensões: 600 x 350mm (cxl)

Material: painel de partículas de madeira de média densidade MdP de 25 mm de espessura.
revestimento: laminado melamínico de alta resistência nas cores argila ou ovo.

Bordas: em todo o perímetro, encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,5 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do revestimento.
Instalação: deverá ser fixado nos painéis com mão francesa em aço galvanizado com pintura epóxi na cor cinza metálico.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

15 r$ 110,00 r$1.650,00

Valor global máximo do Grupo r$ 3.731.300,00



diário oficial Nº 35.084   91Segunda-feira, 22 DE AGOSTO DE 2022

Lote ii - estoFados: PoLtroNas e cadeiras

item Especificação Qtd Preço Unitário 
Valor global 
máximo do 

item

53

Poltrona Tipo diretor, giratória, com braços reguláveis, espaldar alto
dimensões: largura total – 620 mm, altura total - de 970 mm a 1170 mm e Profundidade total (considerando base de rodízios) – 685 mm.

Braços: apoia-braço injetado em poliuretano integral SKiN e alma de aço, com regulagem de altura. cor preta.
Encosto: dimensões – 615 mm x 460 mm (extensão vertical x largura). Em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente 

com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturi-
zado na cor preta.

assento: dimensões – 490 mm x 465 mm (largura x profundidade). Em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 
no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado 

na cor preta.
Revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de PVC no encosto/assento. Partes 
metálicas em pintura eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta. Estrutura: Mola - suporte em aço com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessu-

ra; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de gira, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência.
Mecanismo: Sistema de regulagem de profundidade e altura do encosto através de catraca. regulagem de altura da cadeira com mola a gás. Mecanis-

mo tipo relax e sincronizado (inclinação simultânea de assento e encosto), com trava e ajuste de tensão da mola.
Base: giratória, desmontável e com 05 hastes em aço, rodízios convencionais para piso frio, capa de proteção em polipropileno.

Certificado de conformidade com a NBR 13962:2018 VERSÃO CORRIGIDA:2018 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – CADEIRAS.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/VErNiEr

265 r$950,00 r$251.750,00

54

Poltrona Tipo interlocutor, espaldar médio, fixa, sem braços
dimensões: largura total – 480 mm, altura total – 900 mm e Profundidade total 600 mm.

Encosto: dimensões – 450 mm x 450 mm (extensão vertical x largura). fixo, em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomica-
mente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento 

texturizado na cor preta.
assento: dimensões – 480 mm x 460 mm (largura x profundidade). fixo, em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente 
com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturi-

zado na cor preta.
Revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de PVC no encosto/assento. Partes 

metálicas em pintura eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta.
Base: fixa, contínua, estrutura em tubo de aço industrial com ponteiras e sapatas em polipropileno injetado.

Certificado de conformidade com a NBR 13962:2018 VERSÃO CORRIGIDA:2018 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – CADEIRAS.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/VErNiEr

300 r$420,00 r$126.000,00

55

Poltrona Tipo interlocutor, espaldar médio, fixa, com braços
dimensões: largura total – 570 mm, altura total – 900 mm e Profundidade total – 600 mm.

Braços: apoia-braço fixo, injetado em poliuretano integral SKIN e alma de aço. Cor preta.
Encosto: dimensões – 450 mm x 450 mm (extensão vertical x largura). fixo, em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomica-
mente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento 

texturizado na cor preta.
assento: dimensões – 480 mm x 460 mm (largura x profundidade). fixo, em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente 
com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturi-

zado na cor preta.
Revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de PVC no encosto/assento. Partes 

metálicas em pintura eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta.
Base: fixa, contínua, estrutura em tubo de aço industrial com ponteiras e sapatas em polipropileno injetado.

Certificado de conformidade com a NBR 13962:2018 VERSÃO CORRIGIDA:2018 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – CADEIRAS.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/VErNiEr

40 r$580,00 r$23.200,00

56

cadeira para digitador, giratória, com braços reguláveis, espaldar médio
dimensões: largura total – 620 mm, altura total - de 900 a 1020 mm e Profundidade total (considerando base de rodízios) – 685 mm.

Braços: com gatilho para regulagem de altura e estrutura em polipropileno. apoia-braço injetado em poliuretano integral SKiN e com alma de aço 
pintado. cor preta.

Encosto: dimensões – 460 mm x 460 mm (extensão vertical x largura). Em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente 
com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturi-

zado na cor preta.
assento: dimensões – 490 mm x 465 mm (largura x profundidade). Em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 
no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado 

na cor preta.
Revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de PVC no encosto/assento. Partes 

metálicas em pintura eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta.
Estrutura: coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de gira, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência. 

cor preta.
Mecanismo: sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás. regulagem para profundidade e altura do encosto através de catraca. Meca-
nismo back system, com inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca, para várias posições, com molas para retorno automático do 

encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador.
Base: giratória, desmontável e com 05 hastes em aço, rodízios convencionais para piso frio, capa de proteção em polipropileno.

Certificado de conformidade com a NBR 13962:2018 VERSÃO CORRIGIDA:2018 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – CADEIRAS.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/VErNiEr

600 r$800,00 r$480.000,00

57

cadeira para secretária, giratória, sem braços, espaldar médio
dimensões: largura total - 470mm, altura total - de 800 a 980 mm e Profundidade total (considerando base de rodízios) – 685 mm.

Encosto: dimensões – 460mm x 460 mm (extensão vertical x largura). Em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente 
com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturi-

zado na cor preta.
assento: dimensões – 470mm x 465 mm (largura x profundidade). Em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 
no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado 

na cor preta.
Revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de PVC no encosto/assento. Partes 

metálicas em pintura eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta.
Estrutura: coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de gira, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência. 

Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16 x 30 mm.
Mecanismo: Sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, flange de apoio da cadeira com estrutura em “L” regulável para profundidade 

e altura do encosto.
Base: giratória, desmontável e com 05 hastes em aço, rodízios convencionais para piso frio, capa de proteção em polipropileno.

Certificado de conformidade com a NBR 13962:2018 VERSÃO CORRIGIDA:2018 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – CADEIRAS.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/VErNiEr

350 r$600,00 r$210.000,00
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58

longarina de cadeira Tipo espera, 02 lugares, sem braços, espaldar médio
dimensões: largura total -1250 mm, altura total – 820 mm e Profundidade total – 645 mm.

Encosto / assento: em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 
a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta.

Revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de PVC no encosto/assento. Partes 
metálicas em pintura eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta.

Estrutura: Pé em tubo de aço industrial retangular 30 x 50 mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30 x 70mm; Tubo da 
longarina em aço industrial quadrado 50 x 50 mm; Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16 x 30mm, revestido com sanfona de 

polipropileno. cor preta.
Base: sapatas e ponteiras em polipropileno injetado com niveladores de piso.

Certificado de conformidade com a NBR 16031:2012 – MÓVEIS - ASSENTOS MÚLTIPLOS (LONGARINAS).
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/VErNiEr

40 r$870,00 r$34.800,00

59

longarina de cadeira Tipo espera, 03 lugares, sem braços, espaldar médio
dimensões: largura total – 1850 mm, altura total – 820 mm e Profundidade total – 645 mm.

Encosto / assento: em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 
a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta.

Revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de PVC no encosto/assento. Partes 
metálicas em pintura eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta.

Estrutura: Pé em tubo de aço industrial retangular 30 x 50 mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30 x 70 mm; Tubo da 
longarina em aço industrial quadrado 50 x 50 mm; Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16 x 30mm, revestido com sanfona de 

polipropileno.
Base: sapatas e ponteiras em polipropileno injetado com niveladores de piso.

Certificado de conformidade com a NBR 16031:2012 – MÓVEIS - ASSENTOS MÚLTIPLOS (LONGARINAS).
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/VErNiEr

60 r$
1.300,00 r$78.000,00
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longarina de cadeira Tipo espera, 04 lugares, sem braços, espaldar médio
dimensões: largura total – 2600 mm, altura total – 820 mm e Profundidade total 645 mm.

Encosto / assento: em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 
a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta.

Revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de PVC no encosto/assento. Partes 
metálicas em pintura eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta.

Estrutura: Pé em tubo de aço industrial retangular 30 x 50 mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30 x 70 mm; Tubo da 
longarina em aço industrial quadrado 50 x 50 mm; Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16 x 30 mm, revestido com sanfona de 

polipropileno.
Base: sapatas e ponteiras em polipropileno injetado com niveladores de piso.

Certificado de conformidade com a NBR 16031:2012 – MÓVEIS - ASSENTOS MÚLTIPLOS (LONGARINAS).
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/VErNiEr

40 r$
1.600,00 r$64.000,00

Valor global máximo do Grupo r$
1.267.750,00

Lote iii – PoLtroNa de aUditÓrio

item Especificação Qtd Preço Unitário Valor global máximo 
do item
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Poltrona para auditório, com espaldar alto, apoia-braço, prancheta retrátil e escamoteável anti-pânico e sistema de fechamento do assento e encosto sincronizado, fixa 
no piso.

Encosto: estrutura interna em compensado com aproximadamente 15 mm de espessura. Espuma injetada em poliuretano flexível, densidade entre 45 e 55kg/m³ e espessura 
média de 60 mm, com capa de proteção e acabamento injetada na parte posterior em polipropileno texturizado. o encosto deve possuir saliência para apoio lombar. dimensões 

aproximadas: 570 mm x 490 mm (extensão vertical x largura). altura do encosto em relação ao piso: 940 mm.
Assento: estrutura interna em compensado com aproximadamente 15 mm de espessura. Espuma injetada em poliuretano flexível, densidade entre 50 e 55kg/m³ e espessura 
média de 65 mm, com capa de proteção e acabamento injetada na parte posterior em polipropileno texturizado. Possui sistema rebatível sincronizado automático do assento 

e encosto, através de 02 contrapesos em aço de 1” de diâmetro, localizado sob a espuma do assento. dimensões aproximadas: 490 mm x 460 mm x 450 mm (largura x 
profundidade x altura do piso).

laterais: em estrutura de chapa de aço estampada com espessura de 2,65 mm com 65 mm de largura. Estrutura em forma de “U”, também em chapa de aço estampada, nas 
partes superior e inferior com 3,35 mm de espessura. Na parte central, onde é fixada a guia de assento e encosto, chapa de aço de 4,5 mm de espessura. A estrutura das 

laterais é fechada com tampo em compensado, fixado através de pinos plásticos de encaixe rápido.
Braços: na parte superior das laterais, com alma de aço estrutural e revestido em poliuretano integral Skin texturizado. Dimensões: 338 mm x 67 mm (comprimento x largura).

Prancheta: embutida na lateral da poltrona. Escamoteável com sistema anti-pânico e injetada em aBS texturizado estrutural. Suporte de giro injetado em liga de alumínio, 
fixado com buchas metálicas auto-expansíveis. O fechamento da prancheta é auxiliado por sistema de mola e por gravidade. Dimensões: 344 mm x 298 mm (largura x profun-

didade). A prancheta poderá tanto ser do lado direito, quanto do lado esquerdo da poltrona (definição quando do pedido de aquisição).
Pés: constituídos por tubo de aço oblongo de 30 mm x 90 mm, com espessura de 1,9 mm. Sapata em chapa de aço estampado de 2 mm de espessura, com largura total de 
84 mm e comprimento de 282 mm, furos de 8,5 mm de diâmetro com distância entre si de 245 mm. Estrutura metálica soldada pelo sistema MiG, acabamento em pintura 

eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento anti-ferruginoso.
Revestimento: laterais, assento e encosto tapeçadas em tecido crepe 100% poliéster, cor a definir.

Certificação: deverá ser apresentada, pelas empresas licitantes, comprovação de conformidade com a NBR 15878:2011 – MÓVEIS – ASSENTOS PARA ESPECTADORES – 
REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS PARA A RESISTÊNCIA E A DURABILIDADE, mediante certificado emitido por Organismo de Certificação de Produto - OCP acreditado pelo 

iNMETro ou por laudo de ensaios emitido por laboratórios acreditados pelo iNMETro.
imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/coloGNE

500 r$
1.130,00

r$
565.000,00
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Poltrona para auditório, com espaldar alto, apoia-braço, prancheta escamoteável anti-pânico e assento e encosto sincronizado, fixa no piso (para P.O. - pessoa obesa).
Encosto: estrutura interna em compensado com aproximadamente 15 mm de espessura. Espuma injetada em poliuretano flexível, densidade entre 45 e 55kg/m³ e 

espessura média de 60 mm, com capa de proteção e acabamento injetada na parte posterior em polipropileno texturizado. o encosto deve possuir saliência para apoio 
lombar. dimensões aproximadas: 570 mm x 900 mm (extensão vertical x largura). altura do encosto em relação ao piso: 940 mm.

Assento: estrutura interna em compensado com aproximadamente 15 mm de espessura. Espuma injetada em poliuretano flexível, densidade entre 50 e 55kg/m³ e espessura 
média de 65 mm, com capa de proteção e acabamento injetada na parte posterior em polipropileno texturizado. Possui sistema rebatível sincronizado automático do assento 

e encosto, através de 02 contrapesos em aço de 1” de diâmetro, localizado sob a espuma do assento. dimensões aproximadas: 490 mm x 460 mm x 450 mm (largura x 
profundidade x altura do piso).

laterais: em estrutura de chapa de aço estampada com espessura de 2,65 mm com 65 mm de largura. Estrutura em forma de “U”, também em chapa de aço estampada, nas 
partes superior e inferior com 3,35 mm de espessura. Na parte central, onde é fixada a guia de assento e encosto, chapa de aço de 4,5 mm de espessura. A estrutura das 

laterais é fechada com tampo em compensado, fixado através de pinos plásticos de encaixe rápido.
Braços: na parte superior das laterais, com alma de aço estrutural e revestido em poliuretano integral Skin texturizado. Dimensões: 338 mm x 67 mm (comprimento x largura).

Prancheta: embutida na lateral da poltrona. Escamoteável com sistema anti-pânico e injetada em aBS texturizado estrutural. Suporte de giro injetado em liga de alumínio, 
fixado com buchas metálicas auto-expansíveis. O fechamento da prancheta é auxiliado por sistema de mola e por gravidade. Dimensões: 344 mm x 298 mm (largura x profun-

didade). A prancheta poderá tanto ser do lado direito, quanto do lado esquerdo da poltrona (definição quando do pedido de aquisição).
Pés: constituídos por tubo de aço oblongo de 30 mm x 90 mm, com espessura de 1,9 mm. Sapata em chapa de aço estampado de 2 mm de espessura, com largura total de 
84 mm e comprimento de 282 mm, furos de 8,5 mm de diâmetro com distância entre si de 245 mm. Estrutura metálica soldada pelo sistema MiG, acabamento em pintura 

eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento anti-ferruginoso.
Revestimento: laterais, assento e encosto tapeçadas em tecido crepe 100% poliéster, cor a definir.

Certificação: deverá ser apresentado, pelas empresas licitantes, laudo dimensional referente à NBR 9050:2015 – ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, 
ESPaÇoS E EQUiPaMENToS UrBaNoS.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/coloGNE

8 r$ 1.200,00 r$ 9.600,00

Valor global máximo do Grupo r$ 574.600,00
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endereço da contratada: rua Vereador décio de Paula, 101, no Mu-
nicípio de formiga - MG, cEP 35574-825, Telefone/fax (61) 3248-3956 
/ (37) 3329-1000, e-mail tecno2000@tecno2000.com.br/ brasilia@tec-
no2000.com.br.
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.
foro: Belém.

Protocolo: 731226
eXtrato de recoMeNdaÇÃo Nº 006/2022-MPPa/PJsLP. o Mi-
NistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ torna pública a presente 
recomendação visando o respeito aos interesses, direitos e bens cuja de-
fesa lhe cabe promover. rEcoMENdaÇÃo Nº 006/2022-MPPa/PJSlP (SiMP 
Nº 000082-998/2022). oriGEM: Promotoria de Justiça de Santa luzia do 
Pará. oBJETiVo/fiNalidadE: 1. rEcoMENdar ao MUNicÍPio dE SaNTa 
lUZia do Pará que: a. Proceda com a regularização da composição e 
estruturação do cacS-fUNdEB; b. atente à correta composição do ca-
cS-fUNdEB; c. Garanta a infraestrutura necessária à plena execução das 
atividades do cacS-fUNdEB; e d. atenda aos comandos normativos da 
Portaria n.º 430/08 do fNdE e da lei n.º 14.113/2020, especialmente a 
garantia de eficaz controle social da aplicação dos recursos do FUNDEB 
pelo cacS-fUNdEB, com o acesso ao órgão colegiado de todos os docu-
mentos previstos nos artigos 33, § 1°, iii, e 36 da lei n° 14.113/2020. 2. 
ao coNSElHo dE acoMPaNHaMENTo E coNTrolE Social (cacS) do 
fUNdEB que: a. Seja elaborado um cronograma de reuniões do conse-
lho, com ampla divulgação nos meios de comunicação oficial e nas redes 
sociais; b. Seja elaborado um plano de ações do conselho, ao qual deve 
ser conferido publicidade; c. Seja iniciado o trâmite administrativo para 
elaboração e aprovação do regimento interno do conselho; e d. atenda 
aos comandos normativos da Portaria n.º 430/08 do fNdE e da lei n.º 
14.113/2020, exercendo efetivo acompanhamento e controle social da dis-
tribuição, da transferência e da aplicação dos recursos dos fundos vincula-
dos à educação, com o exercício das atribuições previstas no artigo 33, § 
§ 1° e 2° da lei n.º 14.113/2020, e atuação autônoma, sem vinculação ou 
subordinação institucional ao Poder Executivo local (artigo 33, § 3°, idem). 
recomendar, ainda, o encaminhamento à Promotoria de Justiça de Santa 
luzia do Pará de todas as informações sobre as medidas tomadas, no que 
diz respeito ao disposto na presente recomendação, no prazo de quinze 
dias, em respeito ao artigo 10 da resolução 164/2017 do cNMP. dESTiNa-
Tário: Prefeito de Santa luzia do Pará, Secretário Municipal de Educação 
de Santa luzia do Pará e Presidente do conselho de acompanhamento e 
controle Social (cacS) fUNdEB.

Protocolo: 842090
extrato da Portaria nº 025/2022-MP/9ªPJ/stM
Procedimento administrativo SiMP 003939-031/2022
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 003939-031/2022, 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 025/2022-MP/9ªPJ/STM.
acompanhados: agência de regulação e controle de Serviços Públicos-ar-
coN, Wildson araújo de Melo.
Assunto: “ Acompanhar a regularidade da fiscalização da ARCON em rela-
ção às operadoras da linha 005-Santarém-itaituba materializadas na cida-
de de Santarém; (2) apurar eventual irregularidade na fiscalização ocorri-
da em 16 de fevereiro de 2022 por servidores da arcoN, com a presença 
do senhor Wildson Mello, diretor de fiscalização da arcoN, ocasião em 
que a empresa lV Navegações e Transporte EirEli foi impedida de realizar 
a viagem de seus passageiros, apesar de possuir autorização para tanto 
(ordem de Serviço nº037/2021-GTH/arcoN).”
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 842081
extrato de Portaria n° 010/2022-MP/3ªPJB
o 3º cargo de Promotoria de Justiça de Bragança, com fundamento no art. 
8º da resolução n. 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Bragança, e-mail: mpbraganca@mp.pa.gov.br, 
Portaria nº 010/2022-MP/3ªPJB .
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
assunto: iNforMaÇÃo ENcaMiNHaMENTo PElo coNSElHo TUTElar 
dE TracUaTEUa acErca dE SiTUaÇÃo ENVolVENdo PoSSÍVEl MaUS 
TraToS E aBUSo SEXUal Sofrido PEloS filHoS da Sra. clEiciaNE 
SaNToS doS rEiS.
Maria cláUdia ViToriNo GadElHa
3ª Promotora de Justiça Titular de Bragança/Pa

Protocolo: 842111
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 012/2022-MPPa/PJts
a Promotoria de Justiça de Terra Santa, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho 
Nacional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar os 
representantes das empresas construtora andrade lTda e da construtora 
Myllia lTda, 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 000502-043/2020.
Terra Santa/Pa, 18 de agosto de 2022.
Guilherme lima carvalho
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça de Terra Santa/Pa

Protocolo: 842195

a 1ª Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habita-
ção e Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse Social 
de ananindeua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da re-
solução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo, autuado sob o nº 000018-440/2022, que se 
encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Esta-
dual, no Município de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 8, 
cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4139.
PorTaria Nº019/2022-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
NoTÍcia dE faTo SiMP Nº 000018-440/2022
oBJETo: acoMPaNHar E fiScaliZar a observância do PlaNo dirETor 
do município de ananindeua/Pa – lei n° 2237/2006, art. 180 – das Normas 
de Postura – consubstanciado no pedido de providências da nacional luiza 
Maria de oliveira Silva.
ÓrGÃo dE EXEcUÇÃo MiNiSTErial: 1° Promotor de Justiça do Meio am-
biente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, funda-
ções e Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 842184
eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo
SiMP 002202-031/2022
a ProMoTora dE JUSTiÇa dE SaNTarÉM/Pa TiTUlar do 3º carGo, no 
uso de suas atribuições legais e prerrogativas funcionais, realiza a conver-
são de Notícia de fato n.º 002202-031/2022 em Procedimento administra-
tivo n.º 009/2022 a fim de adotar diligências para embasar atividade mi-
nisterial não sujeita a inquérito civil para acompanhar as medidas adotadas 
pela SEaP quanto a denúncia de eventual ameaça e/ou lesão praticada pelo 
policial penal de nome MaUrÍcio, tendo como vítima SidVaN PiNHEiro 
dáVila.
Portaria de instauração nº 009/2022-MP/3ªPJ
data da instauração: 29/09/2022
objeto: o procedimento administrativo tem como objeto acompanhar as 
medidas adotadas pela SEaP quanto a denúncia de eventual ameaça e/ou 
lesão praticada pelo policial penal de nome MaUrÍcio, tendo como vítima 
SidVaN PiNHEiro dáVila.
dUllY SaNaE araÚJo oTaKara
3ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 842298
extrato da Portaria nº 23/2022-MP/PJts
o Promotor de Justiça Titular de Terra Santa, com fundamento artigos 127 
e 129, incisos i, ii, Viii e iX da constituição federal e na forma das resolu-
ções nº 181/2017 do conselho Nacional do Ministério Público e 01/2011 do 
Ministério Público do Estado do Pará, combinados com o artigo 52, incisos 
ii, da lei complementar do Estado do Pará nº 57/2006, no artigo 1º, da 
lei 8.625/1993, no artigo 1º, iV e Viii, da lei 7.347/1985, e nos artigos 
1º, 9º, 10, 11 e 17, da lei 8.429/1992, torna pública a instauração do Pro-
cEdiMENTo iNVESTiGaTÓrio criMiNal SiMP Nº 000148-043/2022, que 
se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de Terra Santa, situada 
na TV. Santa Terezinha – centro – cEP: 68.285-000 Terra Santa – fone/ 
fax: (93)3538-1554.
Portaria nº 23/2022-MP/PJTS
investigados: SiGiloSo.
assunto: SiGiloSo
Guilherme lima carvalho - Promotor de Justiça

Protocolo: 842277
extrato da Portaria nº 22/2022-MP/PJts
o Promotor de Justiça Titular de Terra Santa, com fundamento artigos 127 
e 129, incisos i, ii, Viii e iX da constituição federal e na forma das resolu-
ções nº 181/2017 do conselho Nacional do Ministério Público e 01/2011 do 
Ministério Público do Estado do Pará, combinados com o artigo 52, incisos 
ii, da lei complementar do Estado do Pará nº 57/2006, no artigo 1º, da 
lei 8.625/1993, no artigo 1º, iV e Viii, da lei 7.347/1985, e nos artigos 
1º, 9º, 10, 11 e 17, da lei 8.429/1992, torna pública a instauração do Pro-
cEdiMENTo iNVESTiGaTÓrio criMiNal SiMP Nº 000461-043/2022, que 
se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de Terra Santa, situada 
na TV. Santa Terezinha – centro – cEP: 68.285-000 Terra Santa – fone/ 
fax: (93)3538-1554.
Portaria nº 22/2022-MP/PJTS
investigados: SiGiloSo.
assunto: SiGiloSo
Guilherme lima carvalho - Promotor de Justiça

Protocolo: 842268
Portaria Nº 4610/2022-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 492/2022-MP/GaEco
coNSidEraNdo os princípios constitucionais, em especial o da indivisibi-
lidade 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 os Procedimentos n.º 004193-040/2018; 007436-
040/2018; 000695-040/2018; 003161-040/2017; 003164-040/2017; 
006490-040/2018; 002832-040/2018; 007204-040/2018; 006702-
040/2019; 002655-040/2020; 005615-040/2019; 005202-040/2019; 
002408-040/2020; 007176-040/2017; 006690-040/2019; 002608-
040/2019; 001977-040/2017; 007392-0402017; 006476-040/2019; 
005778-040/2017; 005440-040/2017; 001702-040/2020; 005194-
040/2019; 000993-040/2020; 000994-040/2020; 000992-4040/2020; 
000991-040/2020; 001884-040/2017; 005189-040/2019; 005191-
040/2017; 006270-040/2019; 006264-040/2019; 006277-040/2019; 
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006273-040/2019; 0040059-040/2018; 000690-040/2018; 006267-
040/2019; 006266-040/2019; 004061-040/2018; 002661-047/2019; 
001561-040/2019; 004978-040/2019; 000994-040/2020; 002832-
040/2018; 003161-040/2017; 003164-040/2017; 006490-040/2018
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 as Promotoras de Justiça, cristina Maria de Quei-
roz colares e Sabrina Mamede Napoleão Kalume, atuando por designação 
na 4.ª PJ cível de castanhal, nos procedimentos supramencionados, nos 
termos do Oficio n.º 492/2022-MP/GAECO.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 19 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 842254
Portaria Nº 4373/2022-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 133749/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo SErGio rodriGUES liMa
carGo/fUNÇÃo: TEc. a. SiST. - SUP. a BaNco dE dadoS - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1134
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): João Pessoa/PB
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 27/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (três) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do curso “Hackathon Pandora”
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 4374/2022-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 138018/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa ValEria PiNTo cardoSo
carGo/fUNÇÃo: 6o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1542
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar do evento “desven-
dando o programa nacional de alimentação escolar - lei nº 11.497/2009”
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 4375/2022-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 136454/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WEllYToN da SilVa coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3325
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, Salvaterra/Pa, Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2022 - 09/08/2022, 10/08/2022 - 10/08/2022, 
11/08/2022 - 11/08/2022, 23/08/2022 - 25/08/2022, 29/08/2022 - 
30/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
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 4376/2022-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 137244/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaMElla criSTiNa MarTiNS caSTro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2831
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): curuçá/Pa
PErÍodo(S): 26/07/2022 - 26/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir ordem de Busca nº 
069/2022-MPPa/GSi
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 4377/2022-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 137313/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl oliVEira liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3164
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Medicilândia/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 01/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 10 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4378/2022-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 137354/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iNGrid carMEliNE dE oliVEira rodolfi BEZErra
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2873
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 - cumprir ordem de 
Missão nº 072/2022 - MPPa/GSi
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 4379/2022-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 137356/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: THaMirES SilVa riBEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3318
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: cumprimento de mandados judiciais - cumprir ordem de 
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Missão nº 072/2022 - MPPa/GSi
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 4380/2022-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 137369/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaMElla criSTiNa MarTiNS caSTro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2831
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 - cumprir ordem de Missão 
nº 071/2022-GSi
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 4381/2022-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 137372/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: TESSa lUcia PESSoa MUNiZ
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2177
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 - cumprir ordem de Missão 
nº 071/2022-GSi
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 4382/2022-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 137709/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raMoN fUrTado SaNToS
carGo/fUNÇÃo: 10o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.1557
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): almeirim/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de almeirim
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 4410/2022-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 136368/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElaiNE criSTiNa NaSciMENTo do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: cHEfE do SErVico dE docUMENTacao - MP.fG-3
MaTrÍcUla: 999.1467
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa

dESTiNo(S): 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: organização de arquivos - realizar a organização e recolhi-
mento do acervo arquivístico da Promotoria de Justiça de São caetano de 
odivelas
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 4411/2022-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 137825/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo aUGUSTo foNSEca ParaNHoS ]
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTica 
JUridico-iNSTiTUcioNal
MaTrÍcUla: 999.535
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, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4412/2022-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 137542/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia carValHo MEdrado aSSMaNN
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Breves
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, Marabá/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 28/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4413/2022-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 137525/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaGdalENa TorrES TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Parauapebas
MaTrÍcUla: 999.1731
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Parauapebas - Pa
dESTiNo(S): São Paulo/SP
PErÍodo(S): 13/09/2022 - 17/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (três) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar do congresso do Júri - 
200 anos do Tribunal do Júri no Brasil: Legados e desafios
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 4414/2022-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 137443/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo foNSEca loPES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
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combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Paulo/SP
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do congresso do Júri - 200 anos do Tribunal do Júri no Brasil: legados e 
desafios
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 4415/2022-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 137423/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo SaraValli rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de São João de Pirabas
MaTrÍcUla: 999.2454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Paulo/SP
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário- Participar do congresso do Júri - 
200 anos do Tribunal do Júri no Brasil: Legados e desafios.
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 4416/2022-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 137592/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JErffSoN lEMoS TorTola
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.1189
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São João do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 12/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica de 
Engenharia civil no Prédio do Espaço de acolhimento para a criança e 
adolescente
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 4417/2022-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 135540/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: cYNTHia GraZiEla da SilVa cordEiro
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Ulianópolis
MaTrÍcUla: 999.2838
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Ulianópolis - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, São Paulo/SP
PErÍodo(S): 13/09/2022 - 17/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (três) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar do congresso do Júri - 
200 anos do Tribunal do Júri no Brasil: Legados e desafios.
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 4418/2022-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 137650/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo SaraValli rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir ordem de Missão nº 
050/2022-GaEco e nº 051/2022-GaEco
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 4419/2022-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 137807/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PEdro rENaN caJado BraSil
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de alenquer
MaTrÍcUla: 999.2322
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: alenquer - Pa
dESTiNo(S): rurópolis/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de rurópolis
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 4422/2022-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 137293/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVEraldo dE SoUZa GoMES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1651
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção
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 4437/2022-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 137737/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGElica coSTa MacHado liMa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.3492
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 12/08/2022 - 12/08/2022, 16/08/2022 - 16/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4438/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
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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 137563/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErTo liMa MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salvaterra/Pa, Soure/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 11/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4439/2022-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 137652/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNo BElTrao da SilVa faria
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3464
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): cametá/Pa
PErÍodo(S): 26/07/2022 - 27/07/2022
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, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4442/2022-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 137787/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo PErEira ValUar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2251
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): Salvaterra/Pa, Soure/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4555/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 018/2022-MP/aSPlaN, datado de 
29/07/2022, protocolizado sob o nº 11273/2022, em 29/07/2022; e
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
i - diSPENSar a servidora EUNicE roSa fiGUEira dE MElo, da grati-
ficação de Tempo Integral, concedida pela Portaria nº 1385/1997-PGJ, a 
contar de 01/08/2022.
ii - coNcEdEr a servidora THaiS alESSaNdra NUNES BaSToS, ocupante 
do cargo de auxiliar de administração, lotada na assessoria de Planeja-
mento, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea 
“a”, da lei Estadual no 5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e 
enquanto desempenhar suas atividades junto àquela unidade, a contar de 
01/08/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 17 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria Nº 4569/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/01/1994, SilVio VicTor NaSciMENTo TriNdadE do cargo de pro-
vimento em comissão de auditor de controle interno, MP.cPci-101.4, no-
meado por meio do ato nº 129/2019, de 02/05/2019, publicado no d.o.E. 
de 29/05/2019, a contar de 16/08/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 18 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4570/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
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, 
BrUNa TaTYara dE SoUSa TriNdadE roXo, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de auditor de controle interno, MP.cPci-101.4, 
a partir de 16/08/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 18 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4579/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais e considerando os termos do ofício nº 123/2022-
MP/SUB-Ta, datado de 04/07/2022, protocolizado sob o nº 10116/2022, 
em 05/07/2022,
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 12/08/2022, a Portaria nº 1722/2022-MP/PGJ, de 
29/06/2021, publicada no d.o.E. de 01/07/2021, a qual delegou poderes 
à Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, para atuar a contar de 
01/07/2021, em todos os expedientes administrativos internos referentes 
a pedido de averbação de tempo de serviço de membros e servidores do 
MPPa.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 18 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 842256
editaL de arQUiVaMeNto Nº 002/2022-MP/2ª PJtuc (ic 
000926-027/2020)
a 2ª Promotoria de Justiça de Tucuruí, por intermédio do Promotor de Jus-
tiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção 
ao disposto no art. 27, § 1º e 2º, da resolução no 007/2019-cPJ, vem por 
meio deste edital, cientificar os interessados: ARTHUR DE JESUS BRITO, 
BENEdiTo JoaQUiM caMPoS coUTo E JoNES WilliaM da SilVa GalVÃo 
e a todos quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual 
apresentação de razões e documentos ao conselho Superior do Ministério 
Público até a sessão do julgamento, para fins de impugnação do ARQUIVA-
MENTo do inquérito civil SiMP nº 000926-027/2020.
Tucuruí-Pa, 18 de aGoSTo de 2022.
luiz alberto almeida Presotto
2o Promotor de Justiça Titular de Tucuruí

Protocolo: 842255
a 1ª Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural 
e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de inte-
resse Social de ananindeua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso 
i, da resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instaura-
ção do Procedimento administrativo, autuado sob o nº 035794-003/2022, 
que se encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público 
Estadual, no Município de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 
8, cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4139.
PorTaria Nº 043/2022-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
NoTÍcia dE faTo SiMP Nº 035794-003/2022
oBJETo: acoMPaNHar E fiScaliZar a observância do PlaNo dirETor 
do município de ananindeua/Pa – lei n° 2237/2006, art. 180 – das Normas 
de Postura – consubstanciado no pedido de providências do nacional iden-
tificado nos autos como Matheus.
ÓrGÃo dE EXEcUÇÃo MiNiSTErial: 1° Promotor de Justiça do Meio am-
biente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, funda-
ções e Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 842247
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 027/2022-MPPa/9ºPJ/stM
a 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de direitos constitucionais e Pro-
bidade administrativa, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo 
subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto no 
art. 4º, § 1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional do Minis-
tério Público, e art. 8º, § 5º e 6º, da resolução nº 007/2019-cPJ, vem 
por meio deste edital, cientificar a todos que possam interessar, inclusive 
para efeito de eventual apresentação de recurso ao conselho Superior do 
Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo 
do Procedimento Preparatório SiMP nº 012242-031/2017, instaurado pelo 
dever de ofício, que tinha por objeto instruir as investigações referentes 
a comprovação da prestação de serviço pelos servidores da câmara de 
Vereadores de Santarém.
Santarém-Pa, 18 de agosto de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém

Protocolo: 842241
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acarÁ/Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do Pregão 
Eletrônico nº 039/2022, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTEraiS TÉcNicoS oBJETiVaNdo aTENdEr o ProGraMa 
farMácia BáSica No MUNicÍPio dE acará/Pa. Vencedores: P G liMa coM 
EirEli cNPJ: 23.493.764/0001-61 Valor r$ 97.100,00 (Noventa e Sete Mil, 
cem reais), aMaZoN MEdical carE EirEli cNPJ: 29.187.032/0001-20 Va-
lor r$ 50.416,00 (cinquenta Mil, Quatrocentos e dezesseis reais), Nordic 
coMErcio E rEPrESENTaÇao dE ProdUToS MEdicoS E HoSPiTalarES 
EirEli cNPJ: 43.433.429/0001-85 Valor r$ 500,00 (Quinhentos reais).

Pedro PaULo GoUVea Moraes-Prefeito Municipal.
Protocolo: 842439

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
eXtrato de coNtrato  

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2022
coNtrataNte - PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo/FUNdo 
MUNiciPaL de saÚde, coNTraTado: aUTo cENTEr PEÇaS E SErViÇoS 
lTda, cNPJ/Mf: 43.869.655/0001-03,- contrato administrativo nº. 244/2022 
fMS, no valor de r$ 70.183,00 (Setenta mil, cento e oitenta e três reais), 
oBJETo: contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para o futuro 
fornecimento de serviços mecânicos na frota de veículos e máquinas, para 
manutenção das atividades das secretarias e fundos do município de Brasil 
Novo-Pa, dotação: 10 122 0004 2.023 - Manutenção da Secretaria Municipal 
de Saúde;10 302 0238 2. 020 - Manutenção da Média complexidade; 10 301 
0202 2.007 - Manutenção do Pab fiXo; 10 301 0202 2.010 - Manutenção PaB 
Estadual; 10 302 0238 2.019 - Manutenção das atividades do SaMU; 10 304 
0235 2.021 - Manutenção da Vigilância Sanitária; 10 305 0235 2.022 - Ma-
nutenção da Vigilância em Saúde; 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica. Vigência: 18/08/2022 a 31/12/2022.

eXtrato de coNtrato 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022 - FMs

coNtrataNte - PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo/FUNdo 
MUNiciPaL de saÚde, coNTraTado: r. f. BarilE lTda inscrita no cNPJ 
nº 29.230.269/0001-46 - contrato administrativo nº. 140/2022 fMS, no va-
lor de  r$ 326.483,50 (Trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e 
três reais e cinquenta centavos), oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fU-
TUTra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE 
MaTErial E EQUiPaMENTo odoNTolÓGico No iNTErESSE do fUNdo MU-
NiciPal dE SaÚdE, dotação: - 1030202382.018 - Manutenção do centro de 
Especialidades odontológicas; 1030102022.010 - Manutenção do PaB - ESTa-
dUal; 1030102022.009 - Manutencao do Programa Saúde da família - PSf; 
1030102022.008 - Manutenção do Programa Saúde Bucal; 1030102022.005 
- Manutencao do Programa Saude na Escola; -3.3.90.30.00 - material de 
consumo; Equipamentos e material permanente -  4.4.90.52.00 Vigência: 
16.08.2022 a 31.12.2022.

retiFicaÇÃo de eXtrato de coNtrato
No eXtrato de coNtrato, Publicado No doU, do dia 13/07/2022, Edi-
ção N° 131, Seção 3, página 233. onde lê-se: “ Vigência: 04/06/2022 a 
04/06/2023”, Leia-se: “ Vigência: 04/07/2022 a 04/07/2023. “. as demais 
informações permanecem inalteradas.

eLYssoN LeoNarde KLoss
Secretário Municipal de Saúde de Brasil Novo

Protocolo: 842440

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aVisos de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

toMada de PreÇos nº 2/2021-051801
objeto: contratação de Empresa Especializada Na Execução de obras de 
Engenharia civil Para construção de Meio fios E calçadas em Vias Já Pavi-
mentadas do Município de Breves/Pa. Vencedor: Smp construções, comer-

cio E Serviços Eireli, cNPJ: 17.853.685/0001-11, com o valor total de r$ 
438.410,61. Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93. José antonio 
azevedo Leão. 27 de junho de 2022.

toMada de PreÇos Nº 2/2022-052601. 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para a Execução da obra de 
reforma do Prédio Para Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social 
No Município de Breves/Pa. Vencedor: Seven Six construtora e com Ercio 
ltda, com o valor total de r$ 543.434,90. Homologo a licitação na forma da 
lei nº 8.666/93. Joselice carames de Melo. 12 de agosto de 2022.

eXtrato de coNtrato 
coNtrato Nº: 20220243 

origem: tomada de Preços nº 2/2022-052601; contratante: fundo Muni-
cipal de assistência Social; contratada(o): Seven Six construtora e comercio 
ltda; objeto: contratação de Empresa Especializada Para a Execução da obra 
de reforma do Prédio Para Secretaria Municipal do Trabalho e assistência So-
cial no Município de Breves/Pa; Valor Total: r$ 543.434,90; Vigência: 16/08/ 
2022 a 15/03/2023; data da assinatura: 16/08/2022.

Protocolo: 842441

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de aNULaÇÃo 

1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 4.034/2021- PMc. o Muni-
cípio de cametá, por meio da sua comissão Permanente de licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados, que decidiu tornar sem efeito a 
publicação do 1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 4.034/2021- 
PMc. data da publicação: publicado no dia 29/07/2022, no d.o.U seção 3, pág. 
223, Nº 143, no doE/Pa nº 35.062, pág. 106-107 e no diário do Pará, cadernos 
Economia, pág. B8. Victor correa cassiano - Prefeito Municipal.

Protocolo: 842442

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de cHaMada PÚBLica 

a Prefeitura Municipal de capanema/Pa, comunica a quem faça interes-
sar, que realizará a chamada Pública da agricultura familiar nº 001/2022-
PMc. objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 
Empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de 
alimentação Escolar - PNaE. abertura: 12/09/2022, ás 10:00h. Edital dispo-
nível no site da oficial da entidade: www.capanema.pa.gov.br. Presidente da 
cPL. Henie Maria Neves de sousa.

aViso de ratiFicaÇÃo 
iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-029 

objeto: Parceria entre a câmara de dirigentes lojistas de capanema e o Mu-
nicípio de capanema/Pa objetivando apoio ao 26º liquida Geral, ação de in-
centivo ao desenvolvimento do Microempreendedor individual, indústria, mi-
cro e pequenas empresas. fundamento legal: artigo 31, inciso ii e 32 da lei 
nº 13.019/2014. Vigência: 01 (um) mês. Valor Global: R$ 30.000,00. Ratifi-
cação em: 14/07/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal.

eXtrato de terMo de FoMeNto 
termo de Fomento nº 2207003-2022. inex. nº 6/2022-029. conceden-
te: Município de capanema/Prefeitura Municipal. Proponente: câmara de di-
rigentes lojistas de capanema com cNPJ nº 04.854.709/0001-05. objeto: 
Parceria entre a câmara de dirigentes lojistas de capanema e o Município 
de capanema/Pa objetivando apoio ao 26º liquida Geral, ação de incenti-
vo ao desenvolvimento do Microempreendedor individual, indústria, micro e 
pequenas empresas. fundamento legal: artigo 31, inciso ii e 32 da lei nº 
13.019/2014. Vigência: 01 (um) mês. Valor: r$30.000,00. data de assina-
tura: 22/07/2022.

Protocolo: 842443

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
eXtratos de coNtratos 

PreGÃo Nº 9-2022-009- PMcP - Pe - srP 
objeto: contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de 
funerária, Translado e Paramentação Para Pessoas de Baixa renda do Mu-
nicípio de capitão Poço/Pa, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. contrato nº 2022190801. contra-
tante: fundo Municipal de assistência Social. contratado: Pax central co-
mercio e Serviços funerários - Me, cNPJ 16.825.079/0001-20. Valor global 
r$142.125,00 (cento e quarenta e dois mil e cento e vinte e cinco reais). 
Vigência 19/08/2022 a 19/08/2023; contrato nº 2022190802. contratan-
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te: fundo Municipal de assistência Social. contratado: funerária Globopax, 
cNPJ 02.213.802/0001-05. Valor global r$ 150.035,00 (cento e cinquenta 
mil e trinta e cinco reais). Vigência 19/08/2022 a 19/08/2023; contrato nº 
2022190803. contratante: fundo Municipal de assistência Social. contrata-
do: Jo Paulo de freitas oliveira - Me, cNPJ 09.200.472/0001-62. Valor global 
r$ 31.000,00 (trinta e um reais). Vigência 19/08/2022 a 19/08/2023.

Protocolo: 842444
..

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 
071/2022/PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada na 
prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de 
Passagens aéreas Nacionais e Serviços de Hospedagem, Passagens rodoviá-
rias (interestaduais, intermunicipais e Municipais), compreendendo os Servi-
ços de: reserva, Emissão, Marcação, remarcação e cancelamento, destinadas a 
atender as Necessidades das Secretarias, fundos Municipais, instituto de Previ-
dência e colaboradores deste Município de castanhal/Pará, 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 02/09/2022às 09:00 
horas. o Edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.
com.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletroni-
co@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. sheila Mirian Medeiros 
Gomes - Pregoeira da Prefeitura Municipal de castanhal.

Protocolo: 842445
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 002/2022-seMaic
a Prefeitura Municipal de conceição do araguaia-Pa, através da secretaria 
Municipal de agricultura industria e comercio, por intermédio de sua Pregoei-
ra e Equipe de apoio, torna público que se encontra autorizada a realização de 
licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, Nº 002/2022, do tipo MENor 
PrEÇo Por iTEM em conformidade com a lei federal nº 10.520/2002, e sub-
sidiariamente, com a lei federal nº 8.666/1993, com a lei complementar nº 
123/2006, 147/2014, 155/2016, decreto 10.024/2019 e demais legislações 
vigentes, bem como as disposições descritas na íntegra deste Edital e em 
seus anexos. cujo objeto aQUiSiÇÃo dE iMPlEMENToS aGrÍcolaS, Para 
SErEM UTiliZadoS Na rEcUPEraÇÃo dE árEaS dEGradadaS, EXEcUÇÃo 
dE SErViÇoS dE GradaGEM E PrEParo do Solo, coNTriBUiNdo coM 
UMa PrESTaÇÃo dE SErViÇoS MaiS EficiENTES, BENEficiaNdo TodaS 
aS cadEiaS ProdUTiVaS do MUNicÍPio, coNVÊNio Nº 032/2021 - SEdaP, 
para atender a necessidade do projeto do programa território sustentáveis 
em atendimento a secretaria municipal de agricultura, indústria e comercio 
de conceição do araguaia-Pará. rEcEBiMENTo daS ProPoSTaS: a partir 
das 09h00m do dia 02/09/2022 até as 11h00m do dia 02/09/2022, por meio 
do endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, onde se encontra o link 
“registro de proposta”, podendo os interessados cadastrar ou substituir pro-
postas no sistema eletrônico; as propostas serão abertas às 11h30m do dia 
04/05/2022 (horário de Brasília). os editais estarão disponíveis no site: www.
conceicaodoaraguaia.pa.gov.br, maiores informações junto à comissão Per-
manente de licitação das 08:00 as 14:00 horas de segunda à sexta-feira. ou 
pelo e-mail: licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com.

resULtado de JULGaMeNto  
PreGÃo eLetroNico Nº 001/2022

a prefeitura Municipal de conceição do araguaia-Pa, através da secre-
taria de agricultura, indústria e comércio, por intermédio sua Pregoeira e Equi-
pe de apoio, torna público que realizou de licitação na modalidade PrEGÃo 
ElETrÔNico, Nº 001/2022, do MENor PrEÇo por iTEM em conformidade 
com a lei federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente, com a lei federal nº 
8.666/1993, com a lei complementar nº 123/2006, 147/2014, 155/2016, de-
creto 10.024/2019 e demais legislações vigentes, bem como as disposições des-
critas na íntegra deste Edital e em seus anexos. cujo objeto aQUiSiÇÃo dE 
EQUiPaMENToS aGrÍcolaS, Para SErEM UTiliZadoS Na rEcUPEraÇÃo dE 
árEaS dEGradadaS, EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE GradaGEM E PrEParo do 
Solo, coNTriBUiNdo coM UMa PrESTaÇÃo dE SErViÇoS MaiS EficiENTES, 
BENEficiaNdo TodaS aS cadEiaS ProdUTiVaS do MUNicÍPio - MiNiSTÉ-
rio do dESENVolViMENTo rEGioNal, rEfErENTE ao coNVÊNio/Mdr Nº 
29726/2021 - PlaTaforMa+BraSil Nº 918073/2021, em atendimento a secre-
taria municipal de agricultura, indústria e comercio de conceição do araguaia-Pa-
rá. rEcEBiMENTo daS ProPoSTaS: No dia 18/07/2022 às 08h30m, por meio 
do endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, Tendo como vencedora do 
certame as seguintes empresas: aGroPaTa coMÉrcio dE EQUiPaMENToS lT-
da-EPP, cNPJ: 20.963.380/0001-77 e a empresa: MarcoS V.P fEiToZa, cNPJ: 
33.326.113/0001-30. conceição do araguaia-Pa, 19 de agosto de 2022. Heloi-
sa Mendes sousa Francisco. Presidente da cPL.

Protocolo: 842446

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM ELISEU

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 013/2022-PMde  

Proc. LicitatÓrio Nº 9/2022-170801  
Proc. adMiNistratiVo Nº 02906004/22

o Município de dom eliseu, através da Prefeitura Municipal, por intermé-
dio do Pregoeiro, torna público que às 10:00h do dia 01/09/2022, realizará 
licitação, Pregão Eletrônico SrP, tipo menor preço por item, para a coNSTi-
TUiÇÃo dE rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUro E EVENTUal PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS dE forNEciMENTo dE rEfEiÇÕES ProNTaS, TiPo MarMiTa, 
rEfEiÇÕES coMErcial E laNcHES EM GEral, dESTiNadoS a aTENdEr 
aS NEScESSidadES BáSicaS da PrEfEiTUra MUNicPal E SUaS SEcrE-
TariaS E fUNdoS, cUJaS ESPEcificaÇÕES dETalHadaS ENcoNTraM-SE 
No aNEXo i do EdiTal.., a realizar-se na no endereço eletrônico: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/18/. a licitação obedecerá ao disposto 
na lei nº 10.520/2002, decreto Nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, 
subsidiada pela lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. o Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: 
https://domeliseu.pa.gov.br/ e no departamento de licitações da Prefeitura, 
Localizado na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº02, Centro, deste Mu-
nicípio - cEP: 68.633-000, a partir da publicação deste aviso, no horário de 
expediente das 08:00hs às 13:00hs. informações: licita.pmde@gmail.com.

Felipe Gabriel correa Barros
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 842447

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022/srP
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de alimentação Esco-
lar (PNaE), para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educa-
ção do Município de floresta do araguaia/Pa. abertura no dia 01/09/2022 ás 
08:15hs. Edital na íntegra disponível nos endereços eletrônicos: www.por-
taldecompraspublicas.com.br, e www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/
licitacoes, e sala da cPl no Prédio da PMfa, das 8:00 às 12:00 horas. cel. (94) 
98418 7172. divailton Moreira de souza - Pregoeiro

PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022
objeto: aquisição de tablets para uso dos agentes comunitários de Saúde do 
Município de floresta do araguaia, para execução do Sistema E-Sus de aten-
ção Básica à Saúde. abertura no dia 02/09/2022 ás 08:15hs. Edital na íntegra 
disponível nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, 
e www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes, e sala da CPL no 
Prédio da PMfa, das 8:00 às 12:00 horas. cel. (94) 98418 7172. 
divailton Moreira de souza - Pregoeiro.

eXtratos de reGistros de PreÇos 
ata de srP Nº 08/2022. P.e N.º 012/2022/srP 

objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de material de 
construção e elétrico em geral, para suprir as necessidades das Secretarias e 
fundos Municipais de floresta do araguaia/Pa. Órgão Gerenciador: Prefeitura 
Municipal de floresta do araguaia. Vencedores: Edinaldo de Sousa Materiais 
Para construção Eireli. Valor de r$ 1.745.495,07. M. N carvalho Eireli - Me, 
Valor de r$1.680.928,85. Poxi comercio e representacoes Hidraulicas Eireli, 
Valor de r$8.437,60. T r Nascimento ferreira, Valor de r$924.126,49. Vigên-
cia: 18/08/2022 a 18/08/2023.

ata de srP Nº09/2022. P.e N.º 014/2022/srP 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de combustí-
vel tipo Óleo diesel S-10, para abastecimento dos veículos pertencentes ao 
Transporte Escolar do Município de floresta do araguaia. Órgão Gerencia-
dor: fundo Mun. de Educação. Vencedor: comercial de combustiveis floresta 
ltda. Valor de r$373.500,00. Vigência: 18/08/2022 a 18/08/2023

eXtrato de coNtrato 
PreGÃo eLetrÔNico N° 015/2022

objeto: aquisição de óleo diesel comum, para atender as necessidades da 
Secretaria Mun. de obras e Transportes na recuperação de estradas vicinais, 
conforme Convênio nº 075/2022 firmado entre a SETRAN e o Município de Flo-
resta do araguaia/Pa. contratante: Secretaria Mun. de obras e Transportes/
PMfa. contratada: comercial de combustiveis ltda. contrato nº 159/2022. 
Valor: r$ 824.000,00. Vigência: 18/08/2022 a 18/01/2023.

eXtrato de terMo aditiVo. 
espécie: 4º Termo aditivo de Prorrogação do prazo de vigência de contrato 
nº 038/2020, T.P. N° 01/2020, por 150 dias, contado a partir de 25 de março 
de 2022. contratada: cascavel construtora Eireli. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de floresta do araguaia. data de assinatura: 23/03/2022. divailton 
Moreira de sousa - Presidente da cPL.

Protocolo: 842448
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará torna público a todos os inte-
ressados ao processo licitatório que tem como objeto: rEGiSTro dE PrEÇo 
Para fUTUra E EVENTUal coNSTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS dE aGENciaMENTo dE ViaGENS, coMPrEENdENdo oS SEr-
ViÇoS dE EMiSSÃo, MarcaÇÃo, rEMarcaÇÃo, rEEMBolSo, caNcEla-
MENTo E cHEcK-iN dE PaSSaGENS aErEaS NacioNaiS, Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE adMiNiSTraÇao E Para o fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE do MUNiciPio dE iPiXUNa do Pará/Pa. a abertura 
será no dia 02/09/2022, às 10:00 horas no site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br e informações no e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

arteMes siLVa de oLiVeira
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 842449

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de LicitaÇÃo
o Município de itUPiraNGa, através Prefeitura Municipal de itupiranga, 
por intermédio do Pregoeiro, torna público a abertura do seguinte PrEGÃo 
ElETrÔNico - por Sistema de registro de Preços, tipo menor preço por iTEM 
:PrEGÃo ElETrÔNico - 9/2022-030 PMi. data de abertura: 05 de Setembro 
de 2022. Horário: 08:30.objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE 
ToNErS E fraScoS dE TiNTa NoVoS, SErViÇoS dE rEcarGa dE ToNEr, 
MaNUTENÇÃo E corrEÇÃo dE iMPrESSora coM rEPoSiÇÃo dE PEÇaS, 
Para SUPrir aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE iTUPiraN-
Ga - Pa E SUaS SEcrETariaS ViNcUladaS.o Edital e seus anexos serão 
disponibilizados no site oficial da Prefeitura através do endereço eletrônico 
www.itupiranga.pa.gov.br, no Mural de licitações do Tribunal de contas dos 
Municípios do Estado do Pará (TcM/Pa), bem como serão disponibilizados 
para cópia em cd-roM ou Pendrive (fornecidos pelo interessado), por meio 
de pessoa autorizada pela empresa licitante interessada, de segunda a sexta-
feira das 08h às 12h, na Sala da comissão de licitação, localizada na avenida 
14 de Julho, nº 12 - centro, ou ainda mediante requerimento da licitante, 
através do e-mail: dpt.licitapmi@gmail.com.iTUPiraNGa - Pa, 19 de agosto 
de 2022.Bruno Pereira santos Portaria nº 259 - GP Pregoeiro.

Protocolo: 842450

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo PreseNciaL Nº 020/2022/pmj/srP/PP

a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados 
que realizará no dia 01/09/2022, às 09:00h (horário de Brasília), licitação sob 
modalidade Pregão Presencial nº 020/2022/PMJ/SrP/PP, tipo menor preço por 
item, objeto: registro de preços para contratação de Pessoa Jurídica Espe-
cializada em Transporte de Combustível, a fim de atender as necessidades 
das Secretarias, fundos e Prefeitura Municipal de Jacareacanga/Pa. o edi-
tal estará disponível nos sites do Município, https://jacareacanga.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/, https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de 
licitações do TcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2022/PMJ/srP/Pe

a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados 
que realizará no dia 01/09/2022, às 08:10h (horário de Brasília), licitação sob 
modalidade Pregão Eletrônico nº 031/2022/PMJ/SrP/PE, tipo menor preço 
por item, objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo dE PNEUS E 
cÂMaraS, Para aTENdiMENTo daS NEcESSidadES daS SEcrETariaS, 
fUNdoS E PrEfEiTUra MUNiciPal dE JacarEacaNGa/Pa. o edital estará 
disponível nos sites do Município, https://jacareacanga.pa.gov.br/categoria/
licitacoes/, https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de licitações 
do TcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com

abel Lima da silva
Pregoeiro

Protocolo: 842451

,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
eXtrato de coNtrato

oriGeM: toMada de PreÇos Nº 003/2022/PMLa 
objeto: contratação de Empresa Especializada na área de Engenharia civil Para 
construção da Primeira Etapa da Vila Elevada Em concreto armado, localizada 
na Vila Pinto no Municipio de limoeiro do ajuru/Pa, conforme convênio de nº 
849950/2017 celebrado com o Ministério do desenvolvimento regional. con-
trato nº 1502004/2022-PMla. data da assinatura: 15 de fevereiro de 2022. 
Vigência do contrato: 150 dias após a emissão da ordem de serviço. contratan-
te: Prefeitura Municipal de limoeiro do ajuru, cNPJ nº 05.105.168/0001-85. 
contratada: roma construções E Serviços reireli, inscrito(a) no cNPJ/Mf sob 
o nº 10.969.317/0001-94. Valor: r$ 891.405.90 (oitocentos e noventa e um 
mil e quatrocentos e cinco reais e noventa centavos).

Protocolo: 842452

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata
retiFicaÇÃo 

devido ao feriado de independência do Brasil, fica retificado a data do 
processo. Aviso de Retificação de Tomada de Preço nº 2/2022-00008. Cuja 
matéria foi circulada na doE/Pa no dia 19/08/2022 na pág. 116 nº 35.082 e 
pág. 117 nº 35.082. oNde se LÊ: abertura: 07/09/2022 às 09:00h. 
Leia-se: 08/09/2022 às 09:00h.
devido ao feriado de independência do Brasil, fica retificado a data do 
processo. Aviso de Retificação de Tomada de Preço nº 2/2022-00009.Cuja 
matéria foi circulada na doE/Pa no dia 19/08/2022 na pág. 117 nº 35.082. 
oNde se LÊ: abertura: 07/09/2022 as 14:00h. Leia-se: 08/09/2022 as 14:00h.

Protocolo: 842453

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao PreGÃo PreseNciaL srP 
Nº 051/2022-ceL/seVoP/PMM, Processo n° 17.776/2022-PMM -cEl/
SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
BaTEriaS Para VEÍcUloS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrE-
Taria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS - SEVoP - PMM, conforme 
Edital e seus anexos. adjudica e Homologado as empresas: MaTEUS coMEr-
cio dE PEÇaS E SErViÇoS lTda, cNPJ: 14.737.889/0001-07, vencedora do 
lote 01 no valor total de r$ 317.815,00, e a empresa: SPorT MaNia coMEr-
cio, locaÇÕES E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 13.721.423/0001-42, vencedora 
do lote 02 no valor total de r$ 97.200,00, pelo que adJUdico E HoMoloGo 
o resultado final. Marabá - PA, 16.08.2022, Fabio cardoso Moreira - secre-
tário Municipal de Viação e obras Públicas.

Protocolo: 842455

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preço Nº 080/2022-ceL/seVoP/PMM. origem: 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 051/2022-ceL/seVoP/PMM, Processo 
n° 17.776/2022-PMM -cEl/SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE BaTEriaS Para VEÍcUloS, Para aTENdEr aS NE-
cESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS - SE-
VoP - PMM, conforme Edital e seus anexos. adjudica e Homologado as empre-
sas: MaTEUS coMErcio dE PEÇaS E SErViÇoS lTda, cNPJ: 14.737.889/0001-
07, vencedora do lote 01 no valor total de r$ 317.815,00, e a empresa: SPorT 
MaNia coMErcio, locaÇÕES E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 13.721.423/0001-
42, vencedora do lote 02 no valor total de r$ 97.200,00, pelo que adJUdico 
E HOMOLOGO o resultado final. Marabá - PA, 18.08.2022, Fabio cardoso 
Moreira - secretário Municipal de Viação e obras Públicas.

Protocolo: 842456

retiFicaÇÃo da ata de reGistro de PreÇo Nº 125/2022/cPL
Torna-se público que na ata de registro de Preço nº 125/2022 oriunda do 
Pregão Eletrônico (SrP) nº 134/2021/cPl/PMM, Processo licitatório nº 
24.224/2021/PMM, referente a empresa clM farMa coMErcio E diSTri-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, foi retificado o valor unitário do item 
602. onde se lê: item 602 Valor Unitário 1,12. Leia-se: item 602 Valor Uni-
tário 0,12. Permanecem inalteradas e válidas as demais informações publica-
das anteriormente. Marabá 19/08/2022 - Luciano Lopes dias - secretaria 
Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 307/2022-GP.

Protocolo: 842457
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eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de reGistro de PreÇo Nº 358-2022/cPL, Beneficiário - SA-
Bor do cHEff coMErcio dE aliMENToS EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
26.773.597/0001-09, vencedora dos itens: 01, 02, 03 perfazendo o valor 
total de r$ 491.123,28 (Quatrocentos e noventa e um mil cento e vinte e três 
reais e vinte e oito centavos). Vigência da ata: 12 meses a partir da assinatu-
ra. oriunda do PrEGÃo ElETrÔNico (SrP) nº 070-2022-cPl/PMM. Processo 
licitatório nº 16.059/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVEN-
TUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SEr-
ViÇo dE forNEciMENTo dE rEfEiÇÕES ProNTaS do TiPo “MarMiTEX”, 
“laNcHE” E “cafÉ da MaNHÃ” dESTiNadoS aoS SErVidorES do SErViÇo 
dE aTENdiMENTo MÓVEl dE UrGÊNcia - SaMU 192 - dE MaraBá. Marabá 
18/2022 - Luciano Lopes dias - secretaria Municipal de saúde - sMs - 
Portaria nº 307/2022-GP.

Protocolo: 842458
aViso de LicitaÇÃo

Processo de LicitaÇÃo N° 17.952/2022-PMM - Modalidade coN-
corrÊNcia Nº 017/2022-cEl/SEVoP/PMM - Tipo Menor Preço Global. data 
da Sessão: 22/Set/2022 - 09:00h (horário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE rEforMa E 
aMPliaÇÃo da EMEf dUQUE dE caXiaS, localiZada Na rUa SarGENTo 
WolfrEdo, Nº 167, Bairro NoVa MaraBá, No MUNicÍPio dE MaraBá/
Pa. recursos: Salário Educação - fundeb - Erário Municipal. integra do Edi-
tal 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: 842459

eXtrato ao coNtrato Nº 427/2022/seMad 
Processo administrativo nº 4.257/2022-ceL/seVoP/PMM, autua-
do na modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 014/2022-cEl/PMM, que 
gerou a ata de registro de Preços Nº 044/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: 
PrESTaÇÃo dE SErViÇo EM arBiTraGENS ESPorTiVaS dESTiNadoS 
a aTENdEr aS NEcESSidadES doS EVENToS ESPorTiVoS rEaliZadoS 
PEla SEcrETaria MUNiciPal dE ESPorTE E laZEr da PrEfEiTUra dE 
MaraBá; Empresa MoNTrEal coMErcio, locaÇÕES E SErViÇoS EirEli, 
cNPJ: 31.034.046/0001-55; Valor r$ 83.500,00 (oitenta e três mil e qui-
nhentos reais), assinatura 19/08/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton 
de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 842460

eXtrato ao coNtrato Nº 421/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 15.088/2022-PMM, autuado na modalidade 
ToMada dE PrEÇoS Nº 036/2022-cEl/SEVoP, objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para a EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNS-
TrUÇÃo dE PoNTES EM TrilHo Tr-68 Na ZoNa rUral do MUNiciPÍo dE 
MaraBá/Pa. Empresa: coNSTrUTora E TraNSPorTadora PoNTES alTa 
EirEli cNPJ nº 02.162.807/0001-56; Valor r$ 2.693.352,99 (dois milhões, 
seiscentos e noventa e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa 
e nove centavos). assinatura 18/08/2022, Vigência: 18/12/2023. Fábio car-
doso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 423/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 13.320/2022-PMM, autuado na modalida-
de ToMada dE PrEÇoS Nº 034/2022-cEl/SEVoP, objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE drE-
NaGEM NaS rUaS NoSSa SENHora da coNcEiÇÃo, JoÃo dEl rEi, 
TraVESSa Pará E aVENida doS GaViÕES, No Bairro liBErdadE, 
NUclEo cidadE NoVa, MUNiciPÍo dE MaraBá/Pa. Empresa: M.P. al-
VES coNSTrUÇÃo ciVil EirEli cNPJ nº 21.922.022/0001-89; Valor r$ 
2.478.306,32(dois milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos 
e seis reais e trinta e dois centavos). assinatura 18/08/2022, Vigência: 
18/12/2023. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 842461

eXtrato do PriMeiro terMo de aditiVo 
ao coNtrato Nº 060/2022-seMed/PMM 

Processo LicitatÓrio N° 28.424/2021/PMM, PrEGÃo ElETrÔNico 
(SrP) Nº 148/2021/cPl/PMM. objeto do contrato original: aQUiSiÇÃo dE 
áGUa MiNEral dESTiNada a SUPrir aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SEMEd. objeto do aditivo: aditivar o valor dos 
itens 08 e 09 do coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 060/2022-SEMEd/PMM, 
em aproximadamente 23,23% (vinte e três inteiros e vinte e três centésimos 
por cento), totalizando o valor do aditivo em r$ 7.996,12 (sete mil, novecentos e 
noventa e seis reais e doze centavos), tornando o valor total acumulado do con-
trato em r$ 42.403,62 (quarenta e dois mil, quatrocentos e três reais e sessenta 
e dois centavos). contratada: r. B. c. coMÉrcio aTacadiSTa dE GÊNEroS 
aliMENTÍcioS lTda, cNPJ Nº 36.557.168/0001-40. assinatura: 19/08/2022. 
Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 842464

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARAPANIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraPaNiM
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos

Partes: Prefeitura Municipal de Marapanim/Pá
origem: Pregão eletrônico srP nº 07-2022
objeto: registro de Preço para Eventual contratação de Empresa Especiali-
zada em Manutenção Preventiva e corretiva de Veículos de Pequeno, Médio e 

Grande Porte, em favor da empresa: SalVador coMErcial lTda, inscrita 
no cNPJ Nº: 08.969.703/0001-34, valor global r$ 2.013.000,00; Prazo de 
Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua assinatura. data da assinatura: 07 de junho de 2022.

eXtrato de coNtratos
Partes: Prefeitura Municipal de Marapanim/Pá
origem: Pregão eletrônico srP nº 07-2022
objeto: registro de Preço para Eventual contratação de Empresa Especiali-
zada em Manutenção Preventiva e corretiva de Veículos de Pequeno, Médio 
e Grande Porte. Empresa, Número e Valores do contrato: SalVador co-
MErcial lTda, inscrita no cNPJ Nº: 08.969.703/0001-34- fME-coNTra-
To Nº 20220081-Valor Global: r$ 101.800,00. fUNdEB - coNTraTo Nº 
20220082-Valor Global: r$ 101.800,00; PMM-coNTraTo Nº 20220083-Valor 
Global: r$ 364.400,00; SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE- coNTraTo Nº 
20220084- Valor Global: r$ 377.000,00; SEcrETaria MUNiciPal dE aS-
SiSTENcia Social - coNTraTo Nº 20220085-Valor Global: r$ 61.500,00. 
Vigência: 18 de agosto de 2022 e encerramento em 31 de dezembro de 2022.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 07-2022

comunicamos aos interessados que foi homologado o Pregão Eletrônico SrP 
nº 07-2022, tendo por objeto o registro de Preço para Eventual contratação 
de Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e corretiva de Veículos 
de Pequeno, Médio e Grande Porte, a empresa: SalVador coMErcial lTda, 
inscrita no cNPJ Nº: 08.969.703/0001-34, valor global r$ 2.013.000,00.

cLeitoN aNdersoN Ferreira dias
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 842528

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico 003/2022-seMMa 
objeto: contratação de Empresa Especializada para a aquisição de materiais 
de Expediente (consumo), Escritório e informática (Materiais Permanentes), 
Para atender as necessidades do fundo Municipal de Meio ambiente - fMMa. 
disponibilidade do Edital 22/08/2022 no endereço www.mojuidoscampos.
pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. início da entrega de pro-
postas: 22/08/2022. abertura das propostas: 05/09/2022 as 9h30min no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Brian Lima dos santos - Pregoeiro 
Municipal/decreto 004/2022.

toMada de PreÇo 001/2022-seMiNF 
objeto: contratação de Empresa de Engenharia Especializada Para realizar 
a iluminação do campo de futebol do Bairro do alto alegre Neste Municí-
pio de Mojuí dos campos Por Meio do convênio nº 062/2022 firmado Entre 
a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - Se-
dop e a Prefeitura Municipal de Mojuí dos campos. disponibilidade do Edital 
22/08/2022no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br. abertura das pro-
postas: 06/09/2022 as 9h30min, no endereço: rua Estrada de rodagem - s/
nº - Esperança - Mojuí dos campos/Pa, Sala de reuniões da SEMGa. Brian 
Lima dos santos - Presidente da cPL/Portaria nº 003/2022-GPMc

Protocolo: 842465

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVa esPeraNÇa do PiriÁ
aViso de aLteraÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Nova esperança do Piriá/Pa, através da comis-
são Permanente de licitação, torna público a todas as empresas interessadas 
em participar da concorrência Pública nº 001/2022, cujo objeto é a contrata-
ção de Pessoa Jurídica para a canalização e construção da Praça do lago, no 
Município de Nova Esperança do Piriá/Pa. a alteração do Edital suprimindo o 
item 13.7. Mantendo a data de abertura com base na exceção constante no 
art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93. Edital Retificado disponível: GEO-OBRAST-
cM/Pa. alcineia do socorro carmo dos santos. Prefeita Municipal.

Protocolo: 842466

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de reVoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 24/2022
a prefeitura Municipal de Novo Progresso estado do Pará, através da 
sua Pregoeira, consoante aos poderes que foram atribuídos e no uso das 
suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados 



102  diário oficial Nº 35.084 Segunda-feira, 22 DE AGOSTO DE 2022

o cancelamento do Pregão Eletrônico Nº 24/2022, em razão da revogação 
do Processo licitatório Nº 2907001/2022, para registro de Preços para fu-
tura contratação de empresas especializadas no agenciamento de viagens, 
compreendendo serviço de reserva, emissão, remarcação e cancelamento 
de passagens aéreas e terrestres para atender as necessidades da Prefei-
tura Municipal de Novo Progresso/Pa, no tocante a adoção dos fundamentos 
expostos no Parecer Jurídico n° 260/2022/PJ/PMNP, onde serão necessárias 
alterações no conteúdo do Edital, por conveniência e oportunidade e em aten-
ção ao interesse público. fica desde já informado que será publicado novo 
edital na mesma modalidade, oportunamente divulgado através do Diário Ofi-
cial do Município e os meios de comunicação oficiais de praxe. Para maiores 
esclarecimentos, a Pregoeira e Equipe de apoio, encontram-se a disposição 
dos interessados na extensão da Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa, 
no horário das 07h00min às 13h00min, ou através do e-mail licitacaonp@
outlook.com. scheila Luiza Lavall - Pregoeira

Protocolo: 842467
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaLde oUrÉM
aViso de adJUNdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

terMo de a dJUdicaÇÃo  
tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão eletrônico nº 
006/2022, destinado a Seleção das melhores propostas para eventual aqui-
sição de gêneros alimentícios, para atender o programa de alimentação esco-
lar de alunos da rede pública de ensino do Município de ourém/Pa, conforme 
descrições e especificações apresentadas no Anexo I do Edital n° 006/2022 
PMo-PE, conforme condições, quantidades, exigências e anexo Tendo trans-
corridas as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação e a não 
inexistência de intenção de recursos, conforme ata da Sessão Pública anexa ao 
processo, o Pregoeiro adjudica as Empresas: Bom Bons e descartaveis Eireli, 
01.580.769/0001-99; r c V r de oliveira ltda, 15.300.567/0001-50; Ponto 
com informatica Eireli, 19.211.476/0001-08; Brasil Norte comercio de Mate-
riais em Geral e Servicos ltda, 24.011.497/0001-01; imperador distribuidora 
comercio e Servicos ltda, 32.652.104/0001-77. data da adjudicação: 11 de 
agosto de 2022. Wilson corrêa de Souza Neto - Pregoeiro. TErMo dE HoMo-
loGaÇÃo. Baseado na decisão do Pregoeiro e Equipe de apoio, designados 
Pelo decreto nº decreto Municipal nº 02, de 03/01/2022, Homologo as Pro-
postas das empresas: Bom Bons e descartaveis Eireli, 01.580.769/0001-99; 
r c V r de oliveira ltda, 15.300.567/0001-50; Ponto com informatica Eireli, 
19.211.476/0001-08; Brasil Norte comercio de Materiais Em Geral E Servi-
cos ltda, 24.011.497/0001-01; imperador distribuidora comercio E Servicos 
ltda, 32.652.104/0001-77. ourém/Pa, data da Homologação: 18 de agosto 
de 2022. Francisco roberto Uchôa cruz - Prefeito.

Protocolo: 842468

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico N° 024/2022
o Secretário municipal de saúde de Pacajá, Exmo. Sr. BrUNo daNGlarES 
araÚJo SoUZa, torna público o aViSo dE HoMoloGaÇÃo referente ao pro-
cesso licitatório PrEGÃo ElETrÔNico SrP N° 024/2022.
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços mé-
dicos, para atender as demandas do fundo Municipal de Saúde de Pacajá/Pa.
EMPrESa VENcEdora:
01- NorTE GESTao MEdica ESPEcialiZada E EQUiPaMENToS HoSPiTala-
rES lTda - 44.576.926/0001-03 Subtotal adjudicado: r$ 6.223.840,00 (Seis 
milhões, duzentos e vinte três mil, oitocentos e quarenta reais).

Pacajá/Pa, 19 de agosto de 2022.
BrUNo daNGLares araÚJo soUZa

SEcrETario MUNiciPal dE SaÚdE
Protocolo: 842469

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220424
oriGeM: arP 12 - PreGÃo Nº Pe  017/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: MEdcoM SaUdE dENTalMEdica coMErcio E diS-
TriBUidora dE MEdica
cNPJ: 37.730.050/0001-34
oBJETo.......: aquisição de material de consumo odontológico, para atender 
as demandas do fundo Municipal de Saúde de Pacajá-Pa.
Valor ToTal........: r$ 41.996,98 (quarenta e um mil, novecentos e noventa 
e seis reais e noventa e oito centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2.056, 2.060 Classifi-
cação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 17 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira
Protocolo: 842470

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220425
oriGeM: arP 12 - PreGÃo Nº Pe  017/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: aHcor coMErcio dE ProdUToS odoNToloGico lTda
cNPJ: 37.556.213/0001-04
oBJETo.......: aquisição de material de consumo odontológico, para atender 
as demandas do fundo Municipal de Saúde de Pacajá-Pa.
Valor ToTal........: r$ 8.478,30 (oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais 
e trinta centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2.056, 2.060 Classifi-
cação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 17 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira
Protocolo: 842472

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220426
oriGeM: arP 12 - PreGÃo Nº Pe  017/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: d P aGUiar EirEli.
cNPJ: 33.834.782/0001-13
oBJETo.......: aquisição de material de consumo odontológico, para atender 
as demandas do fundo Municipal de Saúde de Pacajá-Pa.
Valor ToTal........: r$ 16.405,00 (dezesseis mil, quatrocentos e cinco reais).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2.056, 2.060 Classifi-
cação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 17 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira
Protocolo: 842473

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220427
oriGeM: arP 12 - PreGÃo Nº Pe  017/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: EQUiPoS coMErcial lTda
cNPJ: 11.674.540/0001-77
oBJETo.......: aquisição de material de consumo odontológico, para atender 
as demandas do fundo Municipal de Saúde de Pacajá-Pa.
Valor ToTal........: r$ 9.466,40 (nove mil, quatrocentos e sessenta e seis 
reais e quarenta centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2.056, 2.060 Classifi-
cação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 17 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira
Protocolo: 842474

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220429
oriGeM: arP 12 - PreGÃo Nº Pe  017/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: GoiaS coMErcio dE ProdUToS farMacEUTicoS 
EirEli - EPP.
cNPJ: 10.495.738/0001-20
oBJETo.......: aquisição de material de consumo odontológico, para atender 
as demandas do fundo Municipal de Saúde de Pacajá-Pa.
Valor ToTal........: r$ 1.075,00 (um mil, setenta e cinco reais).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2.056, 2.060 Classifi-
cação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 17 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira
Protocolo: 842475

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220430
oriGeM: arP 12 - PreGÃo Nº Pe  017/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: a. M. B. farMacEUTica coMErcio E diSTriBUicao lTda
cNPJ: 04.508.780/0001-36
oBJETo.......: aquisição de material de consumo odontológico, para atender 
as demandas do fundo Municipal de Saúde de Pacajá-Pa.
Valor ToTal........: r$ 1.712,40 (um mil, setecentos e doze reais e quarenta 
centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2.056, 2.060 Classifi-
cação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 17 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira
Protocolo: 842476

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220431
oriGeM: arP 12 - PreGÃo Nº Pe  017/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: d&d ProdUToS dE HiGiENE E liMPEZa lTda.
cNPJ: 11.372.104/0001-43
oBJETo.......: aquisição de material de consumo odontológico, para atender 
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as demandas do fundo Municipal de Saúde de Pacajá-Pa.
Valor ToTal........: r$ 20.870,00 (vinte mil, oitocentos e setenta reais).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2.056, 2.060 Classifi-
cação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 17 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira
Protocolo: 842477

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220433
oriGeM: arP 11 - PreGÃo Nº Pe  013/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: faMEd farMacoloGia E MEdiciNa aVaNcada EirEli
cNPJ: 12.951.863/0001-23
oBJETo.......: aquisição de insumos e material técnico hospitalar, para aten-
der as demandas do fundo Municipal de Saúde de Pacajá-Pa.
Valor ToTal........: r$ 226.963,93 (duzentos e vinte e seis mil, novecentos 
e sessenta e três reais e noventa e três centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2.071 Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 17 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira
Protocolo: 842478

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220434
oriGeM: arP 11 - PreGÃo Nº Pe  013/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: faMEd farMacoloGia E MEdiciNa aVaNcada EirEli
cNPJ: 12.951.863/0001-23
oBJETo.......: aquisição de insumos e material técnico hospitalar, para aten-
der as demandas do fundo Municipal de Saúde de Pacajá-Pa.
Valor ToTal........: r$ 177.855,40 (cento e setenta e sete mil, oitocentos e 
cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2.083 Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 17 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira
Protocolo: 842479

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de reGistro de PreÇos 

orgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Placas registro de Preço Para 
Eventual contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Equipa-
mentos 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 qui-
nhentos e cinquenta e oito centavos). Valor Total da ata: r$ 504.558,00(qui-
nhentos e quatro mil quinhentos e cinquenta e oito centavos). Leila raquel 
Possimoser - Prefeita Municipal.

Protocolo: 842480

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de terMo aditiVo
oitavo aditivo ao contrato da concorrência nº 3/2018-002 fME objeto: alteração 
contratual no valor de r$ 891.443,95 (oitocentos e noventa e um mil, quatro-
centos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), nos termos do art. 
65, parágrafo 1º, da lei federal nº 8.666/93, passando o contrato a ter o valor 
total de r$ 3.591.258,76 (três milhões, quinhentos e noventa e um mil, duzentos 
e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos). o presente Termo aditivo objeti-
va reprogramação da Planilha orçamentária. contratada: tercoN coNstrU-
Ções e serViÇos eireLi contrato adm. nº 20180406.

Protocolo: 842481

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aViso de ProrroGaÇÃo 

o Município de santa Maria do Pará, torna público a prorrogação de aber-
tura da licitação, da Tomada de Preço nº 2/2022-00002, da Prefeitura Munici-
pal. objeto: contratação de Serviço de iluminação do campo, na Vila Espirito 

Santo no Município de Santa Maria do Pará, em conformidade ao convênio 
10/2022, celebrado Entre a Secretaria de Estado de Esporte e lazer - Seel 
e a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará. fica prorrogada a abertura 
da sessão pública para o dia 30/08/2022 às 09:00h (Horário de Brasília), 
com base no princípio da conveniência e da oportunidade da administração 
Pública. Edital e anexos, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Praça da Matriz, 
Sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. carlos 
cleberson Ferreira da silva - Presidente

Protocolo: 842482
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
aVisos de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 007/2022-seMaP 
objeto: contratação de empresa especializada para construção, drenagem, 
canaletas, dissipadores, Pavimentação em concreto Simples, calçada e Gra-
ma e recuperação do cais em Escadaria, na Vila Socorro, no município de 
Santarém, neste estado - convênio nº 179/2022-SEdoP. data de abertura: 
08 de setembro de 2022 às 09h30m, na sala de reunião da Secretaria Muni-
cipal de agricultura e Pesca. o Edital poderá ser obtido pelo site: www.santa-
rem.pa.gov.br ou através do e-mail licita.semap@hotmail.com.

toMada de PreÇos Nº 008/2022-seMaP 
objeto: contratação de empresa especializada para revitalização da Pra-
ça do Santíssimo, no município de Santarém, neste estado - convênio nº 
175/2022-SEdoP. data de abertura: 12 de setembro de 2022 às 09h30m, 
na sala de reunião da Secretaria Municipal de agricultura e Pesca. o Edital 
poderá ser obtido pelo site: www.santarem.pa.gov.br ou através do e-mail 
licita.semap@hotmail.com.

toMada de PreÇos Nº 009/2022-seMaP 
objeto: contratação de empresa especializada para construção da Praça do 
cipoal, no município de Santarém, neste estado - convênio nº 229/2022-SE-
doP. data de abertura: 13 de setembro de 2022 às 09h30m, na sala de 
reunião da Secretaria Municipal de agricultura e Pesca. o Edital poderá ser 
obtido pelo site: www.santarem.pa.gov.br ou através do e-mail licita.semap@
hotmail.com. clauber roge de oliveira rocha - Presidente da cPL.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
retiFicaÇÃo 

Na publicação da Portaria 034/2022-seMaP, circulada no doE/Pa do 
dia 10 de agosto de 2022, Edição nº 35.034, página 215, Protocolo: 838379, 
oNde se LÊ: “(...) Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o servidor: 
Kleber adolfo Sampaio Sousa - Matrícula nº 89827”. Leia-se: “art. 2º - Para 
fiscal substituto fica designado o servidor: Paulo Henrique costa da silva 
- Matrícula nº 88114”.

Protocolo: 842483
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Para reGistro de 
PreÇos Nº 9/2022-1207001-srP/PMsat

a Prefeitura Municipal de santo antônio do tauá, por intermédio da co-
missão Permanente de licitação, torna público que às 10h00min (dez horas) 
do dia 05 (cinco) de setembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), realizará 
sessão pública no procedimento rEGiSTro dE PrEÇoS para PrEGÃo ElE-
TrÔNico Nº 9/2022-1207001-SrP/PMSaT, visando o rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada 
Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo, ElÉTrÍco, HidráUlico, 
fErraMENTaS E afiNS, Para aTENdEr aS dEMaNdaS do MUNicÍPio dE 
SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, conforme Termo Referência, mediante especifi-
cações do edital e seus anexos e de acordo com o que determina a legislação 
vigente, a realizar-se através do site http://www.bllcompras.com.
aBertUra: 05/09/2022 Às 10:00H
o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Paranhos, 
Nº 17, (altos)- centro - Santo antônio do Tauá no horário das 8:00hs ás 
12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior aquela esti-
pulada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou retirado no 
Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do 
Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br

Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei-Pregoeira
Protocolo: 842484
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL
eXtrato de coNtrato

extrato de contrato 20220177 tomada de Preço nº 2/2022-07-PMsda, 
objeto: contratação de empresa para aluguel(locação) de máquinas pesadas 
para manutenção e recuperação de 143,313Km de estradas vicinais no mu-
nicípio de São domingos do araguaia-Pa, conforme convênio nº 122/2022, 
firmado entre a secretaria de estado de transporte SETRAN, e a Prefeitura 
Municipal de São domingos do araguaia-Pa .contratante: Município de São 
domingos do araguaia cNPJ 83.211.391/0001-10, contratada: M r da coS-
Ta coNSTrUTora, SErViÇoS E locaÇÃo EirEli cNPJ nº 04.420.090/0001-
20, valor total r$ 2.350.838,19 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil, 
oitocentos  e trinta e oito reais e dezenove centavos), vigência 12/08/2022 
a 12/01/2022.

Joaquim cezário Pereira Junior-Presidente
Protocolo: 842485

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220423 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 052/2021 - SrP - contra-
tante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: claUdio 
ViEira dE araUJo 68576552272- objeto: aQUiSiÇÃo dE arEia E caScalHo, 
Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMoB E SEMUrB. Vigência: 08/08/2022 a 
31/12/2022 - Valor Global: r$ 1.167.560,00 (um milhão, cento e sessenta e sete 
mil, quinhentos e sessenta reais) - data da assinatura: 08/08/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 842486

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

MUNicÍPio de sÃo JoÃo de PiraBas
eXtrato de coNtrato

coNtrato adMiNistratiVo Nº20220195/2022 
oriGeM: coNcorrÊNcia 002/2022 

Processo adMiNistratiVo Nº 09050002/2022 
oBJeto: rEcUPEraÇÃo dE 53,8 KM dE ESTradaS ViciNaiS PErTEcEN-
TES ao MUNicÍPio dE SÃo JoÃo dE PiraBaS. coNTraTada: MaiS Bra-
Sil coNSTrUTora EirEl,cNPJ:26.916.786/0001-85, rEPrESENTaNTE: 
roGEr dE MESQUiTa raNdEl, cPf Nº 795.511.732-87 .doTaÇÃo rÇa-
MENTária: SEcrETaria MUNiciPal dE TraNSPorTE, oBraS, E SErV. 
PUBlicoS dE SÃo JoÃo dE PiraBaS fUNÇÃo: EXErcÍcio 2022 ProJETo 
2329.154510501.1.031 aBErTUra, rEcUPEraÇÃo dE ViaS E ESTrada Vi-
ciNaiS., claSSificaÇÃo EcoNÔMica 4.4.90.51.00 oBraS E iNSTalaÇÕES, 
SUBElEMENTo 4.4.90.51.92. Valor: r$ 7.100.387,09 (SETE MilHÕES, cEM 
Mil, TrEZENToS E oiTENTa E SETE rEaiS E NoVE cENTaVoS) ViGÊNcia: 
a ParTir da daTa dE SUa aSSiNaTUra aTÉ 17 dE MarÇo dE 2023.daTa 
da aSSiNaTUra: 19 dE aGoSTo dE 2022. ordeNadora de desPesas: 
KaMiLY Maria Ferreira araÚJo, PreFeita MUNiciPaL.

Protocolo: 842487

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 3/2022-0007
torna-se público que o Município de sÃo MiGUeL do GUaMÁ através 
da PreFeitUra MUNiciPaL, realizará licitação na modalidade coNcor-
rÊNcia nº 3/2022-0007, do tipo menor preço global, sob a forma de execu-
ção indireta, no regime de empreitada por preço unitário, para contratação de 
serviços da obra de conclusão da pavimentação asfáltica de vias urbanas (rua 
Paredão) no Município de São Miguel do Guamá-Pa nos termos do convênio 
nº 850077/2017, celebrado entre o Ministério do desenvolvimento regional 

e a Prefeitura municipal de São Miguel do Guamá/Pa, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. a sessão 
pública será em 22/09/2022 às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, 
localizada na Praça licurgo Peixoto, 130, centro. Edital e anexos disponível:  
https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal Geo-obras/Pa, Email cPl: 
cpl.smg2021@gmail.com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 
130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

edUardo saMPaio GoMes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 842488

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de retiFicaÇÃo

a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ, torna público a 
retificação da publicação do aviso de licitação, referente ao Pregão Eletrônico 
SrP 044/2022 que tem por objeto a contratação de serviços oftalmológicos, 
aos usuários do sistema único de saúde - sus, discriminados nos códigos e 
procedimentos constantes na “tabela de procedimentos” fornecido pelo minis-
tério da saúde, objetivando atender necessidades da secretaria municipal de 
saúde de são miguel do guamá-pa, circulada em 19/08/22 no Diário Oficial do 
Estado, Diário Oficial da União e Jornal Amazônia, como segue: onde se lê: 
a abertura da sessão pública será em 31/08/22 às 08:00 horas, leia-se: a 
abertura da sessão pública será em 01/08/22 às 08:00 horas. Permanecendo 
inalteradas as demais informações.

eduardo sampaio Gomes Leite-Prefeito
Protocolo: 842489

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-016
objeto: registro de Preços pata futura e Eventual aquisição de aparelhos de 
ares - condicionados (Splits) e Ventiladores para atender as necessidades da 
Prefeitura e Secretaria e fundo do Município de São Sebastião da Boa Vista/
Pa. a abertura será no dia 02/09/2022 às 9:30h, horário de Brasília. o Edital 
está disponível no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, https://pmss-
bv.pa.gov.br/portal-da-transparencia e https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de
-licitacoes, informações no e-mail: pregoeirapmssbv@gmail.com. Nelucy e 
silva de souza - Pregoeira Municipal.

Protocolo: 842492

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

resUMo de editaL
MUNicÍPio de saPUcaia - Pa

ÓrGÃo: PreFeitUra MUNiciPaL de saPUcaia - Pa
toMada de PreÇos Nº 005/PMs/2022

oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa HaBiliTada dE ENGENHaria Para a 
EXEcUÇÃo daS oBraS dE rEcUPEraÇÃo dE 85,3 KM dE ESTradaS Vici-
NaiS E aSSENTaMENTo dE BUEiroS E MaTa BUrro dE coNcrETo arMa-
do, NaS SEGUiNTES localidadES: ESTradaS ViciNaiS - MaraJaÍ - laGo 
aZUl - aGaPiTo - Nadir E VaGNEr - ZÉ BraNco - ZoNa rUral do MUNi-
cÍPio dE SaPUcaia - Pará.
rEcEBiMENTo E iNÍcio da aBErTUra doS ENVEloPES “docUMENTaÇÃo 
E ProPoSTaS”: No departamento de licitações da Prefeitura Municipal de 
Sapucaia; No dia 06 de Setembro de 2022, às 09h00min (Nove horas).
o Edital poderá ser obtido no horário das 08h00min às 11h00min, de segunda 
à sexta-feira, na Sala de licitações da Prefeitura Municipal, situada na rua 
dália, nº 77, centro.
outras informações pelo Email: licitacoessapucaia@hotmail.com, ou na Sala 
de licitações.

Sapucaia - Pa, 18 de agosto de 2022.
JUNiVaN Freitas de siLVeira

Presidente da comissão Permanente de licitação
Portaria nº 005/2022

Protocolo: 842493

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra saNta-Pa
a P. M. t. s aVisa a aNULaÇÃo do P. eLetrÔNico Nº 41/2022 

oBeJeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo Para o HoSPiTal MUNiciPal 
frEi EliSEU, aQUiSiÇÃo da cÂMara Para coNSErVaÇÃo dE  HEModE-
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riVadoS/iMUNoBioloGico da ProPoSTa 11870266000/1190-01 EMENda 
ParlaMENTar E MaTErial PErMaNENTE Para aS UNidadES dE SaÚdE do 
fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE. dEVido rEadEQUaÇÃo No QUaNTiTaTiVo 
E oS PrEÇoS doS ProdUToS, dEMaiS iNforMaÇÕES PElo  E-Mail, licita-
caopmts@outlook.com oU PElo foNE (093)3538-1149.

Protocolo: 842494
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

decreto de 16 de aGosto de 2022 
NoMeia e coNVoca caNdidatas aProVadas No coNcUrso PÚBLico 
Nº 001/2019 da PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU Para aPrESEN-
TaÇÃo dE docUMENToS PESSoaiS, rEaliZaÇÃo dE iNSPEÇÃo MÉdica 
E aValiaÇÃo PSicolÓGica coNforME dEciSÃo JUdicial E dá oUTraS 
ProVidÊNciaS; o PrEfEiTo MUNiciPal dE ToMÉ-aÇU, Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica Municipal, 
especificamente o art. 76, inciso XVI e XXXIII, art. 102, inciso II, alínea “a” 
e de acordo com o que dispõe o Edital de concurso Público Nº 001/2019 - 
Tomé-açu; coNSidEraNdo o que dispõe o Edital do concurso Público Nº 
001/2019, promovido pelo Município de Tomé-açu, através do instituto Ma-
chado de assis; coNSidEraNdo o decreto N° 24/2019 que homologou o 
resultado final do Concurso Público nº 001/2019, conforme termo de rece-
bimento expedido pela comissão Especial do concurso; coNSidEraNdo a 
determinação judicial autos do Mandado de Segurança de número: 0800936-
10.2021.8.14.0060; coNSidEraNdo a determinação judicial autos do Man-
dado de Segurança de número: 0800361-36.2020.8.14.0060; dEcrETa: 
art.1º ficam convocadas as candidatas, abaixo descriminadas, aprovadas 
no concurso Público nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Tomé-açu para 
apresentação de documentos pessoais, realização de inspeção médica e ava-
liação psicológica conforme decisão judicial:

carGo: 103 - assisteNte sociaL

coLocaÇÃo iNscr NoMe sitUaÇÃo

06  6.846 sUZaNe Garcia 
riBeiro claSSificado

carGo: 110 - ProF Ns / edUcaÇÃo iNFaNtiL (QUatro Bocas)

coLocaÇÃo iNscr NoMe sitUaÇÃo

52 10.772 aLdeNise da siLVa 
VeLoso claSSificado

Art. 2º As candidatas nomeadas, ficas convocadas, no período de 15 dias, 
para apresentar os documentos abaixo relacionados para dar continuidade 
aos processos seguintes da nomeação (posse e exercício) nos termos editalí-
cios, junto a comissão Especial do concurso Público nº 001/2019 que recebe-
rá os referidos documentos na sala do departamento de recursos Humanos 
da Secretaria Municipal de administração, situado à avenida Três Poderes, 
centro, Tomé-açu, no horário das 08:00h as 12:00h e das 14:00h as 18:00h, 
para preenchimento de vaga no cargo público de provimento efetivo, em re-
gime estatutário, da Prefeitura Municipal de Tomé-açu - Pa; Parágrafo único. 
as candidatas nomeadas deverão apresentar os seguintes documentos: 1 - 
comprovante de escolaridade original e fotocópia; 2 - certidão de nascimento 
ou casamento original e fotocópia; 3 - Título de Eleitor e certidão de quitação 
eleitoral ou comprovante de votação na última eleição, original e fotocópia; 
4 - cédula de identidade - registro Geral original e fotocópia; 5 - cadastro de 
Pessoa física - cPf original e fotocópia; 6 - documento de inscrição no PiS/
PaSEP (se cadastrado) original e fotocópia; 7 - 02 fotos 3x4 recentes; 8 - car-
teira de Trabalho e Previdência Social - cTPS original e fotocópia, ou digital; 
9 - certidão negativa criminal emitida pela Justiça Eleitoral; 10 - atestado de 
antecedentes criminal expedido pela SSP/Pa, original e fotocópia; 11 - decla-
ração de acumulação de cargo ou função pública se for o caso, ou certidão de 
negativa de acumulação de cargo público, original e fotocópia; 12 - cópia da 
última declaração do imposto de renda apresentado a receita federal acom-
panhada do respectivo recibo de entrega, ou, no caso de não ser declarante, 
a apresentação de declaração de bens e valores firmada pelo próprio. Art. 3º 
Na ocasião da entrega dos documentos pelas candidatas, a comissão Especial 
do concurso Público 001/2009 realizará o agendamento da inspeção médica e 
avaliação psicológica sendo entregue as candidatas respectivas autorizações, 
onde serão especificadas as datas, os locais e os horários de comparecimento. 
Art. 4º A fim de complementar o disposto no item 10.6 do Edital do Concurso 
Público nº 001/2019 - Tomé-Açu fica discriminado abaixo os exames médi-
cos de apresentação obrigatória, pelas candidatas, quando da realização da 
inspeção médica: 1 - Hemograma completo; 2 - Eletrocardiograma; 3 - co-
agulograma; 4 - Urina EaS; 5 - creatiana, Glicemia em jejum, TGo e TGP; 
6 - Tipagem sanguínea e Fator RH; 7 - Raio-X de Tórax PA e Perfil com laudo; 
8 - Exame de Ureia; art. 5º a Prefeitura Municipal de Tomé-açu, através da 
comissão Especial do concurso Público, adotará todas as providências e co-
ordenará as ações que se fizerem necessárias para a realização de que trata 
este decreto. art. 6º as candidatos nomeadas deverão tomar posse e entrar 
em exercício em suas atividades no prazo improrrogável de até 30 (trinta) 
dias ininterruptos, contados da data da publicação deste decreto no diário 
Oficial do Estado do Pará, devendo cumprir as exigências editalícias para tan-
to. Art. 7º Não atendidos os prazos e requisitos previstos neste Decreto fica 
precluso o direito à nomeação das candidatas. art. 8º Este decreto entra em 
vigor na data de sua publicação. art. 9º revogam-se as disposições em con-
trário. Palácio do Governo Municipal de Tomé-açu (Pa), de 16 de agosto de 
2022. carLos aNtoNio Vieira - Prefeito Municipal.

Protocolo: 842495

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

coNVite Nº 1/2022-0701001
o Município de tomé açu - Pa, torna pública a adjudicação e Homologação 
do resultado da coNViTE Nº 1/2022-0701001, objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE rEcUPEraÇÃo 
do raMal do cEdro, MEdiNdo 10 KM (iNiciaNdo Na coMUNidadE do 
KM 14 JaMic aTÉ o  iNicio do cUXiU), afiM dE aTENdEr aS NEcESSi-
dadES da PoPUlaÇÃo da ZoNa rUral do  MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU/Pa. 
lavrado em favor da Empresa: MoUra & carValHo coMErcio E SErViÇoS 
lTda, cNPJ 41.546.457/0001-83, no valor: r$ r$ 319.853,91 (trezentos e 
dezenove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos). 
carLos aNtÔNio Vieira - Prefeito

coNVite Nº 1/2022-2801001
o Município de tomé açu - Pa, torna pública a adjudicação e Homologa-
ção do resultado da coNViTE Nº 1/2022-2801001, objeto: coNSTrUÇÃo 
dE dUaS PoNTES dE MadEira, SENdo UMa localiZada No KM 14 da 
JaMic, MEdiNdo 6 METroS E oUTra No raMal do arraialo MEdiNdo 
6 METroS. lavrado em favor da Empresa: MoUra & carValHo coMErcio 
E SErViÇoS lTda, cNPJ 41.546.457/0001-83, no valor: r$ r$ 260.045,05 
(duzentos e sessenta mil, quarenta e cinco reais e cinco centavos). 
carLos aNtÔNio Vieira - Prefeito

coNVite Nº 1/2022-0704001
o Município de tomé açu - Pa, torna pública a adjudicação e Homologação 
do resultado da coNViTE Nº 1/2022-0704001, objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo 
dE UMa PoNTE dE MadEira coM 30 METroS dE EXTENSÃo X 5 METroS 
dE larGUra SoBrE o  rio MariQUiTa, localiZada Na Vila SÃo JoÃo, 
ZoNa rUral do MUNicÍPio dE  ToMÉ-aÇU/Pa. lavrado em favor da Empre-
sa: r N da S MoNTEiro lTda,  cNPJ 19.381.799/0001-31, no valor: r$ r$ 
325.794,21 (trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais 
e vinte e um centavos). carLos aNtÔNio Vieira - Prefeito

coNVite Nº 1/2022-3105001
o Município de tomé açu - Pa, torna pública a adjudicação e Homologa-
ção do resultado da coNViTE Nº 1/2022-3105001, objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE coBErTUra dE EVENToS 
iNSTiTUcioNaiS caPTUra E EdiÇÃo dE VÍdEoS E foToS iNSTiTUcioNaiS 
TraNSMiSSÃo dE EVENToS ao ViVo ENTrE oUTroS Para aTENdEr a dE-
MaNdaS do MUNicÍPio dE ToMÉ aÇU. lavrado em favor das Empresas: ro-
BSoN K PrUBlicidadE E ProPaGaNda EirEli, cNPJ 35.639.664/0001-80, 
no valor: r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); oZiENE dE liMa BarBalHo 
05717447108, cNPJ 35.695.392/0001-35, no valor: r$ 24.000,00 (vinte e 
quatro mil reais). carLos aNtÔNio Vieira - Prefeito.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20222814; oriGeM.....................: coNVite Nº 1/2022-
0701001; coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ToMÉ-aÇU; 
coNTraTada(o).....: MoUra & carValHo coMErcio E SErViÇoS lTda; 
oBJETo......................: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE rEcUPEraÇÃo do raMal do cEdro, ME-
diNdo 10 KM (iNiciaNdo Na coMUNidadE do KM 14 JaMic aTÉ o iNi-
cio do cUXiU), afiM dE aTENdEr aS NEcESSidadES da PoPUlaÇÃo da 
ZoNa rUral do MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU/Pa; Valor ToTal................: 
r$ 319.853,91 (trezentos e dezenove mil, oitocentos e cinquenta e três reais 
e noventa e um centavos); ViGÊNcia...................: 25 de Janeiro de 2022 a 
28 de fevereiro de 2022.
coNtrato Nº...........: 20222833; oriGeM.....................: coNVite Nº 1/2022-
2801001; coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ToMÉ-aÇU; 
coNTraTada(o).....: MoUra & carValHo coMErcio E SErViÇoS lTda; 
oBJETo......................: coNSTrUÇÃo dE dUaS PoNTES dE MadEira, SEN-
do UMa localiZada No KM 14 da JaMic, MEdiNdo 6 METroS E oUTra 
No raMal do arraialo MEdiNdo 6 METroS; Valor ToTal................: 
r$ 260.045,05 (duzentos e sessenta mil, quarenta e cinco reais e cinco cen-
tavos); ViGÊNcia...................: 16 de fevereiro de 2022 a 31 de Março de 
2022.
coNtrato Nº...........: 20223016; oriGeM.....................: coNVite Nº 1/2022-
0704001; coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ToMÉ-aÇU; 
coNTraTada(o).....: r N da S MoNTEiro lTda; oBJETo......................: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
dE coNSTrUÇÃo dE UMa PoNTE dE MadEira coM 30 METroS dE EX-
TENSÃo X 5 METroS dE larGUra SoBrE o rio MariQUiTa, localiZada 
Na Vila SÃo JoÃo, ZoNa rUral do MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU/Pa; Valor 
ToTal................: r$ 325.794,21 (trezentos e vinte e cinco mil, setecentos 
e noventa e quatro reais e vinte e um centavos); ViGÊNcia...................: 28 
de abril de 2022 a 31 de outubro de 2022.
coNtrato Nº...........: 20223025; oriGeM.....................: coNVite Nº 1/2022-
3105001; coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ToMÉ-aÇU; 
coNTraTada(o).....: roBSoN K PrUBlicidadE E ProPaGaNda EirEli; 
oBJETo......................: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE coBErTUra dE EVENToS iNSTiTUcioNaiS caPTUra E Edi-
ÇÃo dE VÍdEoS E foToS iNSTiTUcioNaiS TraNSMiSSÃo dE EVENToS ao 
ViVo ENTrE oUTroS Para aTENdEr a dEMaNdaS do MUNicÍPio dE ToMÉ 
aÇU; Valor ToTal................: r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); ViGÊN-
cia...................: 17 de Junho de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
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coNtrato Nº...........: 20223026; oriGeM.....................: coNVite Nº 1/2022-
3105001; coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ToMÉ-aÇU; 
coNTraTada(o).....: oZiENE dE liMa BarBalHo 05717447108; 
oBJETo......................: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE ProdUÇÕES JorNaliSTicaS EM VÍdEo E coMParTilHaMEN-
To dE coNTEÚdoS, iNclUiNdo rEdaÇÃo E PUBlicaÇÃo dE NoTÍciaS E 
MaTÉriaS iNSTiTUcioNaiS, EM aTENdiMENTo aS dEMaNdaS do SETor 
dE coMUNicaÇÃo iNSTiTUcioNal da PrEfEiTUra MUNiciPal dE ToMÉ
-aÇU; Valor ToTal................: r$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); 
ViGÊNcia...................: 17 de Junho de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Protocolo: 842496

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ULIANÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ULiaNÓPoLis
eXtrato de JULGaMeNto de recUrso  

coNccorrÊNcia PÚBLica Nº 002/2022-PMU
objeto: contratação de empresa especializada para implantação do Projeto Bá-
sico do Sistema de abastecimento de água do Bairro Bela Vista de Ulianópolis.
recorrente: i. r. coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli
dEciSÃo: “Pelo exposto, em face das razões expedidas acima, conheço do 
recurso administrativo interposto pela licitante i. r. coNSTrUÇÕES E SErVi-
ÇoS EirEli e no mérito NEGo ProViMENTo.
Conheço de ofício a nulidade do edital ante a ausência de justificativa as exi-
gências previstas nos itens 7.2.3 e 7.2.3.1. do Edital e do item 9.2 do Termo 
de referência e determino:
1. a publicação do extrato da presente decisão na via adequada;
2. o conhecimento ao departamento de Engenharia para que em todas as 
solicitações de demandas e ou termo de referência que necessite de que o 
ato convocatório atribua exigência de comprovação de capacidade técnica em 
parcela de maior relevância, faça acompanhar da competente e objetiva jus-
tificativa;
3. retifique-se a nomenclatura do objeto na forma do convênio firmado com 
a SEdoP;
4. a republicação do edital de convocação, atentando-se para o que determi-
nado no item anterior.

cumpra-se”  Ulianópolis, Pa, 16 de agosto de 2022.
KeLLY cristiNa destro

PrEfEiTa MUNiciPal
Protocolo: 842497

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE XINGUARA

.

MUNicÍPio de XiNGUara - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Pregão eletrônico srP Nº 050/2022/PMX. abertura: 01/09/2022, 
às 09:00 hs. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para o 
forNEciMENTo dE ÓlEoS E lUBrificaNTES Para VEÍcUloS, MaNUTEN-
ÇÃo E fUNcioNaMENTo da froTa dE VEÍcUloS dESTiNadoS ao aTENdi-
MENTo da SEcrETaria dE adMiNiSTraÇÃo E dE TodaS aS SEcrETariaS 
QUE coMPÕE ESTa GoVErNaBilidadE da adMiNiSTraÇÃo GEral dESTE 
MUNicÍPio dE XiNGUara - Pará. a sessão acontecerá no Portal de compras 
Públicas pelo endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
Edital e anexos: https://www.xinguara.pa.gov.br/web/, TcM/Pa e Setor de 
licitações, de Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 12:00. Liliane do s. 
araújo da silva. Pregoeira.

Protocolo: 842498

.

.

ParticULares
.

PUBLica-se receBiMeNto de  Pedido de Lar 
(LiceNÇa aMBieNtaL de atiVidade rUraL) 

Junto a SEMMa/NP (Secretária Municipal de Meio ambiente) de Novo Progres-
so - Pa, com o número de protocolo 1512/2021 no dia 16/11/2021 da proprie-
dade FaZeNda VÔ Fiore -  MariNo PeZZarico - cPf: 286.731.231-
00, situada: na rodovia Br-163 Km-977,5 Md, município de Novo Progresso/
Pará, cEP 68.193-000.

Protocolo: 842499

o sr. WaNderLY GoMes Ferreira, 
Brasileiro, cPf, proprietário do imóvel rural, loTE 01 da GlEBa 85, Endereço: 
rodoVia TraNSaMaZoNica KM 224 faiXa ZoNa rUral, torna público que 
SoliciToU da Secretaria Municipal de Meio ambiente- SEMa de Uruará-Pa a 
concessão da licença de atividade rural - (lar), referente à criação de bovi-
nos. Processo nº 302/2021-5.

Protocolo: 842502

..

eMPresariaL
.

reBeLo e BeLLard Ltda 
cNPJ: 04.895.732/0004-90  

Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa, renovação da licença de operação - lo N° 067/2021, por meio do 
processo nº 606/2022, para atividade de comércio Varejista de combustíveis 
para veículos automotores, localizado na av. almirante Barroso, rua d, s/nº, 
bairro Porto Grande, no Município de Salinópolis/Pa.

Protocolo: 842503

aMBieNtaL GestÃo de resÍdUos eireLi 
cNPJ: 12.997.273/0001-31

Torna público que requereu a SEMaS a licença de operação para o Transporte 
de substâncias e produtos perigosos, processo nº 2022/26989 em Tomé-açú/Pa.

Protocolo: 842504

aMBieNtaL GestÃo de resÍdUos eireLi 
cNPJ: 12.997.273/0001-31 

Torna público que requereu a SEMaS a licença de operação para o Transporte 
de resíduos de serviços de saúde, processo nº 2022/27086 em Tomé-açú/Pa.

Protocolo: 842505

aMBieNtaL GestÃo de resÍdUos eireLi 
cNPJ: 12.997.273/0001-31 

Torna público que requereu a SEMaS a licença de operação para o Transporte 
de resíduos sólidos urbanos, processo nº 2022/27082 em Tomé-açú/Pa.

Protocolo: 842507
Posto iccar Ltda 

cNPJ: 02.280.133/0042-62  
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma, licença de operação - lo N° 0086/2022, vigente até 25/07/2023, para 
atividade de comércio Varejista de combustíveis para veículos automotores, 
localizado na Rod. BR 316, km 11, s/nº, bairro Almir Gabriel, no Município de 
Marituba/Pa.

Protocolo: 842508

PreGÃo PreseNciaL Nº 016/2022-PP
Processo adMiNistratiVo Nº 084/2022

objeto: locação e execução de serviços de Sonorização, Palco, iluminação, 
arquibancada Segurança de Evento, Grades de contenção e Banheiros Quí-
micos, destinadas a Secretaria Municipal de Educação do Município de itaitu-
ba-Pa. Tipo: Menor preço por item. data de abertura: 01/09/2022, as 10:00 
hora local. acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; in-
formações/solicitações de editais: dicoM; e-mail:licita2017.itb@gmail.com, 
localizada na rod. Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de 
itaituba-Pa. ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 842509

FaZeNda JaGUarÉ ii, Jd aGroPecUÁria Ltda 
cNPJ: 40.306.299/0001-21 

Torna público que requereu a SEMAS/PA LAR para atividade de refloresta-
mento, agricultura e pecuária em área alterada e/ou sub-utilizada, situada no 
município de Paragominas.

Protocolo: 842510

terraPLeNa Ltda 
cNPJ nº 14.698.658/0001-23 

Torna público que requereu à SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiEN-
TE dE BElÉM - SEMMa/BElÉM, a licença Prévia, instalação e operação em 
12.08.2022 para a atividade relativa à caNTEiro dE oBraS coM iNSTala-
ÇÕES adMiNiSTraTiVaS localizado na rodovia augusto Montenegro, lote 2, 
distrito industrial de icoaraci, Belém-Pa.

Protocolo: 842512

a empresa sÃo JoÃo iNdUstriais 
e coMÉrcio de PoLPas eireLi 
com cNPJ 18.129.014/0001-75 

Torna público que recebeu da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE 
dE SÃo fraNciSco do Pará - SEMMaS/Pa, a licENÇa dE oPEraÇÃo Nº 
016/22 Validade 29/03/2023 para exercer a atividade de BENEficiaMENTo 
dE frUTaS. Situada na rod Pa 320, KM 3, Bairro Zona rural, Município de 
SÃo fraNciSco do Pará/Pa.

Protocolo: 842513

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-
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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: 842514

W a coMercio eireLi 
inscrito no cNPJ n° 19.815.814/0001-02 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma, a licença Prévia e de instalação nº 001/2022, para desenvolver a ativi-
dade de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, em 
Garrafão do Norte - Pa.

Protocolo: 842515

aUto Posto tracYaNNe Ltda
cNPJ: 05.632.683/0001-13 

Torna público que recebeu da SEMaS (Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade do Pará/Pa) a sua licença de operação (lo: 13645/2022 
validade: 18/04/2023 - Processo: 2019/4622) para a atividade de Empresa 
Transportadora de substâncias e produtos perigosos (NV: 6 - Porte: B-iii) 
localizado na folha 18 Quadra 06 lote 29 Bairro Nova Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 842530

aLUNos coNcLUiNtes do eNsiNo MÉdio eJa 
No sistema Ead na instituição cEQP PoTENcia MaSTEr sob o ParEcEr 
303/2016 cEE/Pa - aUT. E crEdENc. 344 dE 13 dE oUTUBro dE 2016 iNS-
criÇÃo do inep N° 15168735. aLUNos coNcLUiNtes
1.adriaNa PErEira da SilVa 2.alcioNE alVES da SilVa 3.alEX fErrEi-
ra JUNior 4.alEX rioS PiNHEiro 5.alEXaNdrE BarrETo alMEida SilVa 
6.alEXaNdro PErEira dE SoUZa 7.aliffEr raMoS rodriGUES 8.aNa 
clara cUNHa dE fariaS alBUQUErQUE liMa 9.aNa GlEidE SaNToS dE 
SoUZa 10.aNdErSoN loPES doS SaNToS 11.aNdrE fEliPE MorEira 
12.aNdrE lUiZ fErrEira BarBoSa 13.aNToNio carloS SaNToS lEiTE 
JÚNior 14.arTHUr ViNiciUS XaViEr do ValE 15.aUdErlEi PErEira cHa-
GaS 16.BEaTriZ SilVa dE BriTo 17.BrENo alEXaNdrE oliVEira dE JESUS 
18.caHiaN rocHa frEirE 19.carla BEaTriZ lEal oliVEira 20.cElESTE 
MoraES Garcia 21.daiaNa dE caSTro MElo 22.daNiEl SilVa BaNdEi-
ra NiSHiKaWa 23.daNiElE alVES QUEiroZ 24.daVi BarrETo crUZ raf-
fUl 25.dEBora dE JESUS NaSciMENTo 26.diVaNEidE oliVEira SaNToS 
27.EdErSoN alVES fariaS 28.EdUarda carValHo aTaYdE 29.EliaNa dE 
oliVEira coSTa 30.ElliNToN lUNa BENEdiTo 31.fErNaNda da SilVa 
oliVEira 32.fErNaNdo lUiZ doS SaNToS NETo 33.fErNaNdo MaNHa-
ES TaVarES JUNior 34.fErNaNdo ViEira fErrEira 35.GaBriEl coS-
Ta PENa 36.GaBriEl dE oliVEira SaNToS 37.GENilSoN EVaNGEliSTa 
doS SaNToS 38.GilMar dElfiNo PErEira 39.GilMar dElfiNo PErEira 
40.GilVaN lUSToSa riBEiro 41.GUilHErME dE SoUSa rodriGUES da 
SilVa 42.HiWcoN fEliPPE GUSMÃo dE SaNTaNa 43.iVilaUaNa dE aQUi-
No rodriGUES PiNHEiro 44.JEaN lUciaNo GoMES 45.JESica ESTUMaNo 
crUZ 46.JoÃo WaNdEr MaXiMiaNo JÚNior 47.JoSÉ NiValdo NaSciMEN-
To 48.JoSElaiNE loPES 49.JUlia raMoS SilVa oTToNi 50.KariNa NEVES 
SoUZa 51.lUcaS doS SaNToS 52.lUcaS rUfiNo rodriGUES dE SoUZa 
53.lUZia olGa dE SoUZa 54.Maira lEoNora da SilVa lUZ 55.Maria 
clara lorENZo liNo 56.Maria JUlia BriTo diaS 57.MillENa MaUrÍcio 
da SilVa 58.MiriaM criSTiNa MacHado dE oliVEira 59.NilToN rENE 
doS SaNToS QUEiroZ 60.oSiMEirE BarBoSa da SilVa caSaES 61.PiEra 
ciNdY SoUZa fraNÇa 62.rafaEl fraNciSco dE BriTo 63.roNaldo SoT-
To doS SaNToS 64.roSEli doS SaNToS dE SoUZa 65.SaNdra rEGiNa 
Sá PiNTo 66.TaciaNa daS dorES da coNcEiÇÃo dE SoUZa 67.TaTiaNE 
frEirE da SilVa MElo 68.TaTiaNE PErEira GaldiNo 69.THaYNá lEaNdro 
dE SoUZa SaNToS 70.THiaGo doS SaNToS 71.YaSMiN MalaQUiaS Bal-
THaZar da SilVEira.

Protocolo: 842531

siNdicato dos traBaLHadores eM saÚde 
No estado do ParÁ - siNdsaÚde

editaL de coNVocaÇÃo
a coordenação executiva do siNdicato dos traBaLHadores eM 
saÚde No estado do ParÁ - siNdsaÚde, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no artigo 70 e seguintes do Estatuto da entidade, coNVoca 
todos os associados em dia com suas obrigações sindicais para:
i - eLeiÇÃo do coNseLHo diretiVo para o quadriênio 2022/2026 a ser 
realizada no dia 21/10/2022 das 8:00 às 20:00h na sede da entidade loca-

lizada à rua Santa lúcia nº 02, bairro de São Brás Belém/Pa., podendo a 
comissão eleitoral deliberar acerca dos demais locais de votação.
ii - asseMBLeia GeraL para eleger a comissão Eleitoral na forma do ar-
tigo 75 do Estatuto a ser realizada no dia 21/09/2022 na sede da entidade 
no endereço acima, às 11:00h em primeira convocação e às 11h:30min. em 
segunda convocação.
iii - o pedido de inscrição de chapa previsto no artigo 74 do Estatuto de-
verá ser protocolado na sede da entidade no horário de 8:00 às 17:00h, 
iniciando no dia 23/08/2022 e terminando dia 21/09/2022.

Belém/Pa., 22 de agosto de 2022
coordenação executiva do siNdsaÚde

Protocolo: 842532

cÂMara MUNiciPaL de saLiNÓPoLis
eXtrato de iNeXiGiBiLidade e coNtrato 

iNeXiGiBiLidade Nº 003/2022-cMs. objeto: contratação de Pessoa 
física para prestação de Serviços Técnicos de consultoria e assessoria finan-
ceira, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Salinópolis. 
contratada: Maria izabel Soares amaral, inscrito no cPf nº 131.801.852-87. 
contrato nº 2022081801-cMS. Valor Global: r$ 31.200,00 (Trinta e Um Mil e 
duzentos reais). Vigência: 18/08/2022 a 18/08/2023. fundamentação legal: 
art. 25, ii, art. 13, iii da lei n.º 8.666/93 e suas alterações. eron de carva-
lho teixeira - Presidente da câmara.

Protocolo: 842533

NiPPoN iNdÚstria e coMÉrcio de cerÂMica  Ltda
cNPJ 07.603.530/0001-73 

Torna público que recebeu da SEMEa/STa Maria do Pará a lo 020/2022, 
p/ fabricação de material cerâmico, a Tv. Vicente fernandes, s/nº, Sta Maria 
do Pará-Pa.

Protocolo: 842518

eXtrato de coNtrato
origem: concorrência Nº 005/2022-cP. objeto: contratação de empresa 
especializada para construção de Escola de Ensino Médio localizada no dis-
trito de Moraes de almeida, no Município de itaituba/Pa. contratante: fun-
do Municipal de Educação. contrato Nº: 20220232. contratada: E f Moura 
Serviços de construções EirEli. Valor total: r$ 7.845.562,90. Programa de 
trabalho: Exercício 2022 Projeto 0909.123610401.1.015 ampliação,reforma 
e Construção Unid.E.E. F.nas Z. Urbana e Rural e Com.Indigenas, Classifica-
ção econômica 4.4.90.51.00 obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99. 
Vigência: 05 de agosto de 2022 a 05 de agosto de 2023. data da assinatura: 
05 de agosto de 2022.

Protocolo: 842525

receBiMeNto de LiceNÇa de oPeraÇÃo
aMaZÔNia FisHiNG LodGe - Me 

cNPJ nº 26.577.964/0001-90 
Torna público que recebeu junto à Secretaria Municipal de Meio ambiente e 
Turismo de Jacareacanga (SEMaT/Jcr), no dia 24 de Junho de 2022, através 
do processo nº 007/2022 a licença de operação - lo n°017, para a atividade 
de Pousada com infraestrutura Especializada em Turismo de Pesca Esportiva, 
localizado na Gleba São Benedito, s/n, Zona rural do Município de Jacarea-
canga-Pa.

Protocolo: 842520

aUto Posto arieLLa eireLi 
cNPJ nº 13.333.269/0002-12

Torna público que requereu da SEMMaH lo para Posto revendedor de com-
bustíveis em Nova Esperança do Piriá/Pa.

Protocolo: 842521

cHaPLiN aNdrade taMPieri 
cPF n° 037.197.876-99 

Proprietário do imóvel denominado fXSErViÇoS E coNSTrUÇÕES EirEli 
- loTEaMENTo cHácara ParQUE VillEforT, localizado no município de 
Santa Maria/Pa, torna público que solicitou a Secretaria Municipal de Meio 
ambiente - SEMEa- a licença prévia para atividade de Parcelamento do solo/
loteamento/desmembramento/sem fracionamento.

Protocolo: 842522

aViso de LicitaÇÃo
Pregão Presencial nº-PPsrP.005/2022-cPL-cMiP; tipo MENor PrEÇo/
Maior PErcENTUal dE dEScoNTo SoBrE a dU; objeto rEGiSTro dE PrE-
Ço Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada 
EM PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aGENciaMENTo dE ViaGENS: coTaÇÃo, 
rESErVa, EMiSSÃo, caNcElaMENTo E rEEMiSSÃo dE PaSSaGENS aÉrEaS 
NacioNaiS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da cÂMara MUNiciPaL 
de iPiXUNa do ParÁ. Sessão Pública: dia 01/09/2022, às 09:00h. informa-
ções e Edital no Mural de licitações do TcM/Pa e e-mail licitacao.cmip2021@
gmail.com. isNara de soUZa saMPaio-Pregoeira.

Protocolo: 842523
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