
diário oficial Nº 35.088   1Quarta-feira, 24 dE aGoSTo dE 2022DIÁRIO OFICIALBelém, Quarta-feira
24 de Agosto de 2022

República Federativa do Brasil - Estado do Pará 112 Páginas
ANO CXXXIl DA IOE

131º DA REPÚBLICA
Nº 35.088

eXecUtiVo
GaBiNete do GoVerNador ....................................................- PáG. 4
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado ................................- PáG. 5
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado ............................- PáG. 5

Vice-GoVerNadoria 
do estado ..................................................................................- PáG. 6
SEcrETaria ESTraTÉGica dE
arTicUlaÇÃo da cidadaNia  ......................................................- PáG. 6
fUNdaÇÃo ParáPaZ .....................................................................- PáG. 7

secretaria de estado 
de PLaNeJaMeNto 
e adMiNistraÇÃo .....................................................................- PáG. 7
iMPrENSa oficial do ESTado  .................................................- PáG. 10
iNSTiTUTo dE aSSiSTÊNcia doS 
SErVidorES do ESTado do Pará .............................................- PáG. 10
iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária 
do ESTado do Pará ..................................................................- PáG. 12
EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica 
do ESTado do Pará ..................................................................- PáG. 13

secretaria de estado 
da FaZeNda ..............................................................................- PáG. 13
BaNco do ESTado do Pará S.a ................................................- PáG. 17

secretaria de estado 
de saÚde PÚBLica ..................................................................- PáG. 18
HoSPiTal oPHir loYola ............................................................- PáG. 30
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará ...................... - PáG. 32
fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia 
E HEMaToloGia do Pará ...........................................................- PáG. 32
fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal 
dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa .....................................................- PáG. 34

secretaria de estado 
de traNsPortes .....................................................................- PáG. 36
aGÊNcia ESTadUal dE rEGUlaÇÃo 
E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS ........................................- PáG. 38

secretaria de estado 
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca ...................................................- PáG. 38
iNSTiTUTo dE TErraS do Pará .................................................- PáG. 39
NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral ...........................- PáG. 40
aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária 
do ESTado do Pará ..................................................................- PáG. 41
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica 
E EXTENSÃo rUral do ESTado do Pará ...................................- PáG. 43

secretaria de estado 
de Meio aMBieNte 
e sUsteNtaBiLidade .............................................................- PáG. 44
iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal 
E da BiodiVErSidadE do ESTado do Pará .............................- PáG. 45

secretaria de estado 
de seGUraNÇa PÚBLica 
e deFesa sociaL .....................................................................- PáG. 46
PolÍcia MiliTar do Pará ..........................................................- PáG. 47
fUNdo dE aSSiSTÊNcia Social da PolÍcia MiliTar  ..............- PáG. 50
corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará ...................................- PáG. 51
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará  ............................................. - PáG. 52
PolÍcia ciENTÍfica do Pará ......................................................- PáG. 55
dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará .....................- PáG. 56

secretaria de estado 
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria .......................................................................- PáG. 60

NESTA EDIÇÃO 
secretaria de estado 
de cULtUra ..............................................................................- PáG. 62
fUNdaÇÃo cUlTUral do Pará ...................................................- PáG. 64
fUNdaÇÃo carloS GoMES  ........................................................- PáG. 65

secretaria de estado 
de coMUNicaÇÃo
fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo ..................................- PáG. 65

secretaria de estado 
de edUcaÇÃo ...........................................................................- PáG. 66
UNiVErSidadE do ESTado do Pará .........................................- PáG. 72

secretaria de estado 
de assistÊNcia sociaL, 
traBaLHo, eMPreGo e reNda ..............................................- PáG. 74
fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo 
SocioEdUcaTiVo do Pará ........................................................- PáG. 76

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia ...........................................................- PáG. 78
coMPaNHia dE dESENVolViMENTo 
EcoNÔMico do Pará .................................................................- PáG. 78
iNSTiTUTo dE METroloGia do ESTado do Pará  ................... - PáG. 79
JUNTa coMErcial do ESTado do Pará ....................................- PáG. 79

secretaria de estado 
de deseNVoLViMeNto 
UrBaNo e oBras PÚBLicas ..................................................- PáG. 79
coMPaNHia dE SaNEaMENTo do Pará ......................................- PáG. 80
aGÊNcia dE TraNSPorTE METroPoliTaNo  ..............................- PáG. 80

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e tecNoLÓGica ........................- PáG. 81
EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará .......................................- PáG. 82

secretaria de estado 
de esPorte e LaZer ................................................................- PáG. 82

secretaria de estado 
de tUrisMo  .............................................................................- PáG. 83

deFeNsoria PÚBLica 
do estado ................................................................................- PáG. 83

JUdiciÁrio
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará ..............................- PáG. 87

LeGisLatiVo
aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará  .......................- PáG. 87

triBUNais de coNtas
TriBUNal dE coNTaS do ESTado do Pará ...............................- PáG. 88

MiNistÉrio PÚBLico
MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará ........................ - PáG. 96
MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará................................- PáG. 96
MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS doS 
MUNicÍPioS do ESTado do Pará ............................................ - PáG. 101

MUNicÍPios ...........................................................................- PáG. 102
ParticULares ......................................................................- PáG. 109
eMPresariaL ........................................................................- PáG. 109



2  diário oficial Nº 35.088 Quarta-feira, 24 dE aGoSTo dE 2022

  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
GABINETE DO GOVERNADOR
Governador: Helder Zahluth Barbalho 
Tel.: (91) 3216-8829/ 3342-5663
GABINETE  DO VICE-GOVERNADOR
Vice-Governador: 

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: Luiziel Henderson Guedes de Oliveira
Tel.: (91) 3216-8831 /8832/8833/8830 
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: CEL. PM Osmar Vieira da Costa Júnior
Tel.: (91) 3214-0601/ 33425672 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE
Procurador Geral: Ricardo Nasser Sefer
Tel.: (91) 3344-2742/2798/2786/2700

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO SUDESTE DO PARÁ
Secretário: João Chamon Neto
Tel.: (94) 98402-9275 / (94)98404-7928

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO BAIXO AMAZÔNAS 
Secretário: Alexandre Almeida Maduro
Tel.: (93) 98412-6196 

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO MARAJÓ 
Secretário: Jaime da Silva Barbosa
Tel.: (91) 98585-2595

secretaria estratÉGica 
de articULaÇÃo da cidadaNia
Secretário: Ricardo Brisolla  Balestreri
Tel.: 3342-0351/0352/0363 
 
AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE
Auditor: José Rubens Barreiros de Leão
Tel.: (91) 3239-6477 /6450/ 6677 

OUVIDORIA GERAL DO ESTADO - OGE
Auditor: Arthur Houat Nery de Souza
Tel.: (91) 3216-8883/8899

FUNDAÇÃO PARÁPAZ
Presidente: alberto Henrique Teixeira de Barros
Tel.: (91) 3321-4303 /98510-8012/ Geral: 3321-4300

SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD
Secretária: Ivaldo Renaldo De Paula Ledo   
Tel.: (91) 3194-1010/1004/1012/1427

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE 
Presidente: Aroldo Carneiro
Tel.: (91) 4009-7860/7800/7801 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO PARÁ - IASEP
Presidente: Bernardo albuquerque de almeida
Tel.: (91) 3366-6111/6117/6118

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
Presidente: Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva
Tel.: (91) 3182-3585/3587  

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ - EGPA
Diretor Geral: Dr. Wilson Luiz Alves Ferreira (Interino) 
Tel.: (91) 3214-6860/6802/6803 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA
Secretário: René de Oliveira e Sousa Júnior
Tel.: (91) 3222-5720/3218-4200/4324  Fax: (91) 3223-0776

BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
Presidente: Ruth Pimentel Méllo
Tel.: (91) 3348-3310/3320/3209/ 3223-0823 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA 
Presidente: cilene Moreira Sabino de oliveira
Tel.: (91) 3217-5802/5804 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Secretário: Rômulo Rodovalho Gomes
Tel.: (91) 4006-4347/4356/4006-4800/4804/4805/4006-4849

HOSPITAL OPHIR LOYOLA 
Diretora Geral: ivete Gadelha Vaz
Tel.: (91) 3265-6530/6529/6500

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
Presidente: Bruno Mendes Carmona
Tel.: (91) 4009-2241/2202/0329/2333 

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA 
E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA
Presidente: Paulo André Castelo Branco Bezerra 
Tel.: (91) 3110-6500/6502 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Helder Zahluth Barbalho 
GOVERNADOR

Vice-Governador

Francisco Melo
Presidente da Assembleia Legislativa

Célia Regina de Lima Pinheiro
Presidente do Tribunal de Justiça

João Paulo Carneiro Gonçalvez Ledo
Defensor Público Geral do Estado

Cesar Bechara Nader Mattar Júnior
Procurador Geral de Justiça

Aroldo Carneiro
Presidente

Moises Alves De Souza
Diretor Administrativo e Financeiro

Allan Gonçalves Brandão
Diretor Técnico

Sandra Maria Caminha Fonseca
Diretora de Documentação e Tecnologia

DIRETORIA, ADMINISTRAÇÃO, REDAÇÃO E PARQUE GRÁFICO
Trav. do Chaco, 2271, Marco - 66.093-410 Belém - Pará

RECEPÇÃO: 4009-7800
www.ioepa.com.br

PUBLICAÇÕES
91 4009-7810 | 4009-7819

cm x coluna R$ 88,00
(*) O padrão de publicação obedecerá obrigatoriamente a fonte 
Verdana, Corpo 7.

a ioe teM UM recado Para sUa eMPresa
PUBLicar No diÁrio oFiciaL FicoU Mais 

rÁPido e Mais seGUro.

o sistema e-diário, que recebe publicações para o diário oficial do 
Estado, mudou. É um reforço do compromisso da Imprensa Oficial do 

Estado com seus usuários.

critÉrios Para PUBLicaÇÃo de arQUiVos FecHados 

fonte Verdana, corpo 7, Entrelinhamento 120%
Novo formato doE: a4 - área de Trabalho (19 x 27)
devem ser fechados no formato Pdf X1a, sem marcas de cortes, texto em preto 100%
imagens devem estar em P&B ou em escala de cinza e resolução mínima de 220 dpi. 
Não condensar ou expandir as fontes e imagens
Não serão aceitos arquivos fora dos padrões.

receBiMeNto de arQUiVos No BaLcÃo da ioe 
devem ser entregues até as 14 horas do dia útil anterior à publicação

Mais iNForMaÇÕes
(91) 4009-7800 / 4009-7842 | suporte@ioe.pa.gov.br



diário oficial Nº 35.088   3Quarta-feira, 24 DE AGOSTO DE 2022

  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Presidente: Ricardo Jorge de Moura Palheta
Tel.: (91) 4005-2506 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
Secretário: Adler Gerciley Almeida da Silveira 
Tel.:(91) 4009-3801/3802

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH
Presidente: Abraão Benassuly Neto 
Tel.: (91) 3221-4102/4100/4103 

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARCON
Diretor Geral: Eurípedes Reis da Cruz Filho
Tel.: (91) 3321-9680 / 9675 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP
Secretário: João Carlos Leão Ramos
Tel.: (91) 4006-1206/1207 /3226-8904/1363

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA
Presidente: Bruno Yoheiji Kono Ramos
Tel.: (91) 3181-6513/6516/6548 / Geral: 3181-6500  

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL
Gerente Executivo: Felipe Coêlho Picanço
Tel.: 3342-0150/0151/(91)98426-1383

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
DO PARÁ - ADEPARA
Diretor Geral: Jamir Junior Paraguassú Macedo 
Tel.: (91) 3210-1104 / Geral: 3210-1100  

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 
RURAL DO ESTADO DO PARÁ - EMATER
Presidente: rosival Possidônio do Nascimento
Tel.: (91) 3299-3413/3469/3400

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 
E SUSTENTABILIDADE- SEMAS
Secretário: José Mauro de Lima O’ de Almeida
Tel.: ((91) 3184-3398/3318/3319/3384/3380

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA 
BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR-Bio
Presidente: Karla lessa Bengtson
Tel.: (91) 3342-2637/2670/ 3184-3377/3362 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E DEFESA SOCIAL - SEGUP
Secretário:  Ualame fialho Machado
Tel.: (91) 3184-2525 / 3184-2555

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PM
Comandante Geral: Cel. QOPM  José Dilson Melo de Souza Júnior
Tel.: (91) 3258-9906/9907

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBMPA
Comandante-Geral: CEL. QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza 
Tel.: (91) (91) 4006-8313 /8355

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
Delegado Geral: Walter Resende de Almeida
Tel.: (91) 4006-9094 /9045 

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ
Diretor Geral: Celso da Silva Mascarenhas 
Tel.: (91) 4009-6012/6032

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
Diretora Superintendente: Renata Mirella Freitas Guimarães de Sousa Coelho
Tel.: (91) 3214-6235>gabinete/3289-7500

secretaria de estado 
de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria - seaP
Secretário: Cel QOPM Marco Antônio Sirotheau Corrêa Rodrigues                       
Tel.: (91) 3239-4201/4202

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Secretário: Bruno Chagas Da Silva Rodrigues Ferreira
Tel.:(91) 4009-8454/8451

FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP
Presidente: Guilherme relvas d’oliveira
Tel.: (91) 3202-4350/4349

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES
Superintendente: Maria da Glória Boulhosa Caputo
Tel.:(91) 3201-9478 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM
Secretária: Alinne Kellen Monteiro Passos
Tel.: (91) 3202-0901/0910/0911   Vera Oliveira: 32020931 

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA
Presidente: Hilbert Hil Carreira do Nascimento
Tel.: (91) 4005-7733

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Secretário: Elieth de Fátima da Silva Braga
(91) 3201-5127/5147/3211-5026/5107/5160/5161

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
Reitor: Clay Anderson Nunes Chagas
Tel.: (91) 3299-2202/2200

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER
Secretário: Inocêncio Renato Gasparim
Tel.:   (91) 3239-1414/1400

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
DO PARÁ - FASEPA
Presidente: Luiz Celso da Silva
Tel.: (91) 3210-3308 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA 
DE MICROCRÉDITO - CREDCIDADÃO
Gerente Executivo: João Marcel Cavalcante Da Costa
Tel.: (91)3205-7250/7257

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS - SEJUDH
Secretário: Valbetanio Barbosa Milhomem
Tel.: (91) 4009-2744/2722/2723/2700

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MINERAÇÃO  E  ENERGIA - SEDEME
Secretário: José Fernando de Mendonça Gomes Júnior
Tel.: (91) 3110-2558/2552

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ
Presidente: Cláudia Bitar de Moraes Barbosa
Tel.: (91) 3224-2663/98116-9087 (secretária) 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DO PARÁ - CODEC
Presidente: Lutfala de Castro Bitar
Tel.: (91) 3236-2884/3205-4704 

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO 
DO PARÁ - IMETROPARÁ
Presidente: Rafaela Barata Chaves 
Tel.: (91) 3217-0524/0500

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA
Presidente: francisco alves de aguiar
Tel.: (91) 3228-9171/3205-4055/4054

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
Secretário: Benedito Ruy Santos Cabral
Tel.: (91) 3183-0003/0004/0020

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
Presidente: José Antonio De Angelis 
Tel.: (91) 3202-8514/8567/8400

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB
Presidente: Orlando Reis Pantoja
Tel.: (91) 32148500 / 32148502 / 32148442 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO
Diretor Geral: Eduardo de Castro Ribeiro Júnior 
Tel.: (91) 3110-8450/8453

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SECTET
Secretário: Edilza Joana Oliveira Fontes
Tel.: (91) 4009-2511/2510/2543

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS 
E PESQUISAS - FAPESPA
Presidente: Marcel do Nascimento Botelho
Tel.: (91) 3323-2573/2574 

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Presidente:  Marcos Antonio Brandão da Costa
Tel.: (91) 3344-5438/5201/5411

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL
Secretário: Nivan Setubal Noronha
Tel.: (91) 3201-2320/2312/2320

secretaria de estado de tUrisMo - setUr
Secretário: André Orengel Dias
Tel.:(91) 3110-5003/5022/5000



4  diário oficial Nº 35.088 Quarta-feira, 24 DE AGOSTO DE 2022

eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o   Nº 1.530,  de 3 de Maio de 2021
Retifica o Decreto Estadual nº 1.510, de 14 de janeiro de 2005, que “Con-
cede Pensão Especial em favor de lEidiaNE araÚJo SilVa, lUiZ ValdEZ 
dUarTE da SilVa JÚNior, lUaNN araÚJo SilVa e lUiS HENriQUE Sa-
LES SILVA, filhos menores do falecido Investigador de Polícia Civil LUIZ 
ValdEZ dUarTE da SilVa”.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
Considerando a Lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 (RJU Estadu-
al), bem como a Lei Complementar Estadual nº 039, de 9 de janeiro de 2002 
(Alterada pela Lei Complementar Estadual nº 128, de 13 de janeiro de 2020);
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2018/390978,
d E c r E T a:
Art. 1º Fica concedida, em retificação ao Decreto Estadual nº 1.510, de 
14 de janeiro de 2005, Pensão Especial mensal, no valor de R$ 1.351,20 
(mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), dividida em partes 
iguais, em favor dos menores lEidiaNE araÚJo SilVa, lUiZ ValdEZ dU-
arTE da SilVa JÚNior, lUiS HENriQUE SalES SilVa e lUaNN araÚJo 
SilVa, sendo para este concedida Pensão Especial Vitalícia, em razão de in-
validez total e permanente do beneficiário, conforme Laudo Médico Pericial 
nº 194098 e diagnóstico CID:G80.1; F70.8, filhos do falecido Investigador 
de Polícia civil lUiZ ValdEZ dUarTE da SilVa, correspondente à remune-
ração do cargo de investigador da Polícia civil, código GEP-Pc-704, classe 
“D”, assim discriminada:
Vencimento Integral ....................................................... R$    303,30
Gratificação de Risco de Vida (50%) ................................. R$    151,65
Gratificação de Dedicação Exclusiva (70%) ........................ R$    212,31
Gratificação de Polícia Judiciária (40%).............................  R$    121,32
Gratificação de Tempo Integral (70%) ............................... R$    212,31
adic. Tempo de Serviço (35%) ......................................... R$    350,31
Provento Mensal ...........................................................  R$ 1.351,20
Parágrafo único. A Pensão de que trata este artigo será reajustada na mes-
ma proporção e data dos aumentos concedidos aos policiais civis da ativa.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus 
efeitos financeiros retroagindo a 13 de julho de 2002.
Palácio do GoVErNo, 3 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
 Governador do Estado

decreto Nº 2.250, de 23 de MarÇo de 2022
concede Pensão Especial civil em favor de VaNda MarTa lorENZ PErEi-
RA, na condição de cônjuge do Investigador da Polícia Civil do Estado do 
Pará, daVi daNiEl PErEira SilVEira.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 160, inciso II, alínea “c”, da Lei Estadu-
al nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e com o art. 6º da lei complementar 
Estadual nº 39, de 9 de janeiro de 2002;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/391434,
d E c r E T a:
Art. 1º Fica concedida Pensão Especial Civil mensal, no valor de R$ 
11.339,78 (onze mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e oito cen-
tavos), em favor de VaNda MARTA LORENZ PEREIRA, cônjuge do Investi-
gador da Polícia civil do Estado do Pará, daVi daNiEl PErEira SilVEira, 
falecido em 06 de março de 2021, em decorrência de doença contraída no 
exercício de suas atribuições, cabendo à dependente 100% (cem por cen-
to) do benefício concedido, a contar de 06 de março de 2021.
art. 2º a Pensão Especial civil mencionada corresponde ao vencimento e 
demais vantagens, assim discriminados:
Vencimento Base Ref.19................................................... R$  1.653,03
Gratificação Tempo Integral (70%).................................... R$  1.157,12
Gratificação Dedicação Exclusiva (70%)............................. R$  1.157,12
Gratificação de Risco de Vida (100%)................................ R$  1.653,03
Gratificação de Polícia Judiciária (70%).............................. R$  1.157,12
Adicional de Escolaridade (80%)....................................... R$  1.322,42
adicional por Tempo de Serviço (45%).............................. R$  3.239,94
Provento Mensal............................................................. R$ 11.339,78
Parágrafo único. A Pensão Especial de que trata este artigo será reajustada 
com base no Índice Nacional de Preços ao consumidor – iNPc, na data-ba-
se de 1º de janeiro.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos 
financeiros retroagindo de acordo com a data constante no art. 1º deste ato.
Palácio do GoVErNo, 23 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto N° 2.568, de 22 de aGosto de 2022
Homologa a Resolução nº 1, de 27 de julho de 2022, do Conselho Gestor 
do fundo de Trabalho Penitenciário, instituído pela lei Estadual nº 9.078, 
de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a execução de projetos para 
exercício de atividades laborais pelas pessoas privadas de liberdade e da 
respectiva remuneração e institui o fundo de Trabalho Penitenciário.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o disposto no § 4º, do art. 14, da lei Estadual nº 9.078, de 16 de 
junho de 2020,
dEcrETa:
Art. 1° Fica homologada a Resolução nº 1, de 27 de julho de 2022, do 
conselho Gestor do fundo de Trabalho Penitenciário, que aprovou altera-
ção no art. 3º do regimento interno do fundo de Trabalho Penitenciário da 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária, na forma do anexo 
Único deste decreto.
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 22 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

resoLUÇÃo Nº 1, de 27 de JULHo de 2022
dispõe sobre alteração do art. 3º do anexo Único do decreto Nº 1.089, de 
13 de outubro de 2020, que homologou o regimento interno do fundo de 
Trabalho Penitenciário da Secretaria de Estado de administração Peniten-
ciária do Pará.
o coNSElHo GESTor do fUNdo dE TraBalHo PENiTENciário, no 
exercício de suas atribuições, conferidas pelo art. 14, §5º da lei 9.078 de 
16 de junho de 2020, em conformidade com a decisão plenária proferida 
na 4ª Reunião ordinária, realizada no dia 27 de julho de 2022, 
rESolVE:
art. 1º Propor ao Governador do Estado do Pará que homologue a alte-
ração do art. 3º do anexo Único do decreto  Nº 1.089, de 13 de outubro 
de 2020, acrescido dos incisos iX ao XV, para que passe a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art. 3º.................................................................................
- .....................................................................................
- ....................................................................................
- os recursos resultantes da prestação de serviços e revenda (comerciali-
zação) de produtos e mercadorias beneficiadas e produzidas nas seguintes 
atividades produtivas da Secretaria de Estado de administração Penitenciária: 
cultivo de horticultura e outras culturas agrícolas;
suinocultura, avicultura, psicultura e apicultura;
confecção de peças de vestuário, calçados, cama, mesa, banho e acessórios;
fabricação de artefatos de concreto para uso na construção civil e pavi-
mentação de ruas;
fabricação de móveis com predominância de madeira, mdf, metal e outras 
matérias-primas;
fabricação de produtos de metal para uso diversos.
-  ..........................................................................................
- ..........................................................................................
- ..........................................................................................
- ..........................................................................................
- ..........................................................................................
Parágrafo Único. ............................................................................
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 27 de Julho de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Presidente do conselho Gestor do fundo de Trabalho Penitenciário

Protocolo: 843806

d e c r e t o Nº 2569, de 22 de aGosto de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, 
no valor de R$ 434.225,40 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de R$ 434.225,40 (Quatrocentos e Trinta 
e Quatro Mil, duzentos e Vinte e cinco reais e Quarenta centavos), para 
atender à programação abaixo:

R$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0101 449051 4.225,40
792011812212978338 - idEflor-Bio 0101 339033 50.000,00
792011812212978338 - idEflor-Bio 0101 339039 250.000,00
792011854114978370 - idEflor-Bio 0101 339033 80.000,00
792011854114978370 - idEflor-Bio 0101 339039 50.000,00

ToTal 434.225,40

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no orçamen-
to vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso iii, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) orça-
mentária(s) abaixo discriminada(s):
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R$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0101 444042 4.225,40
792011854114978365 - idEflor-Bio 0101 339033 50.000,00
792011854114978365 - idEflor-Bio 0101 339039 50.000,00
792011854314978781 - idEflor-Bio 0101 339033 80.000,00
792011854314978781 - idEflor-Bio 0101 339039 250.000,00

ToTal 434.225,40

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 22 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

d e c r e t o Nº 2570, de 23 de aGosto de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, 
no valor de R$ 823.622,04 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de R$ 823.622,04 (Oitocentos e Vinte e 
Três Mil, Seiscentos e Vinte e dois reais e Quatro centavos), para atender 
à programação abaixo:

R$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

031010112814548558 - TcM 0375 339039 157.300,00

141012060814918715 - SEdaP 0306 449093 326.032,42

141012060814918715 - SEdaP 6301 449093 14.000,00

171022884500003066 - Enc. SEfa 0306 459065 326.289,62

ToTal 823.622,04

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

d e c r e t o Nº 2571, de 23 de aGosto de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXcESSo 
DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 16.846.657,36 para reforço de dota-
ção(ões) consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de R$ 16.846.657,36 (Dezesseis Milhões, 
oitocentos e Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e cinquenta e Sete reais e 
Trinta e Seis centavos), para atender à programação abaixo:

R$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

031010112814548558 - TcM 0123 449040 232.200,00

081012781114998794 - SEEl 0101 339039 550.000,00

081012781314998796 - SEEl 0101 335041 850.000,00

141012060814918715 - SEdaP 0106 449093 14.796,23

311010618215027563 - cBM 0106 339030 2.074.641,18

311010618215027563 - cBM 0106 449052 565.019,95

901011030215078289 - fES 0101 449039 3.800.000,00

901011030215078289 - fES 0101 449052 700.000,00

901011030215078877 - fES 0101 445085 8.060.000,00

ToTal 16.846.657,36

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 843802

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 1280/2022-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° 2022/1066869, de 22 de agosto de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MaraBá/Pa, no período de 23 a 24/08/2022.

servidor objetivo
aNToNio riBEiro dE aViZ, cPf 488.702.002-30, matrícula fun-
cional nº 5948823/1, ocupante do cargo assistente operacional i, 

lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a coordenação de Patrimônio, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma 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, 23 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 843663

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato do 3º termo aditivo ao contrato administrativo 
nº 005/2019 – cMG/Pa.
contratante: CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARÁ;
CNPJ: 07.313.542/0001-63;
Contratada: TELEFONICA BRASIL S.A;
CNPJ: 02.558.157.0001- 62;
Objeto: Reajuste de 13,17% nas tarifas dos serviços prestados conforme 
o índice de serviços de Telecomunicações – iST, homologado pelo órgão 
regulador do Governo federal (aNaTEl), bem como a prorrogação de vi-
gência por 12 (doze) meses de acordo com a Lei nº 8.666/93;
Valor: R$ 18.296,65 (dezoito mil, duzentos e noventa e seis reais e ses-
senta e cinco centavos);
dotação orçamentária: 

atividade 8407 – operacionalização das ações administrativas

Natureza da despesa 33.90.39.58 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / Serviços de Telecomunicações 
exceto Tic

funcional Programática 04.122.1297.8407
fonte do recurso 0101002156 e/ou 0301002156 (recursos ordinários / Utilidade Pública)

Vigência: 15/08/2022 a 14/08/2023;
data da assinatura: 12/agosto/2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.

Protocolo: 843472

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 947/2022 – di/cMG, 
de 23 de aGosto de 2022

Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destino: Tucuruí/PA e Parago-
minas/PA; Período: 19 a 21/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimen-
tação) e 2,0 (pousada); Servidores/MF: CB PM Bruno David da Silva Ro-
cha, 57232737/2; CB PM Franklin Brandão de Souza, 4219050. Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
CEL QOPM Marco Antonio Sirotheau Correa Rodrigues;

Protocolo: 843757
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eXtrato de Portaria Nº 948/2022 – di/cMG, 
de 23 de aGosto de 2022

Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destino: São Miguel do Guama/
PA; Período: 20 a 21/08/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 
e 1,0 (pousada); Servidores/MF: 2° TEN QOPM Lúcio Allan Romano de Melo, 
57218012/2; 2° SGT BM Pedro Nazareno dos Santos Modesto, 5602289/2; 3° 
SGT PM Gleidson da Costa Freitas, 5779359/2; 3° SGT PM Daniel dos Santos 
Carvalho, 54194238/3; CB PM Henrique de Araujo Dos Santos Deus Junior, 
57222328/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. Ordenador: CEL QOPM Marco Antonio Sirotheau Correa Rodrigues;

Protocolo: 843760
eXtrato de Portaria Nº 849/2022 – di/cMG, 

de 23 de aGosto de 2022
Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destino: Paragominas/PA; Pe-
ríodo: 19 a 21/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 
(pousada); Servidores/MF: MAJ QOPM Richard Batista da Costa, 57199495/2; 
1° TEN QOPM Igor Alessandro Leal Farah, 4220563/2; 3° SGT PM Jefferson 
Patrick Ferreira Dias, 57199690/2; CB PM Ulisses Pampolha Bráz, 4220310/2; 
CB PM Jefferson Batista de Almeida, 04219621/1; 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 Marco Antonio Sirotheau Correa Rodrigues;

Protocolo: 843765

eXtrato de Portaria Nº 950/2022 – di/cMG, 
de 23 de aGosto de 2022

Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destino: Barcarena/PA; Perí-
odo: 21 a 22/08/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 
(pousada); Servidores/MF: 1° TEN QOPM Frederico Silva das Mercês, 
5902298/2; 3° SGT PM José Edilson da Conceição Sobrinho, 54193115/1; 
CB PM Frank Bruno Egues Ribeiro, 4219048/3; SD PM RG 42236 Tupac 
amaru Santana da Silva, 55589131/5. Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio 
Sirotheau Correa Rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 951/2022 – di/cMG, 
de 23 de aGosto de 2022

Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destino: São Miguel do Gua-
ma/PA, Paragominas/PA e Aurora do Pará/PA; Período: 20 a 21/08/2022; 
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); Servidores/
MF: TEN CEL QOPM Cassio Tabaranã Silva, 5807867/2; MAJ QOPM Khistian 
Batista Castro, 57198337/2; CB PM Alécio Fábio Cunha Silva, 4218819/2. 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
Ordenador: CEL QOPM Marco Antonio Sirotheau Correa Rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 952/2022 – di/cMG, 
de 23 de aGosto de 2022

Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destino: Aurora do Pará/PA; 
Período: 11 a 13/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 
2,0 (pousada); Servidor/MF: 2º SGT PM Jorge Luiz e Souza Cuimar, 
5694558/1. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. Ordenador: CEL QOPM Marco Antonio Sirotheau Correa Rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 953/2022 – di/cMG, 
de 23 de aGosto de 2022

Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destino: Aurora do Pará/PA; 
Período: 21/08/2022 a 22/08/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimenta-
ção) e 1,0 (pousada); Servidor/MF: 2º SGT PM Jorge Luiz e Souza Cuimar, 
5694558/1. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. Ordenador: CEL QOPM Marco Antonio Sirotheau Correa Rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 954/2022 – di/cMG, 
de 23 de aGosto de 2022

Objetivo: em complementação à Port. 929/2022 – DI/CMG, a serviço 
do Governo do Estado; Destino: Marabá/PA; Período: 20 a 22/08/2022; 
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); Servidores/MF: 
1º SGT PM Manoel Jacinaldo alves Cota, 5420105/3; 3° SGT PM Mario Ale-
sandro Araujo Ferreira, 57199471/2; CB PM Jamile Yasmim Cardoso Santos, 
4220511/1. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. Ordenador: CEL QOPM Marco Antonio Sirotheau Correa Rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 955/2022 – di/cMG, 
de 23 de aGosto de 2022

Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destino: Igarapé-Miri/PA; Perío-
do: 21 a 22/08/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pou-
sada); Servidores/MF: CAP QOPM Ismael da Silva Barros, 54184962/1; 3° 
SGT PM Joelson Souza Santos, 57199482/1; CB PM Douglas Vieira Souto, 
4219227/2; CB PM Wanderson Alexandrino Viana, 57222073/2; CB PM 
carlos reinanderson Portal furtado, 42195911. Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
Marco Antonio Sirotheau Correa Rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 956/2022 – di/cMG, 
de 23 de aGosto de 2022

Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destino: Breves/PA, Tucuruí/
PA, Marabá/PA e São Miguel do Guamá/PA; Período: 19 a 20/08/2022; 
Quantidade de diárias: 2,0 (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 Marco antonio Sirothe-
au correa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 957/2022 – di/cMG, 
de 23 de aGosto de 2022

Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destino: São Paulo/SP; Período: 
23 a 27/08/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação); Servidor/MF: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior, 3405915/4. Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
Marco Antonio Sirotheau Correa Rodrigues;

Protocolo: 843805

Vice-GoVerNadoria do estado

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 086/2022-GVG de 23 de aGosto de 2022.
o diretor Geral da Vice-Governadoria do Estado, no uso de suas atribuições 
que lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 001/2019-GVG, de 18 
de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
Lei Federal nº 8.666/93 – Licitações e Contratos Administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito deste Gabinete serão efetivados nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações introduzidas;
rESolVE:
arT. 1º dESiGNar o servidor PaUlo cESar SaNToS TaVarES, id. fun-
cional nº 0035165/1, ocupante do cargo de assessor, para a função de 
Fiscal do Contrato nº 002/2022-GVG, firmado com a EMPRESA TICKET 
SolUÇÕES HdfGT S/a, e como suplente a servidora GraZiEla coSTa 
MONTENEGRO, Id. Funcional nº 7009653/3, que tem como objeto o con-
sumo de Combustível, a fim de atender o Gabinete do Vice-Governador do 
Estado do Pará.
art. 2º - São atribuições do fiScal do coNTraTo:
1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
2. Fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
• Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
1. confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está em 
conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando a fatura de 
pagamento a unidade financeira, juntando, inclusive, termo declaratório 
que o serviço foi satisfatoriamente executado;
2. Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
3. apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
Art. 3º fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atri-
buições do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de administração e 
finanças – daf, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos neces-
sários, com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
art. 3º Esta Portaria tem seus efeitos retroagindo a contar de 12 de abril de 2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Vice-Governador do Estado, 23 de agosto de 2022
carloS alBErTo da SilVa alcÂNTara
diretor Geral

Protocolo: 843513

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria 236/2022-GaB/seac
Belém Pa, 23 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. 100/2022- Nac/SEac e Prot. 2022/1060233
rESolVE:
CONCEDER Suprimento de Fundos no valor de R$. 8.800,00 (oito mil e oi-
tocentos reais), a servidora JUliaNa cHaVES dE liMa, Matrícula 5905468-
2, CPF 833.772.392-00 para “atender as despesas eventuais devido ao 
evento de encerramento do curso de Vitrinismo realizado em parceria com 
o SENac e ministrado na referida Usipaz/ Bengui”.
• Serviços Prestados de Terceiros – PJ –.. R$. 8.800,00
o prazo para aplicação do Suprimento de fundos deverá ser de 30 (trinta) 
dias, a contar da emissão da ordem Bancária,
1. a prestação de contas ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, após o 
término da aplicação, sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer no 
prazo determinado.
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 23 de agosto de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 843764
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.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 214 de 11 de aGosto de 2022
o presidente da fundação ParáPaZ, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo decreto Publicado no doE nº 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe o parágrafo único do art. 86 da lei nº 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do Laudo Médico, firma-
do pelo médico devidamente inscrito no crM sob o nº 4629 e Protocolo: 
2022/1062580.
rESolVE:
coNcEdEr licença Maternidade, a servidora aliNNE lariSSa alMEida 
MaToS, ocupante do cargo de TEcNico dE ENfErMaGEM, identidade fun-
cional nº 598308/3, lotada no Polo ParáPaZ – Pcc renato chaves, de 
acordo com o que dispõe o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Emenda constitucional nº 44 de 09 de março de 2009, 
a contar de 20/04/2022, 180 (cENTo E oiTENTa) dias.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 843313

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria N° 248/2022-Gs/sePLad de 22 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 Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022, e
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2022/1015686;
r E S o l V E:
i - rEVoGar, a contar de 1º/09/2022, a cessão, para a Secretaria de Esta-
do de desenvolvimento Econômico e Energia - SEdEME, do servidor JoSÉ 
doS SaNToS GUiMarÃES, id. funcional nº 3254941/1, ocupante do cargo 
de auxiliar de operações e Segurança.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 22 dE 
aGoSTo dE 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo: 843209
errata da Portaria Nº 181/2022-Gs/sePLad 

de 30 de JUNHo de 2022
onde se lê:

NUMFUNc NUMViNc NoMe NoMecarGo atUaL carGo reF siGir 
2022

57194827 2 dErloN GEraldo 
aZEVEdo SilVa

TEcNico EM GESTao dE 
iNfraESTrUTUra

aNaliSTa dE GESTÃo 
PÚBlica 3E

Leia-se:

NUMFUNc NUM-
ViNc NoMe NoMecarGo atUaL carGo reF siGir 

2022

57194827 2 dErloN GEraldo 
aZEVEdo SilVa

TEcNico EM GESTao dE 
iNfraESTrUTUra

aNaliSTa dE iNfraES-
TrUTUra 3E

iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo: 843746

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 802/2022-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. 98 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1045115,

rESolVE:
coNcEdEr à servidora Maria aParEcida VaraNda diaS, identidade 
funcional n° 3264033/3, ocupante do cargo de consultor Jurídico do Es-
tado, lotada na consultoria Jurídica, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 19 de dezembro de 2022 a 17 de janeiro de 2023, referente aos 
triênios de 17/06/2009 a 16/06/2012 (2ª etapa).
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: 843228
Portaria Nº 810/2022-daF/sePLad, de 22 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no DOE nº 34.990, de 01 de junho de 2022;
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 98 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1061417,
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor MaUro SaNToS PiNHEiro, identidade funcional 
n° 57175352/1, ocupante do cargo de auxiliar operacional B, lotado na 
coordenadoria de logística e Gestão  - cloG, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 03 de outubro de 2022 a 01 de novembro de 2022, 
referente aos triênios de 20/10/2012 a 19/10/2015 (2ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 22 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 843605

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 815/2022-daF/sePLad, de 23 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 2022/246356 e, ainda, o lau-
do Médico nº. 93225,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr 10 (dez) dias de licença para Tratamento de Saúde à servi-
dora rocY roMaNHolE dE caMPoS, id. funcional nº. 2372/1, ocupante 
do cargo de assistente de Gestão B, lotada na coordenadoria de logística 
e Gastos Públicos, no período de 16/02/2022 a 25/02/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 16/02/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 23 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 843478

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 249/2022-Gs/sePLad, de 22 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 Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022 e,
CONSIDERANDO o art. 1º do Decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/1064958,
r E S o l V E:
i-dESiGNar o servidor EUriclES liMiTE TEiXEira, id. funcional nº. 
8015473/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B/diretor, 
para responder pela Secretaria Adjunta de Recursos Especiais, durante o 
impedimento legal da titular claUdia criSTiNa fErNaNdES ValENTE, id. 
funcional nº. 5152895/8, no período de 16/08/2022 a 14/10/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 16/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 22 dE 
aGoSTo dE 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo: 843300
Portaria N°. 816/2022-daF/sePLad, de 23 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°2022/1063726,
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r E S o l V E:
dESiGNar a servidora HElEN TaTiaNa SaldaNHa da SilVa riBEiro, 
id. funcional nº. 57208366/1, ocupante do cargo de analista de Gestão 
Pública B, para responder pela Gerência da coordenadoria de logística 
e Gastos Públicos, durante o impedimento legal do titular WASHINGTON 
ricardo dE MENEZES SaNToS, id. funcional nº. 57175978/1, no período 
de 01/09/2022 a 30/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 23 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 843486
Portaria N°. 813/2022-daF/sePLad, de 23 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°2022/1065612,
r E S o l V E:
i-dESiGNar o servidor aTHoS caNdEiaS loUrEiro dE alcaNTara, id. 
funcional nº. 57173473/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Públi-
ca B/coordenador, para responder pela diretoria de captação de recursos, 
durante o impedimento legal do titular EUriclES liMiTE TEiXEira, id. 
funcional nº. 8015473/1, no período de 16/08/2022 a 14/10/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 16/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 23 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 843496
Portaria N°. 814/2022-daF/sePLad, de 23 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°2022/1065612,
r E S o l V E:
i-dESiGNar a servidora adriaNa doS SaNToS SoUSa, id. funcional nº. 
57234923/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública a, para 
responder pela coordenadoria de Monitoramento e avaliação de contratos 
e convênios, durante o impedimento legal do titular aTHoS caNdEiaS 
loUrEiro dE alcaNTara, id. funcional nº. 57173473/1, no período de 
16/08/2022 a 14/10/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 16/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 23 dE 
aGoSTo dE 2022.
 iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 843504

errata
.

errata
errata da Portaria coLetiVa N° 0245 de 19/08/2.022, PUBLi-
cada No doe Nº. 34.086 de 23/08/2.022, o seGUiNte:
oNde se LÊ:

Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo

anderson costa dos Santos Souza. 6014344/1 Professor 
classe i SEdUc 28/07/2022 2022/993452

Leia-se:

Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo

andreson costa dos Santos Souza. 6014344/1 Professor 
classe i SEdUc 28/07/2022 2022/993452

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo, 23 de agosto de 2.022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e Administração. 

Protocolo: 843479

diÁria
.

Portaria Nº 812/2022-daF/sePLad, de 23 de JUNHo 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 2022/1061443, 19.08.2022.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores Mateus Gemaque Mendes, id. funcional nº 
5946302/1, ocupante do cargo de coordenador de fiscalização, Helton 
castro frança, id. funcional nº 57175256/1, ocupante do cargo de ana-
lista de infraestrutura B, Samires freitas de carvalho, id. funcional nº 

57175256/1, ocupante do cargo de Analista de Infraestrutura A, a viaja-
rem para Quatipuru/Pa no dia 25.08.2022, para realizarem visita técnica 
convênio nº 009/2022 no referido município, o qual será conduzido pelo 
servidor denílson antônio Paz dias, id. funcional nº 5632005/1, 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 ½ (meia) diária aos 
servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 23 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 843263

Portaria Nº 301, de 23 de aGosto de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2022 e, considerando 
o(s) decreto(s) n° 2570, de 23/08/2022 e 2571, de 23/08/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e Administração

aNeXo a Portaria Nº 301, de 23 de aGosto de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dEfESa Social
cBM

investimentos 0,00 0,00 0,00 565.019,95 565.019,95
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0106 0,00 0,00 0,00 565.019,95 565.019,95

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 2.074.641,18 2.074.641,18

despesas ordinárias
 0106 0,00 0,00 0,00 2.074.641,18 2.074.641,18

SEaP
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 35.947,89 35.947,89

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 35.947,89 35.947,89

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

adEPará
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

cEaSa
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 495.000,00 495.000,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 495.000,00 495.000,00

codEc
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 396.000,00 396.000,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 396.000,00 396.000,00

SEcTET
investimentos 0,00 0,00 0,00 1.499.622,00 1.499.622,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0102 0,00 0,00 0,00 1.499.622,00 1.499.622,00
SEdaP

investimentos 0,00 0,00 0,00 354.828,65 354.828,65
outras despesa de 

investimentos
 0106 0,00 0,00 0,00 14.796,23 14.796,23

 0306 0,00 0,00 0,00 326.032,42 326.032,42
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 6301 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
GESTÃo

Enc. SEfa
inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 326.289,62 326.289,62
aumento de capital

 0306 0,00 0,00 0,00 326.289,62 326.289,62
fiPaT - SEfa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 522.849,22 522.849,22

contrato Estimativo
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) SEfa
 0176 0,00 0,00 0,00 522.849,22 522.849,22

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

arcoN
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 36.800,00 36.800,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 36.800,00 36.800,00

NGTM
investimentos 0,00 0,00 0,00 10.441.277,91 10.441.277,91

obras e instalações
 0131 0,00 0,00 0,00 10.441.277,91 10.441.277,91

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 0,00 4.225,40 4.225,40

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 4.225,40 4.225,40

PolÍTica Social
SESPa

investimentos 0,00 0,00 0,00 8.060.000,00 8.060.000,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0101 0,00 0,00 0,00 5.310.000,00 5.310.000,00

obras e instalações
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0101 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcG
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 11.900,00 11.900,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 11.900,00 11.900,00

SEEl
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00

UEPa
investimentos 0,00 0,00 0,00 995.917,04 995.917,04

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) SEcTET

 0124 0,00 0,00 0,00 995.917,04 995.917,04
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00

despesas ordinárias

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) SEcTET

 0124 0,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

SEac
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 374.816,00 374.816,00

folha de Pessoal

 0101 0,00 0,00 0,00 374.816,00 374.816,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 0,00 354.828,65 354.828,65

SEdaP

 0106 0,00 0,00 0,00 14.796,23 14.796,23

 0306 0,00 0,00 0,00 326.032,42 326.032,42

 6301 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 0,00 10.445.503,31 10.445.503,31

NGTM

 0131 0,00 0,00 0,00 10.441.277,91 10.441.277,91

SEdoP

 0101 0,00 0,00 0,00 4.225,40 4.225,40

Educação 
Profissional e 
Tecnológica

0,00 0,00 0,00 1.499.622,00 1.499.622,00

SEcTET

 0102 0,00 0,00 0,00 1.499.622,00 1.499.622,00

Educação Superior 0,00 0,00 0,00 1.155.917,04 1.155.917,04

UEPa

dESTaQUE 
rEcEBido do(a) 

SEcTET

 0124 0,00 0,00 0,00 1.155.917,04 1.155.917,04

Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 326.289,62 326.289,62

Enc. SEfa

 0306 0,00 0,00 0,00 326.289,62 326.289,62

Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00

SEEl

 0101 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00

Governança 
Pública 0,00 0,00 0,00 522.849,22 522.849,22

fiPaT - SEfa

ProViSÃo rEcE-
Bida do(a) SEfa

 0176 0,00 0,00 0,00 522.849,22 522.849,22

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 0,00 2.850.463,89 2.850.463,89

adEPará

 0101 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

arcoN

 0101 0,00 0,00 0,00 36.800,00 36.800,00

cEaSa

 0101 0,00 0,00 0,00 495.000,00 495.000,00

codEc

 0101 0,00 0,00 0,00 396.000,00 396.000,00

fcG

 0101 0,00 0,00 0,00 11.900,00 11.900,00

SEac

 0101 0,00 0,00 0,00 374.816,00 374.816,00

SEaP

 0101 0,00 0,00 0,00 35.947,89 35.947,89

Saúde 0,00 0,00 0,00 8.060.000,00 8.060.000,00

SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0101 0,00 0,00 0,00 8.060.000,00 8.060.000,00

Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 2.639.661,13 2.639.661,13

cBM

 0106 0,00 0,00 0,00 2.639.661,13 2.639.661,13
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FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 11.464.689,29 11.464.689,29

0102 - EdUcaÇÃo - rEcUrSoS 
ordiNárioS 0,00 0,00 0,00 1.499.622,00 1.499.622,00

0106 - rEcUr.ProV.dE 
TraNSf.coNVENioS E 

oUTroS.                    
0,00 0,00 0,00 2.654.457,36 2.654.457,36

0124 - Royaltie Mineral 0,00 0,00 0,00 1.155.917,04 1.155.917,04
0131 - oPEracoES dE crEdi-

To EXTErNaS                               0,00 0,00 0,00 10.441.277,91 10.441.277,91

0176 - fundo de investimento 
Permanente da administração 
Tributária do Estado do Pará

0,00 0,00 0,00 522.849,22 522.849,22

0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 0,00 0,00 652.322,04 652.322,04

6301 - recursos de contraparti-
da de convênios 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00

ToTal 0,00 0,00 0,00 28.405.134,86 28.405.134,86

Portaria Nº 302, de 23 de aGosto de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) 
nº 2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
I - Reduzir no montante de R$ 578.352,00 (Quinhentos e Setenta e Oito 
Mil, Trezentos e cinquenta e dois reais), a quota do segundo quadrimestre, 
referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), 
de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e Administração

aNeXo a Portaria Nº 302, de 23 de aGosto de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

GESTÃo
SEfa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 289.176,00 289.176,00 578.352,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 0,00 289.176,00 289.176,00 578.352,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

Governança 
Pública 0,00 0,00 289.176,00 289.176,00 578.352,00

SEfa
 0101 0,00 0,00 289.176,00 289.176,00 578.352,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 289.176,00 289.176,00 578.352,00

ToTal 0,00 0,00 289.176,00 289.176,00 578.352,00

Protocolo: 843803

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 157, de 23 de agosto de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela lei Estadual n.º 4.438, de 12 de dezembro 
de 1972 e pelo Decreto Estadual n.º 1.636, de 08 de junho de 2005; Consi-
derando o que dispõe o art. 67, da lei federal n.º 8.666/1993 e o decreto 
Estadual Nº 870, de 04/10/2013;
RESOLVE: Designar as servidoras para acompanhamento e fiscalização do 
contrato conforme abaixo pormenorizado:

coNtratado coNtrato oBJeto VaLor ProcediMeNto FiscaL

lEfEMEl 
MaNUTENÇÃo 
E rEParoS dE 

MáQUiNaS lTdaEi-
rEli-ME (cNPJ n.º 
41.301.446/0001-

33).

cTr 028/2022/
ioE
 

coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcia-

liZada Para MaNU-
TENÇÃo PrEVENTiVa 

E corrETiVa doS 
EQUiPaMENToS 

GráficoS, coM for-
NEciMENTo dE PEÇaS 

E acESSÓrioS, a 
fiM dE aTENdEr aS 
dEMaNdaS da iM-

PrENSa oficial do 
ESTado do Pará,

 

Valor: R$ 
401.595,60 

(quatrocentos 
e um mil 

quinhentos 
e noventa e 
cinco reais 
e sessenta 
centavos)

Processo N° 
2022/221045

Titular: carla 
adriaNa diNElli 

dE aQUiNo 
(MaTrÍcUla N° 

5946149/2)
Suplente:

Maira SilVa 
NoGUEira 

(MaTrÍcUla N° 
87190081/3)

 

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

Protocolo: 843730

coNtrato
.

Processo Licitatório nº 004/2022,
contrato: 028/2022 - ioe.
Pae: 2022/ 221045
Exercício: 2022.
Objeto: a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTEN-
ÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa doS EQUiPaMENToS GráficoS, coM 
forNEciMENTo dE PEÇaS E acESSÓrioS, a fiM dE aTENdEr aS dE-
MaNdaS da iMPrENSa oficial do ESTado do Pará
Fundamentação Legal: Lei 8.666/93;
Valor: R$ 401.595,60 (quatrocentos e um mil quinhentos e noventa e cinco 
reais e sessenta centavos)
data de assinatura: 23/08/2022
data da Vigência: 23/08/2022 a 22/08/2023.
fonte de recurso: 0261.00 0000
Natureza da despesa: 339039 (manutenção)
Programa de Trabalho: 22.131.1508.8233
Plano interno: 4120008233c
contratado: lEfEMEl MaNUTENÇÃo E rEParoS dE MáQUiNaS lTdaEirE-
li-ME (cNPJ n.º 41.301.446/0001-33).
Endereço: Rua José Marques n° 97, Bairro Nova Benfica - CEP:68.795-000 
em - Benevides/Pa
E-mail: lefemel21@gmail.com
Telefone: (91) 98800-9645/98841-8593
ordenador: aroldo carNEiro

Protocolo: 843729

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 177 de 20 de julho de 2022
dESiGNar, a servidora JoaNa oTilia caSTro fErrEira, matrícula nº 
3153606/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para respon-
der pela Gerência regional do iaSEP/Santarém, código GEP-daS-011.3, 
por ocasião do afastamento da titular, Edyanne Maria Menezes Macedo, 
matricula nº 5946526/1, no período de 01/07/2022 a 30/07/2022.
A presente Portaria retroagirá os seus efeitos a partir do dia 01 de julho de 2022.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente do iaSEP

Protocolo: 843348

.

.

errata
.

errata, categoria da publicação, Portaria Nº 130 de 19/08/2022, 
Férias coletiva mês de setembro 2022:
onde se Ler: admissão de servidor
Leia-se: férias
aNiZio BESTENE JUNior
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 843269

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº. 2022/523431
Termo aditivo: 4º
data da assinatura: 22/08/2022
Vigência: 22/08/2022 a 22/08/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 040
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Exercício:2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: NÚclEo dE SaÚdE do Para E aTiVidadE dE foNoaUdio-
loGia lTda,
cNPJ Nº 31.173.964/0001-65
Endereço: TV WE 20, Nº.291, Bairro Cidade Nova, ANANINDEUA/PA, 
cEP:67.130-300
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº. 2022/523431
Termo aditivo: 4º
data da assinatura: 22/08/2022
Vigência: 22/08/2022 a 22/08/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 041
Exercício:2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: BioTEcH iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo dE ProdUToS Para 
SaÚdE lTda,
cNPJ Nº 29.458.690/0001-09
Endereço: TraVESSa NoVE dE JaNEiro Nº 2110 Sala 705, Bairro SÃo 
BraS, cEP:66.060-585
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº. 2022/523431
Termo aditivo: 1º
data da assinatura: 24/08/2022
Vigência: 24/08/2022 a 24/08/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 067
Exercício:2021
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: MPrESa ViTal MEd ProdUToS HoSPiTalarES lTda-EPP- 
ViTTaMEd,
cNPJ Nº 21.868.212/0001-65
Endereço: TraV. doM roMUaldo dE SEiXaS, Nº.1698- Ed.Zion- Sl. 
2.005, Bairro Umarizal, cEP: 66050-110- Belém/Pa
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 816698
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo:3º
data da assinatura:11/02/2022
Vigência:11/02/2022 a 11 /02/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:001
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: PolicliNic coNSUlTa E diaGNÓSTico Por iMaGEM lTda.
cNPJ n.32.480.491/0001-01
Endereço: Tv. SN 21 Nº111, Bairro cidade Nova,
cEP:67.130-380 - Município: aNaNiNdEUa/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo:3º
data da assinatura:11/02/2022
Vigência:11/02/2022 a 11 /02/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:002
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: cENTro dE HEModiáliSE ari GoNÇalVES lTda.
cNPJ n. 13.536.655/0001-20
Endereço: Estrada do 40 horas, nº30, Bairro: coqueiro,
cEP:67.120-370 -Município: aNaNiNdEUa/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo:3º
data da assinatura:11/02/2022
Vigência:11/02/2022 a 11 /02/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:003
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: clÍNica NEfro SaÚdE lTda.
cNPJ n. 32.492.341/0001-18
Endereço: aV. independência, Nº 96, Terceiro andar,
Bairro curuçamba -cEP: 67.146-168 - Município: aNaNiNdEUa/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo:3º
data da assinatura:12/02/2022
Vigência:12/02/2022 a 12 /02/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:004
Exercício:2019

dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339030
contratada: arT MEd coMÉrcio E iMPorTaÇÃo dE ÓrTESE
E PrÓTESE EirEli
cNPJ n. 83.316.729/0001-07
Endereço: avenida Três corações nº 18, Bairro coqueiro
cEP: 67.130-260 - Município: aNaNiNdEUa/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo: 3º
data da assinatura:12/02/2022
Vigência:12/02/2022 a 12 /02/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:005
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: cENTro MÉdico dE TUcUrUi M S lTda-cEMET
cNPJ n. 18.285.950/0001-75
Endereço: rua João Pessoa, Nº.352, Bairro cohab
cEP: 68.459-670 - Município: TUcUrUi/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo: 3º
data da assinatura:12/02/2022
Vigência:12/02/2022 a 12 /02/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:006
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339030
contratada: iMPlaNTUS coMErcio E rEPrESENTaÇÃo dE ProdUToS 
HoSPiTarES lTda- iMPlaNTUS MaTEriaiS cirUrGicoS
cNPJ n. 83.335.448/0001-93
Endereço: Trav. dom romualdo de Seixas Nº.427,
Bairro Umarizal- cEP: 66.050-110 - Município: BElÉM/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo: 3º
data da assinatura:12/02/2022
Vigência:12/02/2022 a 12 /02/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:007
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339030
contratada: BioSaUdE ProdUToS HoSPiTalarES lTda-BioSaUdE
cNPJ n. 02.668.300/0001-79
Endereço: Trav. dom romualdo de Seixas Nº.427,
Bairro Umarizal, cEP:66.050-110- Município: BElÉM/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo: 3º
data da assinatura:12/02/2022
Vigência:12/02/2022 a 12 /02/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:008
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: clifiSa -clÍNica dE fiSioTEraPia E SaUdE dE aNaNiN-
dEUa lTda cNPJ n. 18.549.467/0001-50
Endereço: Conjunto Cidade Nova 8, Tv. WE-42, nº 162
Bairro coqueiro - Município: aNaNiNdEUa/Pa-cEP:67.133-250
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 843476
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº. 2022/523431
Termo aditivo: 4º
data da assinatura: 22/08/2022
Vigência: 22/08/2022 a 22/08/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 040
Exercício:2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: NÚclEo dE SaÚdE do Para E aTiVidadE dE foNoaUdio-
loGia lTda,
cNPJ Nº 31.173.964/0001-65
Endereço: TV WE 20, Nº.291, Bairro Cidade Nova, ANANINDEUA/PA, 
cEP:67.130-300
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº. 2022/523431
Termo aditivo: 4º
data da assinatura: 22/08/2022
Vigência: 22/08/2022 a 22/08/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 041
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Exercício:2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: BioTEcH iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo dE ProdUToS Para 
SaÚdE lTda, cNPJ Nº 29.458.690/0001-09
Endereço: TraVESSa NoVE dE JaNEiro Nº 2110 Sala 705, Bairro SÃo 
BraS, cEP:66.060-585
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº. 2022/523431
Termo aditivo: 1º
data da assinatura: 24/08/2022
Vigência: 24/08/2022 a 24/08/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 067
Exercício:2021
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: EMPrESa ViTal MEd ProdUToS HoSPiTalarES lTda-EPP- 
ViTTaMEd, cNPJ Nº 21.868.212/0001-65
Endereço: TraV. doM roMUaldo dE SEiXaS, Nº.1698- Ed.Zion- Sl. 
2.005, Bairro Umarizal, cEP: 66050-110- Belém/Pa
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 843503
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo: 4º
data da assinatura:28/02/2022
Vigência:28/02/2022 a 28/02/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 006
Exercício: 2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: SoNoGrafia diaGNÓSTico lTda-ME
cNPJ n.04.550.646/0001-01
Endereço: av. Governador José Malcher nº.651, Bairro Nazaré,
município Belém /Pa, cEP: 66.035-100
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 843558

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de Portaria
N° da Portaria: 3.195/2022, de 11/07/2022.
onde se lê: JoÃo PaUlo MENdES dE liMa.
Leia-se: JoSÉ PaUlo MENdES dE liMa.
(Publicada com incorreção no doe nº 35.040, de 11/07/2022).

Protocolo: 843285

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 647 de 23 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 
2022/1012790 (PaE), de 10/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Marina larissa lobato da Silva, matrícula nº 
5894374/3, ocupante da função de Técnico Previdenciário a, lotada na 
Diretoria de Previdência, a viajar a cidade de Curitiba/PR, no período de 
04/09/2022 a 06/09/2022, a fim de participar do Curso “O Chefe de Ga-
binete”, promovido pelo instituto Brasil de inteligência em administração 
Pública – iBraP.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas 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, 23 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 843268
Portaria Nº 648 de 23 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 
2022/1037733 (PaE), de 16/08/2022.

rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor Henrique Pereira Mascare-
nhas, matrícula nº 5948304/1, ocupante do cargo de analista de investi-
mentos/Coordenador, lotado no Núcleo Gestor de Investimento, a viajar a 
cidade de São Paulo/SP, no período de 17/08/2022 a 19/08/2022, a fim de 
participar do evento Macro Day 2022, promovido pelo Banking and Trading 
Group Pactual - BTG Pactual.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 23 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 649 de 23 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 
2022/1040204 (PaE), de 16/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Newton fernando lopes da Silva, matrícula nº 
57221203/2, ocupante do cargo em comissão de Assessor, a viajar ao mu-
nicípio de Marabá/PA, no período de 29/08/2022 a 02/09/2022, a fim de 
realizar visita técnica no polo do iGEPrEV no referido município.
 ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 23 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 843378
Portaria Nº 650 de 23 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 
2022/1012548 (PaE), de 10/08/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor ivaldo Baía rodrigues da 
Silva Júnior, matrícula nº 5945932/2, ocupante do cargo em comissão de 
Coordenador, lotado na Coordenadoria de Orçamento e Finanças, a viajar a 
cidade de João Pessoa/PB, no período de 21/08/2022 a 25/08/2022, a fim 
de participar do curso de retenções de Tributos na administração Pública 
e as novas declarações obrigatórias a partir de 2022: SPED; e-Social; EFD
-Reinf e DCTFWeb, promovido pela Consultre.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 23 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 651 de 23 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 
2022/1065560 (PaE), de 22/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Thiago de Sousa lucio, matrícula nº 5950242/3, 
ocupante do cargo em comissão de Secretário de Diretoria, a viajar aos 
municípios de Santarém/Pa, itaituba/Pa, rurópolis/Pa e Placas/Pa, no pe-
ríodo 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 atendi-
mentos aos beneficiários do Instituto.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 23 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 843380
Portaria Nº 652 de 23 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 
2022/1057638 (PaE), de 19/08/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZarÇÃo ao servidor Edson lucas da Silva dias, 
matrícula nº 5921164/3, ocupante da função de Técnico em Gestão de 
Informática, a viajar ao município de Pacajá/PA, no período de 23/08/2022 
a 26/08/2022, a fim de realizar a configuração do suporte computacional 
do caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV, tendo em vista o início dos 
atendimentos aos beneficiários do Instituto.
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ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 23 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 653 de 23 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 
2022/1057767 (PaE), de 19/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor douglas Gonçalves de Miranda, matrícula nº 
5912162/1, a viajar ao município do Grupo B/PA, no período de 25/08/2022 
a 09/09/2022, a fim de exercer suas atividades funcionais na localidade.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 15 e ½ (quinze e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 23 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 843382

.

.

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 ao interessado 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 o Senhor MaNoEl PErEira 
JordÃo, cPf nº 048.202.822-04, interessado no processo de Pensão por 
Morte nº 2017/136592, 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: 843287
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 Paola da coSTa 
PiNHEiro, cPf nº 087.836.322-78, interessada no processo de Pensão 
por Morte nº 2021/258168, 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: 843295

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº.  184 de 23 de agosto de 2022.
o diretor Geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará - EGPa, 
no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado final do pro-
cesso seletivo ao preenchimento de vagas remanescentes para os cursos 
de Pós-Graduação Lato Sensu em “Gestão Pública com ênfase em Políticas 
Públicas e Governança” e “Gestão Pública com ênfase em Gestão do Co-
nhecimento nas organizações Públicas”.
GestÃo PÚBLica coM ÊNFase eM GestÃo do coNHeciMeNto 

Nas orGaNiZaÇÕes PÚBLicas

cLassiFicaÇÃo Nº iNscriÇÃo NoMe PoNtUaÇÃo
1º Gc-022/2022 ricardo lUiS GoMES MENEZES   9,5
2º Gc-025/2022 WASHINGTON RICARDO DE MENEZES SANTOS   8,5
3º Gc-010/2022 NEUZa fErNaNda dE MoraES MElo   8,5
4º Gc-035/2022 NaYfraNa dUarTE dE SoUZa oliVEira   8,0
5º Gc-023/2022 aBNEr SEriQUE do NaSciMENTo   7,5
6º Gc-027/2022 NaYaNE MENdES da SilVa MaUÉS  6,75
7º Gc-015/2022 adriaNa NaZarÉ MoTTa dE SoUZa   6,5
8º Gc-032/2022 lUÃ Baia fErrEira   6,5
9º Gc-004/2022 HErUNdiNa SidÔNio GoMES   6,0

10º Gc-031/2022 cHarlES SaNToS PENicHE   6,0

11º Gc-017/2022 arlEN aNToNio SoEiro dE SoUZa   6,0
12º Gc-013/2022 NELSON WILLIAM RIBEIRO FONTENELE   6,0
13º Gc-006/2022 EdUardo HENriQUE MElo rodriGUES   5,5
14º Gc-016/2022 ADRIANO DUARTE WANZELER   5,0
15º Gc-012/2022 aNToNio claUdio NErY GoMES   5,0
16º Gc-005/2022 YNGrid criSTiNa da SilVa SaNToS   5,0
17º Gc-034/2022 cHarliaNY roliM frEiTaS   5,0
18º Gc-011/2022 MarcEla dE PaiVa rEiS   5,0

GestÃo PÚBLica coM ÊNFase eM PoLÍticas 
PÚBLicas e GoVerNaNÇa

cLassiFicaÇÃo Nº iNscriÇÃo NoMe PoNtUaÇÃo

1º PPG-006/2022 WALQUIRIA CRISTINA BATISTA ALVES BARBOSA  8,5

2º PPG-001/2022 ElaNa rodriGUES QUEiroZ  8,5

3º PPG-003/2022 THiErrY BadaraNE NicolaU GoNÇalVES  7,5

4º PPG-009/2022 laUro ViTor BarBoSa alEXaNdriNo  6,5

5º PPG-007/2022 KEila ViEira MoNTEiro  5,0

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

o diretor Geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará- EGPa 
no uso de suas atribuições legais torna públicas as resposta dos recursos 
referentes ao resultado final do Processo Seletivo dos cursos de pós-gra-
duação lato Sensu em Gestão Pública com ênfase em Gestão do conheci-
mento nas organizações Públicas e Gestão Pública com ênfase em Políticas 
Públicas e Governança.

GestÃo PÚBLica coM ÊNFase eM
  GestÃo do coNHeciMeNto Nas orGaNiZaÇÕes PÚBLicas 

Nº da iNscriÇao NoMe do caNdidato resPosta ao recUrso

Gc-003/2022 NaZarÉ do Socorro doS SaNToS 

iNdEfErido/após recurso a candidata não obteve 
pontuação necessária para aprovação. Não houve 

comprovação de atuação em nível superior. Portanto, 
sua nota permanece inalterada 4,5.

Gc-006/2022
 EdUardo HENriQUE MElo rodriGUES dEfErido/ após, revisão de recurso, o candidato 

obteve aprovação, com nota 5,5.

Gc-022/2022 criSTiaNE fErrEira dE liMa liMa

iNdEfErido/após recurso a candidata não obteve 
pontuação necessária para aprovação. Não houve 

comprovação de atuação em nível superior. Portanto, 
sua nota permanece inalterada 3,25.

GestÃo PÚBLica coM ÊNFase eM PoLÍticas PÚBLicas e GoVerNaNÇa

PPG-009/2022 laUro ViTor BarBoSa alEXaNdriNo dEfErido/ após revisão de recurso o candidato 
obteve aprovação com nota 6,5.

PPG-008/2022
 NaYfraNa dUarTE dE SoUSa oliVEira

dEfErido/ após análise do recurso o nome da 
servidora será incluído na listagem do curso Gestão 
Pública com em ênfase em Gestão do conhecimento 

nas organizações Públicas.

WILSON LUIZ ALVES FERREIRA
diretor Geral interino

Protocolo: 843530

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002742, de 22 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: rEiNaldo aUGUSTo oliVEira.
cPf: 277.812.082-34.
Marca/ModElo: rENaUlT/caPTUr lifE 16 a.
cHaSSi: 93YrHaMH7KJ523272.
Portaria Nº 2022330002741, de 22 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: roSa Maria MarQUES PErEira.
cPf: 569.179.292-04.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BMP194212.

Protocolo: 843793
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terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2º
contrato: 100/2021/seFa.
data da assinatura: 19/08/2022.
Objeto: O presente termo aditivo ao Contrato nº 100/2021/SEFA, que trata 
da reforma geral do prédio da dívida ativa, localizado no órgão central da 
SEfa, situado na av. Visconde de Souza franco n°110, bairro: reduto, cEP: 
66.053-000, Belém/PA tem por objeto: O acréscimo e a supressão de serviços 
na obra de reforma geral do prédio da dívida ativa, sem alteração de valor, 
conforme planilha em anexo. a prorrogação, pelo período de 60 (sessenta) 
dias, do prazo de execução previsto na cláusula Nona do contrato.
contratado: MaiS BraSil coNSTrUTora EirEli, inscrita no cNPJ/Mf nº 
26.916.786/0001-85, estabelecida na Passagem olinto Meira, nº 55, Gal-
pão, cEP 67.010-210, bairro Guanabara, ananindeua/Pa, e-mail: maisbra-
sillic@gmail.com
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 843413
termo aditivo: 1º
contrato: 070/2021/seFa
data da assinatura: 17/08/2022
Vigência: 26/08/2022 a 25/08/2023
Justificativa: Com fundamento no art. 57, II, da Lei n° 8.666/93 e na Ma-
nifestação Jurídica nº
284/2022/coNJUr/SEfa, exaradas nos autos do Processo 2022/675870 o 
presente aditivo tem como objeto: a prorrogação do prazo de vigência pelo 
período de 12 meses e o reajuste de preços calculado pelo Índice de Preços 
ao consumidor amplo – iPca/iBGE de 11,25%, conforme cláusula décima 
Segunda sobre os valores inicialmente contratados de R$ 133.560,00, pas-
sando para o valor anual de R$ 148.587,60.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238
Natureza da despesa: 33.90.40
fonte de recursos: 0101
contratado: SQl iNTElliGENcE coNSUlToria lTda, cNPJ/Mf nº 
05.468.417.0001-05.
Endereço: Praça Silvio Romero, 55, Cj.95 – Tatuape, CEP: 03323-000, Ci-
dade: São Paulo/SP.
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 843611

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 068/2022/seFa.
coNtrato N.º 065/2022/seFa.
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico N.º 2022/975187
ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda E MorEira GodoY co-
MÉrcio E SErViÇoS lTda
oBJETo do coNTraTo: prestação do serviço de organização de eventos, 
com a finalidade de organizar e realizar os eventos a serem promovidos 
pela Escola fazendária (EfaZ), com fornecimento de mão de obra, com 
provimento de local, buffet, recepção, ambientação e infraestrutura corre-
lata, por um período de 12 (doze) meses.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: Substituir a fonte de recursos, no que tan-
ge a cobertura das despesas do contrato no exercício de 2022, alterando 
sua respectiva dotação orçamentária, da seguinte forma:
funcional Programática / atividade: 17101.04.128.1508.8887
Órgão: 17101 – Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170106 - fundo de investimento Permanente da admi-
nistração Tributária do Pará - fiPaT
função: 04 – administração
Sub-função: 128 – formação de recursos Humanos
Programa: 1508 – Governança Pública
atividade: 8887 – capacitação de agentes Públicos
Natureza da despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
Valor: R$ 698.025,50
fonte de recursos: 0176 - fiPaT
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 23/08/2022.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício: aNidio MoUTiNHo.

Protocolo: 843468

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 1806 de 22 de agosto de 2022 autorizar 9 e 1/2 diárias a 
servidora faBiaNa allEGriNi JacoBS, nº 0591532901, fiScal -a, coord. 
EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DA BASE CANDIRÚ, objetivo 
de operação conjunta com portos e aeroporto em Santarém, no período de 
22.08.2022 à 31.08.2022, no trecho Óbidos - Santarém - Óbidos.
Portaria Nº 1812 de 22 de agosto de 2022  autorizar 3 e 1/2  di-
árias a servidora THaiS caValEiro dE MacEdo coElHo, nº 0591576902, 
GErENTE faZENdario, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS, ob-
jetivo de acompanhamento da unidade para inauguração do prédio novo, no 
período de 24.08.2022 à 27.08.2022, no trecho Belém - Marabá - Belém.
Portaria Nº 1813 de 23 de agosto de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor Mario cESar HollaNda caMPoS, nº 0591476501, aUdi-
Tor -a, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE 
ALTAMIRA, objetivo de participar da secretaria da fazenda na cacaufest 
conf, ofícios nºs 022/2022 e 393/2022 anexos, no período de 24.08.2022 
à 27.08.2022, no trecho altamira - Medicilândia - altamira.

Protocolo: 843381

oUtras MatÉrias
.

iNstrUÇÃo NorMatiVa N.º 018, de  23 de aGosto de 2022
revoga dispositivos da instrução Normativa nº 0015/2008, que dispõe so-
bre os procedimentos inerentes aos contribuintes vinculados à coordena-
ção Executiva Especial de administração Tributária de Grandes contribuin-
tes - cEEaT-Gc e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo inciso Xii do art. 6º da instrução Normativa nº 0008, 
de 14 de julho de 2005,
rESolVE:
art. 1º ficam revogadas do anexo Único da instrução Normativa n.º 
0015/2008, que dispõe sobre os procedimentos inerentes aos contribuin-
tes vinculados à coordenação Executiva Especial de administração Tribu-
tária de Grandes contribuintes - cEEaT-Gc e dá outras providências, as 
seguintes empresas:

iNsc. est. NoMe eMPresariaL cNPJ
15.255.969-8 BorGES iNforMaTica lTda 02.445.723/0009-87
15.324.180-2 dicaSa coMErcio dE MaTEriaiS dE coNSTrUcao lTda 07.013.648/0005-75
15.510.346-6 dicaSa coMErcio dE MaTEriaiS dE coNSTrUcao lTda 07.013.648/0006-56
15.570.186-0 dicaSa coMErcio dE MaTEriaiS dE coNSTrUcao lTda 07.013.648/0007-37
15.726.609-5 dicaSa coMErcio dE MaTEriaiS dE coNSTrUcao lTda 07.013.648/0008-18
15.734.002-3 dicaSa coMErcio dE MaTEriaiS dE coNSTrUcao lTda 07.013.648/0009-07
15.734.001-5 dicaSa coMErcio dE MaTEriaiS dE coNSTrUcao lTda 07.013.648/0010-32

15.356.706-6 diSMoBraS iMPorTacao, EXPorTacao E diSTriBUicao dE MoVEiS 
E ElETrodoMESTicoS S/a 01.008.073/0218-66

15.384.391-8 diSMoBraS iMPorTacao, EXPorTacao E diSTriBUicao dE MoVEiS 
E ElETrodoMESTicoS S/a 01.008.073/0226-76

15.387.581-0 diSMoBraS iMPorTacao, EXPorTacao E diSTriBUicao dE MoVEiS 
E ElETrodoMESTicoS S/a 01.008.073/0227-57

15.597.877-2 droGaria ModENa lTda 28.525.600/0005-16
15.624.294-0 droGaria ModENa lTda 28.525.600/0010-83
15.624.295-8 droGaria ModENa lTda 28.525.600/0011-64
15.675.543-2 droGaria ModENa lTda 28.525.600/0012-45
15.708.810-3 droGaria ModENa lTda 28.525.600/0013-26
15.793.212-5 droGaria ModENa lTda 28.525.600/0014-07
15.837.547-5 droGaria ModENa lTda 28.525.600/0015-98
15.610.538-1 EMPrEENdiMENToS farMacEUTicoS GloBo lTda 63.503.007/0106-13
15.618.435-4 EMPrEENdiMENToS farMacEUTicoS GloBo lTda 63.503.007/0107-02
15.619.099-0 EMPrEENdiMENToS farMacEUTicoS GloBo lTda 63.503.007/0108-85
15.721.921-6 EMPrEENdiMENToS farMacEUTicoS GloBo lTda 63.503.007/0160-69
15.721.916-0 EMPrEENdiMENToS farMacEUTicoS GloBo lTda 63.503.007/0161-40
15.811.279-2 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 63.503.007/0001-10
15.514.477-4 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0037-21
15.553.404-1 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0069-09
15.553.405-0 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0070-42
15.555.085-3 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0081-03
15.555.088-8 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0082-86
15.555.086-1 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0083-67
15.555.060-8 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0084-48
15.555.059-4 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0085-29
15.555.065-9 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0086-00
15.555.058- ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0087-90
15.566.876-5 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0090-96
15.568.061-7 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0091-77
15.568.058-7 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0092-58
15.568.057-9 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0093-39
15.568.056-0 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0094-10
15.568.059-5 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0095-09
15.568.063-3 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0096-81
15.568.069-2 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0097-62
15.573.648-5 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0099-24
15.573.646-9 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0100-00
15.573.682-5 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0101-83
15.583.279-4 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0102-64
15.586.306-1 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0103-45
15.594.741-9 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0107-79
15.594.745-1 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0108-50
15.594.742-7 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0109-30
15.598.134-0 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0110-74
15.598.184-6 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0111-55
15.601.252-9 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0112-36
15.601.597-8 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0113-17
15.602.730-5 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0114-06
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15.604.737-3 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0117-40
15.604.740-3 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0118-21
15.605.559-7 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0119-02
15.606.167-8 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0120-46
15.606.945-8 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0121-27
15.610.815-1 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0123-99
15.615.730-6 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0124-70
15.615.729-2 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0125-50
15.617.095-7 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0126-31
15.624.440-3 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0129-84
15.628.965-2 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0130-18
15.628.964-4 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0131-07
15.631.355-3 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0132-80
15.633.594-8 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0133-60
15.635.454-3 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0135-22
15.650.683-1 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0140-90
15.650.679-3 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0141-70
15.650.680-7 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0142-51
15.650.681-5 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0143-32
15.650.682-3 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0144-13
15.651.867-8 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0145-02
15.651.866-0 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0146-85
15.651.865-1 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0147-66
15.651.861-9 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0148-47
15.657.947-2 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0149-28
15.658.637-1 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0150-61
15.658.638-0 ESPlaNada iNdUSTria E coMErcio dE colcHoES lTda 34.599.837/0151-42
15.291.737-3 f Pio & cia lTda 14.057.590/0020-66
15.291.736-5 f Pio & cia lTda 14.057.590/0021-47
15.291.734-9 f Pio & cia lTda 14.057.590/0022-28
15.291.735-7 f Pio & cia lTda 14.057.590/0023-09
15.336.925-6 f Pio & cia lTda 14.057.590/0024-90
15.362.350-0 f Pio & cia lTda 14.057.590/0025-70
15.314.449-1 iMPorTadora oPliMa lTda 04.945.481/0007-54
15.357.720-7 iMPorTadora oPliMa lTda 04.945.481/0008-35
15.418.024-6 iMPorTadora oPliMa lTda 04.945.481/0009-16
15.418.021-1 iMPorTadora oPliMa lTda 04.945.481/0010-50
15.826.719-2 iMPorTadora oPliMa lTda 04.945.481/0011-30
15.747.167-5 iNdUSTria E coMErcio dE ESPUMaS E colcHoES BElEM lTda 02.292.657/0005-29
15.234.675-9 Jari florESTal S.a 00.950.724/0003-68
15.357.759-2 Jari florESTal S.a 00.950.724/0006-00
15.438.926-9 Jari florESTal S.a 00.950.724/0007-91
15.187.043-8 lEolar MoVEiS ElETrodoMESTicoS lTda 05.014.824/0012-97

15.327.141-8 loJaS ViSao coMErcio dE arTiGoS dE VESTUario E MaGaZiNE 
lTda 09.479.966/0003-90

15.360.449-2 loJaS ViSao coMErcio dE arTiGoS dE VESTUario E MaGaZiNE 
lTda 09.479.966/0004-70

15.379.622-7 loJaS ViSao coMErcio dE arTiGoS dE VESTUario E MaGaZiNE 
lTda 09.479.966/0005-51

15.389.039-8 loJaS ViSao coMErcio dE arTiGoS dE VESTUario E MaGaZiNE 
lTda 09.479.966/0006-32

15.414.195-0 loJaS ViSao coMErcio dE arTiGoS dE VESTUario E MaGaZiNE 
lTda 09.479.966/0007-13

15.387.582-8 MaKro aTacadiSTa S.a 47.427.653/0123-93
15.277.182-4 PoNTE irMao & cia lTda 04.228.987/0180-13
15.271.563-0 PoNTE irMao & cia lTda 04.228.987/0181-02
15.272.696-9 PoNTE irMao & cia lTda 04.228.987/0182-85
15.325.178-6 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0008-67
15.324.432-1 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0009-48
15.324.430-5 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0010-81
15.324.431-3 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0011-62
15.324.565-4 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0012-43
15.324.564-6 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0013-24
15.324.915-3 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0014-05
15.324.914-5 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0015-96
15.324.913-7 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0016-77
15.324.912-9 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0017-58
15.324.911-0 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0018-39
15.324.951-0 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0019-10
15.325.179-4 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0020-53
15.325.181-6 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0021-34

15.325.014-3 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0022-15
15.325.016-0 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0023-04
15.325.013-5 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0024-87
15.325.015-1 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0025-68
15.325.012-7 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0026-49
15.325.111-5 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0027-20
15.325.386-0 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0028-00
15.325.413-0 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0029-91
15.325.412-2 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0030-25
15.325.422-0 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0031-06
15.325.421-1 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0032-97
15.325.420-3 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0033-78
15.325.645-1 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0034-59
15.325.646-0 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0035-30
15.325.648-6 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0036-10
15.325.647-8 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0037-00
15.325.768-7 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0038-82
15.325.962-0 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0039-63
15.325.998-1 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0040-05
15.326.114-5 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0041-88
15.326.113-7 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0042-69
15.326.112-9 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0043-40
15.326.111-0 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0044-20
15.326.186-2 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0045-01
15.326.187-0 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0046-92
15.326.288-5 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0047-73
15.326.289-3 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0048-54
15.326.399-7 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0049-35
15.327.143-4 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0050-79
15.327.145-0 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0051-50
15.327.144-2 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0052-30
15.327.169-8 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0053-11
15.327.450-6 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0054-00
15.327.236-8 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0055-83
15.327.230-9 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0056-64
15.327.451-4 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0057-45
15.327.912-5 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0058-26
15.328.014-0 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0059-07
15.330.711-0 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0060-40
15.347.672-9 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06336668006121
15.347.671-0 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06336668006202
15.355.581-5 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0063-93
15.407.818-2 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0064-74
15.407.819-0 rocHa MaGaZiNE loJa dE dEParTaMENToS lTda 06.336.668/0065-55
15.719.322-5 SB coMErcio lTda 04.429.478/0179-15
15.775.520-7 SBf coMErcio dE ProdUToS ESPorTiVoS S.a 06.347.409/0001-65
15.364.959-3 SBf coMErcio dE ProdUToS ESPorTiVoS S.a 06.347.409/0269-89
15.404.433-4 SBf coMErcio dE ProdUToS ESPorTiVoS S.a 06.347.409/0287-60
15.659.840-0 SBf coMErcio dE ProdUToS ESPorTiVoS S.a 06.347.409/0332-50
15.664.973-0 SBf coMErcio dE ProdUToS ESPorTiVoS S.a 06.347.409/0338-45
15.664.972-1 SBf coMErcio dE ProdUToS ESPorTiVoS S.a 06.347.409/0339-26
15.343.663-8 Socic - SociEdadE coMErcial irMaS claUdiNo Sa 04.049.497/0133-33
15.447.401-0 Socic - SociEdadE coMErcial irMaS claUdiNo Sa 04.049.497/0134-14
15.343.664-6 Socic - SociEdadE coMErcial irMaS claUdiNo Sa 04.049.497/0144-96
15.355.078-3 Socic - SociEdadE coMErcial irMaS claUdiNo Sa 04.049.497/0166-00
15.356.234-0 Socic - SociEdadE coMErcial irMaS claUdiNo Sa 04.049.497/0167-82
15.356.736-8 Socic - SociEdadE coMErcial irMaS claUdiNo Sa 04.049.497/0168-63
15.358.232-4 Socic - SociEdadE coMErcial irMaS claUdiNo Sa 04.049.497/0169-44
15.361.834-5 Socic - SociEdadE coMErcial irMaS claUdiNo Sa 04.049.497/0170-88
15.364.608-0 Socic - SociEdadE coMErcial irMaS claUdiNo Sa 04049497017169
15.366.685-4 Socic - SociEdadE coMErcial irMaS claUdiNo Sa 04.049.497/0172-40
15.371.453-0 Socic - SociEdadE coMErcial irMaS claUdiNo Sa 04.049.497/0173-20
15.331.076-6 Sol iNforMaTica lTda 34.624.379/0009-80
15.364.174-6 Sol iNforMaTica lTda 34.624.379/0010-13
15.390.496-8 Sol iNforMaTica lTda 34.624.379/0011-02
15.397.069-3 Sol iNforMaTica lTda 34.624.379/0012-85
15.448.620-5 Sol iNforMaTica lTda 34.624.379/0014-47

15.452.527-8 Sol iNforMaTica lTda 34.624.379/0016-09

15.462.379-2 Sol iNforMaTica lTda 34.624.379/0017-90
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15.466.660-2 Sol iNforMaTica lTda 34.624.379/0018-70
15.470.223-4 Sol iNforMaTica lTda 34.624.379/0019-51
15.470.221-8 Sol iNforMaTica lTda 34.624.379/0020-95
15.471.254-0 Sol iNforMaTica lTda 34.624.379/0021-76
15.493.073-3 Sol iNforMaTica lTda 34.624.379/0022-57
15.575.595-1 Sol iNforMaTica lTda 34.624.379/0023-38
15.270.299-7 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0046-76
15.270.417-5 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0047-57
15.281.955-0 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0048-38
15.285.990-0 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0049-19
15.295.572-0 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0050-52
15.304.864-6 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0051-33
15.309.567-9 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0052-14
15.319.167-8 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0053-03
15.324.518-2 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0054-86
15.324.517-4 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0055-67
15.325.726-1 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0056-48
15.325.725-3 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0057-29
15.328.788-8 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0058-00
15.359.445-4 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0059-90
15.362.276-8 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0060-24
15.371.088-8 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0061-05
15.377.708-7 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0062-96
15.378.603-5 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0063-77
15.378.602-7 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0064-58
15.384.254-7 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0066-10
15.386.925-9 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0069-62
15.389.527-6 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0070-04
15.389.529-2 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0071-87
15.389.790-2 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0072-68
15.398.170-9 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0073-49
15.480.943-8 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0074-20
15.480.940-3 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0075-00
15.480.938-1 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0076-91
15.480.939-0 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0077-72
15.481.009-6 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0078-53
15.635.487-0 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0079-34
15.635.490-0 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0080-78
15.707.671-7 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0081-59
15.727.299-0 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0082-30
15.805.443-1 Y YaMada S/a coMErcio E iNdUSTria EM rEcUPEracao JUdicial 04.895.751/0083-10
15.236.602-4 aTiVo aliMENToS EXPorTadora E iMPorTadora EirEli 06.128.996/0001-00
15.240.124-5 aTiVo aliMENToS EXPorTadora E iMPorTadora EirEli 06.128.996/0002-82
15.319.376-0 aTiVo aliMENToS EXPorTadora E iMPorTadora EirEli 06.128.996/0005-25

art. 2º Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 1º de agosto de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 843338
dFi - ato de credeNciaMeNto - cooMPescar
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMS, alterado 
pelo Decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo Decreto nº 
4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas à COOMPESCAR – COOPERATI-
Va MiSTa dE PESca E aQUicUlTUra da rEGiÃo do SalGado, cNPJ: 
19.586.294/0001-03 a adquirir as respectivas cotas de óleo diesel destina-
do a consumo próprio com isenção de icMS, das distribuidoras de combus-
tíveis, também credenciadas, considerando a publicação no Diário Oficial 
da União, da Portaria de nº 560, de 04/02/2022, do Ministério de agricultura, 
Pecuária e abastecimento/ Secretaria de aquicultura e Pesca, na forma do 
disposto no inciso Vii do art. 23 da lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e 
do anexo i da instrução Normativa nº 18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BeNeFiciario ie eMBarcaÇÃo Nº Lacre cota caPitaNia seaP

1 J S dE frEiTaS JUNior 
PEScadoS EirEli 15.552.235-3 alicia 0086 44.791 21102911-4 Pa0031132-8

2 J S dE frEiTaS JUNior 
PEScadoS EirEli 15.552.235-3 MElliNa 4269 44791 21101414-1 Pa0030171-7

NoTa: a iSENÇÃo do icMS PrEViSTa No arTiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMS, aProVado PElo dEcrETo ESTadUal Nº 4676/2001, alTErado 
PElo dEcrETo Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUTro BENEfÍcio dEcorrENTE, fica coNdicioNada ao aTENdiMEN-
TO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO § 2º, INCISO I, ALÍNEA “e” E DO § 
13, iNciSo iii do MESMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUES VEraS
diretor de fiscalização

Protocolo: 843770

dFi - ato de credeNciaMeNto - cooMPescar
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMS, alterado 
pelo Decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo Decreto nº 
4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas à COOMPESCAR – COOPERATI-
Va MiSTa dE PESca E aQUicUlTUra da rEGiÃo do SalGado, cNPJ: 
19.586.294/0001-03 a adquirir as respectivas cotas de óleo diesel destina-
do a consumo próprio com isenção de icMS, das distribuidoras de combus-
tíveis, também credenciadas, considerando a publicação no Diário Oficial 
da União, da Portaria de nº 560, de 04/02/2022, do Ministério de agricultura, 
Pecuária e abastecimento/ Secretaria de aquicultura e Pesca, na forma do 
disposto no inciso Vii do art. 23 da lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e 
do anexo i da instrução Normativa nº 18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BeNeFiciario ie eMBarcaÇÃo Nº 
Lacre cota caPitaNia seaP

1 roMUaldo 
alVES loPES 15.242.682-5 TUBarÃo do Mar 4245 70.722 21029684-4 Pa0000639-8

2 roMUaldo 
alVES loPES 15.242.682-5 doUrado do Mar (EX-

TUBarÃo iX) 4288 141.445 21030126-1 Pa0010132-5

3 roMUaldo 
alVES loPES 15.242.682-5 TUBarÃo Viii 4219 74.651 21027262-7 Pa0004844-8

4 roMUaldo 
alVES loPES 15.242.682-5 TUBarÃo Vii 4276 86.438 21029099-4 Pa0000635-6

NoTa: a iSENÇÃo do icMS PrEViSTa No arTiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMS, aProVado PElo dEcrETo ESTadUal Nº 4676/2001, alTErado 
PElo dEcrETo Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUTro BENEfÍcio dEcorrENTE, fica coNdicioNada ao aTENdiMEN-
TO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO § 2º, INCISO I, ALÍNEA “e” E DO § 
13, iNciSo iii do MESMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUES VEraS
diretor de fiscalização

Protocolo: 843753
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201000957 de 22/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005711/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: leno afonso do Mar Goncalves – cPf: 426.850.952-68
Marca: ToYoTa/YariS HB XS 15 aT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000959 de 23/08/2022 - 
Proc n.º 042022730003788/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Haroldo Sa Miranda – cPf: 232.985.372-68
Marca: ToYoTa/YariS HB XlS15 aT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000961 de 23/08/2022 - 
Proc n.º 062022730001262/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
Interessado: Emanuel de Jesus Gonçalves Nery – CPF: 159.331.052-87
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10MT lT2 EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204004721, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 42022730003503/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Elinaldo lima Martins – cPf: 374.484.392-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3402114
Portaria n.º202204004723, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005689/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: darlan ferreira campos – cPf: 120.603.642-72
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT SiENa El flEX/Pas/automovel/8aP372111c6020244
Portaria n.º202204004725, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005676/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
Interessado: Gabriela Araujo Bastos Carneiro – CPF: 847.371.402-44
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG273181
Portaria n.º202204004727, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005669/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: felipe Nazareno Menezes Picanco – cPf: 270.122.802-63
Marca/Tipo/chassi
VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY/Pas/Automovel/9BWDB45U2ET080508
Portaria n.º202204004729, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005670/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel Maria Soares Pinheiro – cPf: 224.117.552-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX 10TMT lT1/Pas/automovel/9BGEB48H0lG269663
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Portaria n.º202204004731, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005704/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: italo Gerino lopes ribeiro – cPf: 572.151.542-20
Marca/Tipo/chassi
HoNda/fiT EX cVT/Pas/automovel/93HGK5860GZ207865
Portaria n.º202204004733, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005705/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel de Jesus Salvador Moreira – cPf: 369.109.612-34
Marca/Tipo/chassi
VW/NOVO VOYAGE TL MCV/Pas/Automovel/9BWDG45U6JT057115
Portaria n.º202204004735, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 122022730000910/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Edson lima da Silva – cPf: 669.575.242-72
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dNU160263
Portaria n.º202204004737, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005727/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jocenaide franco rocha – cPf: 155.003.572-04
Marca/Tipo/chassi
VW/POLO MCA/Pas/Automovel/9BWAG5BZ9LP033329
Portaria n.º202204004739, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005728/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio domingos almeida de andrade – cPf: 137.557.302-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lTZ/Pas/automovel/9BGJc75E0GB129585
Portaria n.º202204004741, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005746/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel Braz carvalho da Silva – cPf: 192.422.552-20
Marca/Tipo/chassi
VW/GOL 1.0L MC4/Pas/Automovel/9BWAG45U9KT039213
Portaria n.º202204004743, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005748/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Natalino de lima – cPf: 176.763.632-68
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciTY dX MT/Pas/automovel/93HGM6530MZ206904
Portaria n.º202204004745, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005750/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco costa da Silva – cPf: 136.966.022-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Ha PlS15cNT/Pas/automovel/9BrKc9f30N8156076
Portaria n.º202204004747, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005751/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Paulo fernando ferreira Gonçalves – cPf: 147.907.932-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG434736
Portaria n.º202204004749, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005752/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: cesar augusto lima de Sousa Silva – cPf: 634.641.102-06
Marca/Tipo/chassi
HYUNdai/HB20S 10M EVolUT/Pas/automovel/9BHcP41aaNP253270
Portaria n.º202204004751, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730004595/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Evanildo da conceição ferreira – cPf: 177.231.592-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0JG102615
Portaria n.º202204004753, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005749/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Edivaldo Salim Gazel freire – cPf: 128.076.992-00
Marca/Tipo/chassi
VW/VOYAGE CL MB/Pas/Automovel/9BWDB45U0GT029012
Portaria n.º202204004755, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005672/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: reginaldo Souza Santos – cPf: 319.878.422-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713Hl3382492

Portaria n.º202204004757, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005675/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: leno dos Santos Moreira – cPf: 307.541.512-04
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciTY EXl cVT/Pas/automovel/93HGM6690lZ107198
Portaria n.º202204004759, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005671/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Silvio cezar farias de Souza – cPf: 278.164.862-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713MG3279101
Portaria n.º202204004761, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005691/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
Interessado: Romero Wandeson Castro Gonçalves – CPF: 845.386.352-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XS 15 MT/Pas/automovel/9BrB29BT7J2186472
Portaria n.º202204004763, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 82022730001045/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco Paulo Paixão ferreira – cPf: 402.010.312-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Ha PlS15cNT/Pas/automovel/9BrKc9f39N8154102
Portaria n.º202204004765, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005690/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Veronice almeida dos Santos – cPf: 195.635.072-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3405010
Portaria n.º202204004767, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005804/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
Interessado: Jose Wilson Rodrigues de Souza – CPF: 116.299.322-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla aPrEMiUMH/Pas/automovel/9BrBY3BE4N4027917
Portaria n.º202204004769, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005692/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos alberto almeida Maciel – cPf: 092.776.502-06
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0NG126627
Portaria n.º202204004771, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005693/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: adalberto Janio dos reis Silva – cPf: 127.836.842-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr 12T a Pr/Pas/automovel/9BGEP76B0MB136673
Portaria n.º202204004773, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005117/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Josimar lopes caetano – cPf: 226.901.822-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0KG209155
Portaria n.º202204004775, de 23/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005726/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: isabelle Martins de Medeiros – cPf: 988.487.202-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0KG425015

Protocolo: 843464

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

Nota de empenho da despesa: nº 077/2022;
Valor: R$ 184.954,80 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e cinquen-
ta e quatro reais e oitenta centavos);
Data: 22.08.2022;
Vigência: 22.08.2022 a 06.09.2022;
Objeto: Aquisição de (2.000) fardos de Papel Toalha Interfolhado; (1.308) 
frascos de Limpador Multiuso; (2.700) frascos de Detergente Líquido; 
(1.000) Fardos de Papel Higiênico; (300) frascos de saponáceo em Pó; ( 
900) unidades Sabão em barra; (2.000) unidades de Sabão em Pó 500g; 
(3.700) Sacos para Lixo 50 litros; (6.000) sacos para lixo 100 litros;(350) 
sacos para lixo 30 litros; (1.500) bombonas Agua Sanitária;(1.500) bom-
bonas de desinfetante liquido 5 litros;(282) bombonas de Sabonete líquido.
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PrEGÃo 022/2021 – arP Nº 007/2021 - coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE BoBiNaS TErMicaS E MaTErial dE liMPEZa.
contratado: l c coMÉrcio aTacadiSTa lTda - ME.
Endereço: Passagem izete, Galpão nº 57 – Guanabara – ananindeua/Pa.
cEP:  67.110-300.
Telefone: (91) 3235-9744.
ordenador: rUTH PiMENTEl MEllo – diretora presidente.

Protocolo: 843688
Nota de empenho da despesa: nº 52/2022;
Valor: R$ 52.068,20 (cinquenta e dois mil, sessenta e oito reais e vinte centavos);
Data: 07.07.2022;
Vigência: 07.07.2022 a 22.07.2022;
Objeto: Aquisição de (17240) bobina de senha pos omni 3750; (7500) 
bobina p/terminal caixa diebold procomp.
PrEGÃo 022/2021 – arP Nº 003/2021 - coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
aQUiSiÇÃo dE BoBiNa dE SENHa PoS oMNi 3750 E BoBiNa P/TErMiNal 
caiXa diEBol ProcoMP.
contratado: BH BoBiNaS EirEli
Endereço: Travessa Hespéria, nº 526 – são cristóvão – Belo Horizonte/MG.
cEP:  31223230
Telefone: (31) 2531-5154
ordenador: rUTH PiMENTEl MEllo.

Protocolo: 843693
Nota de empenho da despesa: nº 057/2022;
Valor: R$ 135.773,00 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e setenta e 
três reais);
Data: 14/07/2022;
Vigência: 14.07.2022 a 29.07.2022
Objeto: Aquisição de (2000) papel toalha Inter folhado branco- Far-
do;(1300) limpador multiuso-500 ml -frasco;(500) papel higiênico-fardo 
;(6000) saco p/lixo 100 litros- (pcte c/5 und); (350) saco p/lixo 30 li-
tros (pcte c/10 unid ; (50) limpador p/manutenção porcelanato e pisos 
frio-bombona;(1500) água sanitária  5 litros-bombona;(288) saponáceo 
em pó-frasco; (760) sabão em barra 1 kg-unidade; (1700) sabão em pó 
500g-unidade; (3600) saco p/lixo 50litros ( pcte c/10 unid ); (1500) desin-
fetante líquido  5 litros-bombona.
PrEGÃo 022/2021 – arP Nº 007/2021 - coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE BoBiNaS TÉrMicaS(GrUo  l  E MaTErial dE liM-
PEZa(GrUPo ll ).
contratado: l c coMÉrcio aTacadiSTa lTda
Endereço: PaSSaGEM iZETE, GalPÃo , 57 Bairro -GUaNaBara – aNa-
NiNdEUa/Pa.
cEP:  67110300
Telefone: (91) 3235-9744.
ordenador: rUTH PiMENTEl MEllo.

Protocolo: 843697
Nota de empenho da despesa: nº 058/2022;
Valor: R$ 3.958,08 (três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oito 
centavos);
Data: 14/07/2022;
Vigência: 14.07.2022 a 29.07.2022
Objeto: Aquisição de (2604) detergente líquido -500 ml (lavar louças )
PrEGÃo 022/2021 – arP Nº 007/2021 - coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE BoBiNaS TÉrMicaS(GrUo  l  E MaTErial dE liM-
PEZa(GrUPo ll ).
contratado: l c coMÉrcio aTacadiSTa lTda
Endereço: PaSSaGEM iZETE, GalPÃo , 57 Bairro -GUaNaBara – aNa-
NiNdEUa/Pa.
cEP:  67110300
Telefone: (91) 3235-9744.
ordenador: rUTH PiMENTEl MEllo.

Protocolo: 843711
Nota de empenho da despesa: nº 060/2022;
Valor: R$ 2.756,96 (dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa 
e seis centavos);
Data: 14/07/2022;
Vigência: 14.07.2022 a 29.07.2022
Objeto: Aquisição de (252) limpa vidro-500 ml-frasco; (288) lustra mo-
veis-200 ml-frasco; (1300) esponja dupla face –unidade.
PrEGÃo 022/2021 – arP Nº 005/2021 - coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE BoBiNaS TÉrMicaS(GrUo  l  E MaTErial dE liM-
PEZa(GrUPo ll ).
contratado: f f dE alENcar EirEli
Endereço: alaMEda oSaSco nº 2612 Bairro -ESTrEla – caSTaNHal/Pa.
cEP:  68743280
Telefone: (91) 98453-9449
ordenador: rUTH PiMENTEl MEllo.

Protocolo: 843715
Nota de empenho da despesa: nº 075/2022;
Valor: R$ 5.452,30 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e 
trinta centavos);
Data: 19/08/2022;
Vigência: 19.08.2022 a 03.09.2022;
Objeto: Aquisição de (480)unidades de Limpa Vidros; (570) unidades 
de Lustra Móveis e (2690) unidades de Esponja Dupla Face.
PrEGÃo 022/2021 – arP Nº 007/2021 - coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE BoBiNaS TErMicaS E MaTErial dE liMPEZa.
contratado: f.f. dE alENcar EirEli.
Endereço: alameda osasco, nº 2612 – Estrela – castanhal/Pa.
cEP:  68.743.280
Telefone: (91) 98453-9449
ordenador: rUTH PiMENTEl MEllo – diretora presidente.

Protocolo: 843669

Nota de empenho da despesa: nº 076/2022;
Valor: R$ 30.970,00 (tinta mil, novecentos e setenta reais);
Data: 19/08/2022;
Vigência: 19.08.2022 a 03.09.2022;
Objeto: Aquisição de (2000) unidades de Flanelas 40 x 60 ; (2.400) uni-
dades de Saco de Pano para chão e (600) bombona de Sabonete líquido.
PrEGÃo 022/2021 – arP Nº 007/2021 - coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE BoBiNaS TErMicaS E MaTErial dE liMPEZa.
contratado: SMl SiSTEMaS MUlTi liMPEZa iNd.coM.EirEli.
Endereço: rua caiena,1202 - Vila rica – Parauapebas/Pa.
cEP:  68.515-000
Telefone: (91) 3346-8822
ordenador: rUTH PiMENTEl MEllo – diretora presidente.

Protocolo: 843683
concurso Público 2018
edital de convocação nº 187/2022
convocamos a candidata, abaixo relacionada, para comparecer ao BaNPa-
rá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para tratar 
de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio
PoLo ii

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação de documentos)
PaUla lEoNEidE BarroS cardoSo 106° Tv. Mário curica, nº 326 - centro – Breves/Pa

obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 24 de agosto de 2022.

Protocolo: 843447

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria sesPa Nº 780 de 18 de aGosto/2022
dispõe sobre a estruturação, atribuições e funcionamento da comissão 
Permanente de integração Ensino-Serviço do Estado do Pará (ciES-Pa) 
criada através da resolução ciB/Pa nº 130/2011, para coordenação a nível 
estadual da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde - PNEPS.
o Secretário de Estado de Saúde Pública no uso de suas atribuições confe-
ridas pelo art. 138, parágrafo único, ii da constituição Estadual, e
coNSidEraNdo que, a constituição federal de 1988, em seu art. 200: ao 
Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da 
lei: III – ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; CON-
SidEraNdo que a lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 - lei orgânica da 
Saúde, em seu art. 14, trata da criação e das funções das comissões Perma-
nentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino;
coNSidEraNdo que a Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, 
onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações 
e ao trabalho, baseando-se, sobretudo, na aprendizagem significativa e na 
possibilidade de transformar as práticas profissionais;
coNSidEraNdo que a comissão de integração Ensino-Serviço deve fun-
cionar como instância intersetorial e interinstitucional permanente que 
participa da formulação, coordenação e desenvolvimento da Política de 
Educação Permanente em Saúde, como apoio e assessoramento à CIB-PA;
coNSidEraNdo os termos da Portaria/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 
2007 que dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Na-
cional de Educação Permanente em Saúde e as atribuições da CIES; CON-
SidEraNdo, a constituição da ciES-Pa através da resolução/ciB-Pa nº 130, 
de 26 de agosto de 2011, publicada no DOE de 08 de setembro de 2011;
coNSidEraNdo os artigos 1º ao 6º da PorTaria Nº 259/doE de 31 de 
janeiro de 2012; CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 503/GAB/SESPA/DOE de 
20 de agosto de 2021;
rESolVE:
art. 1º alterar a recomposição do quadro de membros integrantes da co-
missão Permanente de integração Ensino-Serviço/ciES Estadual/Pa, con-
forme anexo único a esta Portaria.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

aNeXo ÚNico da Portaria/sesPa Nº 780/2022

rePreseNtaNtes titULaridade rePreseNtaÇÃo
Viviany de Nazaré da Silva Cardoso Titular

dGTES/SESPa
raquel cristina campos dos Santos Suplente
Taise Neves carvalho dos Santos Titular

dGTES/SESPaMichelle Pena Nery Luz Suplente
Julio Eliton lima Guimarães Titular

coSEMSPaulo Saint Jean Trindade campos Suplente
raimundo Nonato Bitencourt Sena Titular

coSEMSlaís Torres cunha Suplente
Josilene lúcia dos Santos Titular

SiNdSaÚdE
fernando dos Santos Silva Suplente
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francinea de Nazaré ferreira de castilho Titular
UEPa

Erica feio carneiro Nunes Suplente
Márcia Maria Bragança lopes Titular

UfPa
danielle Tupinambá Emmi Suplente

Maria Helena cunha oliveira Titular
ifPa

Lidineusa Machado Araújo Suplente
Elizeth do Socorro da silva Braga Titular

ETSUS/SESPa
Pedro Nazareno Barbosa Júnior Suplente

fernanda ataíde da costa Titular
SEdUc

rita de cássia reis rosa figueiredo Suplente
carla de castro Santa’anna Titular

Hol/ fHcGV
andréia Gonçalves de carvalho Suplente

Victor Matheus Silva Maués Titular fScMP
Mari Elisa Santos de almeida Titular

cEE
ivonete cunha Gadelha Suplente

Edivanete ribeiro Nascimento Titular
cES/Pa

Maria liz do Socorro Nascimento Silva Suplente
leonardo ramos Nicolau da costa Titular

HMUE/ HoSPiTal JEaN BiTar
ana Paula Vogado aguiar Suplente

denilson José Silva feitosa Junior Titular
dVS

Bruno Vinicius da Silva Pinheiro Suplente
ana Paula oliva reis Titular

dPaiS
Eliane farias de Miranda Suplente
ana rosa de Sá Pinheiro Titular

ddra
Cintya Simone Silva Magalhães Suplente

Brena Bentes da Silva Titular
ddaSS

Brena Suelen Gama amacias Suplente
Eudézia cristina do lago Martins Titular

NiSPlaN
Alciana Barreto de Araújo Suplente
domingas alves de Sousa Titular

r.S araGUaia
ássima dos remédios Suplente

andréia leite de alencar Salgado Titular
r.S BaiXo aMaZoNaS / TaPaJÓS

rilda celia da Silva Jati Souza Suplente
Sandra cristina Santiago freitas Titular

r.S METroPoliTaNa i
Carmen L. W. Moreira Suplente

antônia denize cardoso damasceno Titular
r.S TocaNTiNS

Georgette do Socorro Negrão Macedo Suplente
Joel corrêa dos Santos Titular

r.S laGo do TUcUrUÍ
fabio lopes da rocha Suplente

Edson correia carvalho Titular
r.S XiNGU

Vinícius Santos freitas Suplente

Protocolo: 843334
Portaria 787/2022 de 22 de agosto de 2022.
dispõe sobre a criação do Grupo de Trabalho interinstitucional indígena 
para alinhamento, acompanhamento e organização de assistência a Saúde 
aos povos indígenas do Estado do Pará.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997.
considerando a deliberação da reunião interinstitucional realizada de for-
ma presencial e virtual no dia 14/07/2021, às 14h no Gabinete do Secre-
tário de Saúde do Estado do Pará.
artigo 1º- fica criado o Grupo de Trabalho interinstitucional indígena para 
alinhamento, acompanhamento e organização de assistência de Saúde aos 
povos indígenas no Estado do Pará.
artigo 2º- o GT será composto por um membro de titular e um suplente 
das seguintes instituições:
1.  Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
1.1-  Secretaria Adjunto de Gestão de Política de Saúde-SAPS
1.1.1- diretoria Técnica-dT/SaPS
1.2- diretoria de desenvolvimento e auditoria e Serviços de Saúde-ddaSS
1.2.1-central de regulação do Estado:
- central de regulação ambulatorial e central de regulação Hospitalar
1.3- diretoria de Políticas de atenção integral a Saúde-dPaiS
1.3.1-coordenação Estadual de Saúde indígena e Populações Tradicionais- cESiPT
1.4- departamento Estadual de assistência farmacêutica-dEaf
1.5- diretoria de Vigilância em Saúde-dVS
1.6- Ministério da Saúde
1.7- federação dos Povos indígenas no Pará-fEPiPa
1.8- Secretaria Especial de Saúde indígena- SESai
1.9.1-distrito Sanitário Especial indígena- dSEi:
-DSEI Guamá-Tocantins, DSEI Kaiapo, DSEI Altamira e DSEI Rio Tapajós
1.9- fundação Nacional do Índio- fUNai
1.10- conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Pará- coSEMS
artigo 3º- a Secretaria de Estado de Saúde Pública -SESPa coordenará 
o GT, através da coordenação Estadual de Saúde indígena e Populações 
Tradicionais – cESiPT.

artigo 4º- os membros titulares e suplentes das instituições mencionadas 
serão indicados por elas até a primeira reunião do GT, ocasião em que a ata 
consignará as indicações para os devidos fins.
Artigo 5º- A periodicidade das reuniões do GT será definida em sua pri-
meira reunião.
artigo 6º- Não será devida remuneração aos membros do GT pela sua 
participação no grupo.
Segue a composição do Grupo de Trabalho, conforme da demanda das 
instituições denvolvidas na Política Pública de Saúde indígena.

coordeNaÇÃo estadUaL de saÚde iNdÍGeNa 
e PoPULaÇÕes tradicioNais - cesiPt

• TÍTULAR: Tatiany Raiol Peralta da
• SUPLENTE: Eliene dos Santos Rodrigues – Putira

ceNtraL estadUaL de reGULaÇÃo - cer
• TÍTULAR: Fernanda Corrêa
• SUPLENTE: Jaciara Santos da
cENTral ESTadUal dE rEGUlaÇÃo aMBUlaTorial - cEr
• TÍTULAR: Marcia Helena de Sousa Jucá.
• SUPLENTE: Girllane de Nazaré da Cunha

coNseLHo de secretarias MUNiciPais de saÚde 
do estado do ParÁ  - coseMs

• TÍTULAR: José Raimundo
• SUPLENTE: Raimundo Nonato Bitencourt de
dEParTaMENTo ESTadUal dE aSSiSTÊNcia farMacÊUTica - dEaf
• TÍTULAR: Paula Roberta Xavier do Rosário
• SUPLENTE: Nilcíria Cecília Freire
MiNiSTÉrio da SaÚdE - MS
• TÍTULAR: Pedro de Lemos Macdowell
• SUPLENTE: Osvaldo Gomes de Andrade Junior
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PoliTicaS dE SaÚdE - SaPS
• TÍTULAR: Carla Fernandes Figueiredo Mello
• SUPLENTE: Cyris de Nazaré Pereira
dirEToria EM ViGilÂNcia EM SaÚdE - dVS
• TÍTULAR: Marília Leão Magalhães
• SUPLENTE: Paoola Bezerra
diSTriTo SaNiTário ESPEcial iNdÍGENa (dSEi) KaiaPÓ do Pará
• TÍTULAR: Fabiano Soares
• SUPLENTE: Gleyka Raytanna de Sousa
diSTriTo SaNiTário ESPEcial iNdÍGENa (dSEi) GUaMa-TocaNTiNS
• TÍTULAR: Ubirajara Nazareno Sompré.
• SUPLENTE: Jorge Alberto Sarmento dos Santos Tembé
diSTriTo SaNiTário ESPEcial iNdÍGENa (dSEi) rio TaPaJÓS
• TÍTULAR: João Antônio Tapajós
• SUPLENTE: Meire
diSTriTo SaNiTário ESPEcial iNdÍGENa (dSEi) alTaMira
• TÍTULAR: Edivar Teixeira de Lima
• SUPLENTE: Natália Araújo da
fUNdaÇÃo NacioNal dE iNdÍo - fUNai
• TÍTULAR: Richelly de Nazaré Lima da
• SUPLENTE: João Felipe Raulino
fEdEraÇÃo doS PoVoS iNdÍGENaS do Pará - fEPiPa
• TÍTULAR: Concita Guaxipiguara Sompré.
• SUPLENTE: Ronaldo Nunes
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Em 22 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 843330
Portaria N° 733 de 22 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
r E S o l V E:
diSPENSar, a contar de 01/10/2016, o servidor JorGE MaNoEl coSTa 
da SilVa do cargo agente administrativo, matrícula 5144957/1, lotado no 
HR Salinópolis, sob o regime Estatutário não Estável, para fins de regulari-
zação funcional, conforme processo 2017/36749.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 843277
Portaria N° 0734 de 22 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/ 1069435.
r E S o l V E:
dESiGNar, sem ônus para a administração Pública, a servidora THaMYriS 
criSTYNE SilVa E SilVa, matrícula nº 55207881/1, para responder pela 
coordENaÇÃo dE TEcNoloGia E iNforMáTica EM SaÚdE - cTiS, no 
período de 10.08.2022 a 24.08.2022, em substituição a titular aNdrESSa 
GaTTi rocHa, matrícula nº 54194658/1, que se encontra em Gozo de 
férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
22.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 843718
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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 Mar-
TiNS, matrícula nº 55209577-1, para realização dos procedimentos licita-
tórios pelo prazo de 01 (um) ano.
ii – designar os servidores: aNGEla SaNdra SoUZa caNTo, carloS 
aUGUSTo caMPoS fErrEira, JoVEliNa Maria SoUSa MaToS e lUiZ 
aUGUSTo VaScoNcEloS SoUZa, para comporem a comissão de apoio 
aos procedimentos 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
* republicada por conter incorreções no doe 35.084, de 22 de 
agosto de 2022.

Protocolo: 843721
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 MoN-
TEiro, matrícula nº 5939017-2, para realização dos procedimentos licita-
tórios 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
*republicada por conter incorreções no doe 35.084, de 22 de 
agosto de 2022.

Protocolo: 843723
Portaria N° 731 de 22 de aGosto de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 
07/91 e 077/11, conforme PaE nº 2022/1061285.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 31.07.2022, o contrato administrativo da servido-
ra lEia daNTaS GUiMarÃES, matrícula nº 5967143/1, cargo de MÉdico, 
lotada no Hospital regional de conceição do araguaia.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
22.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Portaria N° 735 de 22 de aGosto de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 
07/91 e 077/11.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 22.08.2022, o contrato administrativo do servidor 
MaTHEUS rEiS raMalHo da SilVa, matrícula nº 5964475/1, cargo de 
aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado na diretoria Técnica.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 23.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 843524

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 493/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: TElMa do Socorro alVES doS SaNToS
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 21.06.2022/20.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 843552

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 989 de 11 de aGosto de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/1022642.

rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora lUciaNa oliVEira dE SoUZa d’alBUQUErQUE, matrícula nº. 
54190081/1, cargo de odontólogo, regime Jurídico de Estatutário Efeti-
vo, lotada no centro de Especialidades odontológicas, goze de licença 
Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 
20.04.2014 a 19.04.2017.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 02.10.2022 a 30.11.2022, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 23.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº. 990 de 12 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2022/1006086.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora MariVaNE da SilVa 
MacHado, matrícula nº. 57191024/1, cargo de agente administrativo, 
regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na diretoria administrativa 
e financeira, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da 
Portaria nº. 1.053/05.12.2016, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 33.267/09.12.2016, correspondente ao Triênio de 29.10.2007 a 
28.10.2010, no período de 15.09.2022 a 14.10.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 23.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 991 de 12 de aGosto de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/975707.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora raiMUNda MarcY SilVa faVacHo, matrícula nº. 5150604/1, 
cargo de agente administrativo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotada no Gabinete do Secretário com atuação na assessoria Jurídica, goze 
de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao 
Triênio de 20.08.2016 a 19.08.2019.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.09.2022 a 30.09.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 23.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 993 de 16 de aGosto de 2022 – dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº 
2022/1031962.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
ao servidor EMMaNUEl caUBY dE fiGUEirEdo JUNior, matrícula nº. 
5115388/4, cargo de Técnico E, regime Jurídico de Estatutário Não Es-
tável, com lotação na diretoria desenvolvimento e auditoria dos Serviços 
de Saúde, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 26.04.2008 à 25.04.2011.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01/08/2022 à 29/09/2022, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 23.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 997 de 17 de aGosto de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/944217.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, o 
servidor PaUlo dE TarSo dE araGÃo JUNior, matrícula nº. 57191077/1, 
cargo de administrador, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotado na 
divisão de Execução financeira, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 05.11.2013 a 04.11.2016.
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.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 23.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 057 de 23 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/944169.
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rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, 
a servidora EliZaNGEla dE SoUSa GoNcalVES lEa, matrícula nº. 
57207345/1, cargo de Agente de Controle de Endemias, regime jurídico de 
Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 22.09.2018 
a 21.09.2021.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 22.09.2022 a 20.11.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 23.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 051 de 03 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE 
nº. 2022/929601.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que o servidor rElBo aMErico liMa 
AYRES, matrícula nº. 5105315/1, cargo de Agente de Portaria, regime ju-
rídico de Estatutário Efetivo, lotado no 11º centro regional de Saúde - Ma-
rabá, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria 
nº. 36/09.10.2012, publicada no doE nº 32.271/31.10.2012, correspon-
dente ao Triênio de 05.07.2007 a 04.07.2010, no período de 03.10.2022 a 
01.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 23.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 052 de 03 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/929601.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o 
servidor rElBo aMErico liMa aYrES, matrícula nº. 5105315/1, cargo de 
Agente de Portaria, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 11º 
centro regional de Saúde - Marabá, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 05.07.2013 a 04.07.2016.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 02.11.2022 a 31.12.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 23.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 053 de 03 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/929601.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o 
servidor rElBo aMErico liMa aYrES, matrícula nº. 5105315/1, cargo de 
Agente de Portaria, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 11º 
centro regional de Saúde - Marabá, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 05.07.2016 a 04.07.2019.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.01.2023 a 01.03.2023 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 23.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 054 de 03 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/929601.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o 
servidor rElBo aMErico liMa aYrES, matrícula nº. 5105315/1, cargo de 
Agente de Portaria, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 11º 
centro regional de Saúde - Marabá, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 05.07.2019 a 04.07.2022.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 02.03.2023 a 30.04.2023 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 23.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 071 de 12 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/910234.

rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora Maria JoSÉ loBaTo cardoSo, matrícula nº. 5231043/1, cargo 
de Agente de Portaria, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 6º 
centro regional de Saúde – Barcarena, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 05.01.2019 à 04.01.2022.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.09.2022 à 30.10.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 23.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 995 de 16 de aGosto de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/905615.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora iVoNE BarroS caValcaNTE, matrícula nº. 55588397/4, cargo 
de Psicólogo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no Hospital 
regional - Tucuruí, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 08.11.2011 a 07.11.2014.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 17.10.2022 a 15.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 23.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 062 de 17 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2020/632073.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora Maria lUZiNEidE SoUSa doS SaNToS, matrícula nº. 7350431/1, 
cargo de Técnico de Enfermagem, regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotado no 9º centro regional de Saúde – Santarém 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 12.07.2015 a 12.07.2018.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 03.10.2022 a 01.12.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 23.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 063 de 17 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/767132.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora THaTiaNE SUEllEN SilVa alMEida, matrícula nº. 5905485/1, 
cargo de Enfermeiro, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º 
centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 03.06.2013 a 02.06.2016.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 03.10.2022 a 01.12.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 23.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 059 de 17 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 
2020/1042350.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora roSaUrEa liSBoa Ma-
CHADO, matrícula nº. 5571472/1, cargo de Enfermeiro, regime jurídico 
de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional de Saúde – Santa-
rém, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 
38/27.05.2019, publicada no doE nº 33.895/13.06.2019, corresponden-
te ao Triênio de 13.07.2012 a 12.07.2015, no período de 30.09.2022 a 
29.10.2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 23.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 843575
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 232 de 22 de aGosto de 2022.
o Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do Decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no DOE nº 34.272, e PORTARIA Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no DOE de nº 34.272 e, CONSIDERANDO 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; CONSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013 a cláusula Nona dos contratos nº 043/2022(BElaGGio 
coMMErcE iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda-EPP.) e 044/2022(ToriNo 
iNforMáTica lTda), oriundos da adesão à ata de registro de Preços 
Nº 002/2022 - Pregão Eletrônico por registro de Preços Nº 019/2021 - 
coNSÓrcio iNTErMUNiciPal Para o dESENVolViMENTo aMBiENTal 
SUSTENTáVEl do NorTE dE MiNaS – codaNorTE e os autos do Processo 
n° 2022/252475.
r E S o l V E: designar os servidores lotados no cTiS: clEilSoN coSTa 
fErrEira, mat. 54191624/1 e JoSÉ Maria diaS doMiNGUES JÚNior, 
mat. 5909524/2, para acompanhar, controlar e fiscalizar os contratos 043 
e 044/2022, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando 
comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de 
pagamento, no âmbito da SESPa, adotando todos os procedimentos neces-
sários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 843690

.

.

errata
.

errata
Fica retificada a presente PORTARIA Nº 1.570/14.12.2021, publi-
cada no Diário Oficial do Estado nº 34.803/20.12.2021 de licença 
Prêmio, da servidora odalEa Maria diaMaNTiNo TorrES, matrícula nº. 
81299/1, cargo de auxiliar de Serviço de comunicação, referente ao triênio.
onde se lê: no triênio de 01.06.1984 a 31.05.1987
Leia-se: no triênio de 01.06.1996 a 31.05.1999
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 23.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

errata
Fica retificada a presente PORTARIA Nº 368/11.05.2021, publi-
cada no Diário Oficial do Estado nº 34.517/15.05.2021 de licença 
Prêmio, da servidora odalEa Maria diaMaNTiNo TorrES, matrícula nº. 
81299/1, cargo de auxiliar de Serviço de comunicação, referente ao triênio.
onde se lê: no triênio de 01.06.1984 a 31.05.1987
Leia-se: no triênio de 01.06.1996 a 31.05.1999
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 23.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 843581
errata

Fica retiFicado Na PUBLicaÇÃo No doe  35.086 de 23/08/2022 
Protocolo: 842627 referente ao contrato de Gestão nº 007/sesPa/2021.
oNde se LÊ: adMiSSÃo dE SErVidor
Leia-se: TErMo adiTiVo ao coNTraTo
ordenador de despesa: ariel dourado Sampaio Martins Barros
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 843554

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo 029/GecoM/sesPa/2022
Processo Nº: 2022/395497
oBJETo: aquisição de medicamento aPalUTaMida 60 MG por demanda 
judicial para atender a liminar em favor de J. a. o.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica cNPJ N°: 
05.054.929/0001-17.
coNTraTado: oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTala-
rES E oNcolÓGicoS lTda.
cNPJ Nº: 04.307.650/0012-98
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi fEdral Nº 8.666/93, art. 24, inciso iV.
VALOR: R$ 63.583,20 (sessenta e três mil quinhentos e oitenta e três reais 
e vinte centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30
foNTE: 0103008809
Belém (Pa), 23 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 843588

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de eXtrato de disPeNsa 
de LicitaÇÃo 029/GecoM/sesPa/2022
Processo Nº: 2022/395497
Nesta data, raTifico o termo de dispensa de licitação nº 029/GEcoM/
SESPa/2022, com fundamento no art. 26 da lei federal 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 23 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 843592

FÉrias
.

Portaria N° 1.020 de 23 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dGTES, 
usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares a servidora desta SESPa, abaixo rela-
cionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
5901214/1 fraNcila PiNHEiro dE SoUSa 11.07.2019 a 10.07.2020 01.11.2022 a 30.11.2022

oBS: coNforME ProcESSo Nº 2022/943163
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 23.08.2022. 
Kelly de Cassia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria N° 1.019 de 22 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares ao servidor desta SESPa, abaixo rela-
cionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo

54194076/1 MaNoEl aNToNio GoMES 
SaNcHES

28.11.2020 a 
27.11.2021 15.08.2022 a 13.09.2022

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 22.08.2022. 
Kelly de Cassia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 843571

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1022 de 23 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso II, da Lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/1068674.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora KEllY criSTiNa SaNToS fEr-
rEira, ocupante do cargo de Técnico Patologia clinica, id. funcional nº 
54191867/1, lo tada no laboratório central, a contar de 13/08/2022, por 
um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu genitor.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 23/08/2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 843391

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo 
de Processo LicitatÓrio

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, Ariel Dourado Sampaio 
Martins de Barros, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legis-
lação em vigor, especialmente pela lei Nº 8.666/93 e alterações posterio-
res, à vista do parecer conclusivo exarado pela comissão Examinadora da 
concorrência Pública, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
a) licitação nº: 001/SESPa/2022
b) Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica
c) Data da Adjudicação: 23/08/2022
d) data da Homologação: 23/08/2022
e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa de engenharia e/ou ar-
quitetura especializada na prestação de serviços técnicos profissionais 
para ElaBoraÇÃo dE ProJETo EXEcUTiVo E EXEcUÇÃo da oBra dE 
rEforMa E aMPliaÇÃo do HoSPiTal MUNiciPal dE SÃo caETaNo dE 
odiVElaS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos.
f) Empresa vencedora adjudicada: CÍRCULO ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº 
83.330.902/0001-13), com o Valor Total de R$15.577.777,77 (quinze mi-
lhões quinhentos e setenta e sete mil setecentos e setenta e sete reais e 
setenta e sete centavos).
Belém/Pa, 24 de agosto de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS 
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 843804
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ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

escoLa tÉcNica do sUs do ParÁ “dr. MaNUeL aYres”
editaL de aBertUra Nº 024/2022 de 23 de aGosto de 2022
iNsciÇÕes Para o cUrso de atUaLiZaÇÃo Na GestÃo do 
cUidado Na MÉdia coMPLeXidade Para o coNtroLe do 

cÂNcer de coLo de Útero
a diretora, Elizeth do Socorro da Silva Braga, da Escola Técnica do Sis-
tema Único de Saúde do Pará “Dr. Manuel Ayres” - ETSUS/PA, Diretoria 
vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, no uso de suas 
atribuições legais, torna público as inscrições para o curso de atualização 
na Gestão do cuidado na Média complexidade para o controle do câncer 
de colo de Útero.
1. das disPosiÇÕes PreLiMiNares
o presente Edital tem por objeto a realização do Curso de Atualização na 
Gestão do cuidado na Média complexidade para o controle do câncer de 
Colo de Útero, destinado a profissionais médicos ginecologistas, cirurgião 
geral e enfermeiros, que atuam na assistência dos Serviços de Média com-
plexidade referências no controle de câncer de colo de Útero, priorita-
riamente para as Regiões de Saúde Metropolitana I e III, Marajó I e II e 
Tocantins do Estado do Pará.
2.do cUrso
2.1 o curso de atualização na Gestão do cuidado na Média complexidade 
para o controle do câncer de colo de Útero, tem carga horária de 24 (vinte 
e quatro) horas, com duração de 3 (três) dias;
2.2 O curso terá inicialmente 2 (duas) turmas para Belém;
2.3 o curso terá 2 (duas) turmas, sendo 1ª turma  com 45 (quarenta e 
cinco) discentes, e 2ª turma com 25 (vinte e cinco) discentes;
2.4 a primeira turma terá 45 (quarenta e cinco) discentes, carga horária 
24h, com duração de 3 (três) dias de qualificação;
2.5 a segunda turma terá 25 (vinte e cinco) discentes, carga horária 24h, 
com duração de 3 (três) dias de qualificação;
2.6 o curso será realizado no período de 01 a 03 de setembro de 2022 para 
a (1ª turma) e 14 a 16/09 (2ª turma);
2.7 as aulas da 1ª turmaacontecerão na modalidade presencial no muni-
cípio de Belém, na sede da ETSUS/Pa, em horário integral de 08h as 12h 
e das 14h às 18h;
2.8  as aulas da 2ª turma acontecerão na modalidade presencial no muni-
cípio de Belém, na sede do CEFOR - Centro de Formação      de Profissionais 
de Educação Básica do Estado do Pará rua Gama abreu, nº 256, Bairro de 
Nazaré, cEP 66015-130, em horário integral de 08h as 12h e das14h às 
18h,conforme (Anexo I);
3.dos reQUisitos Para iNGresso No cUrso
3.1 os participantes devem atender aos seguintes critérios para efetivação 
de sua inscrição no curso:
3.1.1Ser profissional médicos e enfermeiros que atuam na Gestão do Cui-
dado na rede de referência para os Serviços de Média  complexidade de 
colo de Útero, nas 13 regiões de Saúde do Estado do Pará.
4. das iNscriÇÕes
4.1 As inscrições são gratuitas;
4.2 Ser maior de 18 anos e ter nível superior completo;
4.3 o Edital estará disponível no portal da SESPa: www.saude.pa.gov.br;
4.4 o período das inscrições para a 1ª turma ocorrerá a partir de 08:00h 
do dia 24 de agosto até as 17:00h do dia 29 de agosto 2022;
4.5 o período das inscrições para a 2ª turma ocorrerá a partir de 08:00h do 
dia 24 de agosto até as 17:00h do dia 09 de setembro 2022;
4.6 as inscrições deverão ser enviadas por meio de ofício para a Secretaria Es-
colar da ETSUS/Pa, situada à Travessa Estrella, nº 2342 - Bairro: Marco, cEP: 
66080-471 ou para o e- mail: etsus.secretariaescolar@escola.seduc.pa.gov.br;
4.7 o envio das inscrições para a ETSUS/Pa, será de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde;
4.8 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes docu-
mentos:
4.8.1 Ficha de inscrição (Anexo II);
4.8.2 Declaração de liberação para participar do curso (Anexo III);
4.8.3 Cópia do RG;
4.8.4 Cópia do CPF;
4.8.5   cópia do diploma de Graduação, emitido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida pelo MEC;
4.8.6 Termo de compromisso do Gestor (anexo iV), sendo necessário ape-
nas 01 (um) documento dos municípios da regiões de Saúde Metropolitana 
I e III, Marajó I e II e Tocantins do Estado do Pará.
5. das VaGas
5.1 Serão ofertadas 70 (setenta) vagas;
5.2 A distribuição de vagas encontra-se no (Anexo I) deste Edital;
5.3 a oferta das vagas será destinada prioritariamente para os municípios 
da Região de Saúde Metropolitana I e III, Marajó I e II e Tocantins;
5.4 realização do curso:

Mês Período

1ª Turma 01 a 03/09/2022

2ª Turma 14 a 16/09/2022

6. das disPosiÇÕes Gerais
6.1 a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 
neste edital;
6.2 Somente serão aceitas as inscrições que não apresentarem pendências;
6.3 A ETSUS/PA não receberá inscrições fora do prazo estabelecido neste edital;
6.4 Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o 
candidato que, comprovadamente, para realizar este curso tiver usado do-
cumentos e/ou informações falsas;
6.5 de acordo com o regimento interno da ETSUS/Pa, são critérios para a certi-
ficação a frequência mínima de 75% no curso das aulas teórico-prática, conforme 
Regimento Interno da Escola em com base no artigo 24 da LDB de 1996;
6.6 os casos omissos serão resolvidos pela direção da ETSUS/Pa.
Belém, 23 de agosto de 2022.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa

aNeXo i
distriBUiÇÃo das VaGas

1ª tUrMa

região de 
saúde Local do curso Período do 

curso
centro regional de saúde/ 

Município

Vagas 
ofertadas

enfermeiros

Vagas 
ofertadas
Médicos

Marajó i

aula Presencial 
ETSUS/Pa

Travessa da 
Estrella  nº 2342 

- Marco cEP: 
66.080-471

01 a 03/09/2022
Horário:

08h às 12h
14h as 18h

afuá 1 0

cachoeira do arari 1 0

chaves 1 0

Muaná 1 0

Ponta de Pedras 1 0

Salvaterra 1 0

Santa cruz do arari 1 0

São Sebastião da Boa Vista 1 0

Soure (Hospital Mun. Menino deus) 1 0

Marajó ii   

Anajás 1 0

Bagre 1 0

Breves (Hospital Reg. Púb. do Marajó) 1 0

curralinho 1 0

Gurupá 1 0

Melgaço 1 0

Portel 1 0

Metropoli-
tana i

  

ananindeua 1 0

Belém (centro  Saúde Escola Marco) 1 0

Belém (Hospital Univ João de Barros 
Barreto) 1 0

Belém (Policlínica Especializada do Pará 
Unidade do Marco) 1 1

Belém (Santa casa de Misericórdia 
do Pará) 1 1

Belém (Unidade de referencia Especia-
lizada em Saúde da Mulher) 1 1

Belém (Unidade de referencia Materno 
infantil e adolescente) 1 0

Benevides 1 0

Marituba (centro de diagnostico e Serv.
Especializado ignacio Gabriel) 1 1

Santa Bárbara do Pará 1 0
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tocantins   

abaetetuba (Hospital regional do Baixo 
Tocantins Hospital Santa rosa) 1 0

Baião 1 0

Barcarena (Hospital regional Público 
Materno infantil de Barcarena) 1 0

cametá 1 0

igarapé-Miri 1 0

Limoeiro do Ajuru 1 0

Mocajuba 1 0

Moju 1 0

oeias do Pará 1 0

Metropoli-
nata iii

  

capitão Poço (centro de diagnostico dr. 
andré Pontes) 0 1

Magalhâes Barata (centro de refe-
rencia e apoio diag dr. dario Nunes 

da Silva)
0 1

ipixuna do Pará (cliMEd Medicina 
diagnostica) 0 1

Paragominas (Hospital Municipal de 
Paragominas) 0 1

Paragominas (Hospital regional Público 
do lese do Pará) 0 1

Ulianópolis (Hospital São francisco) 0 1

ToTal 35 10

2ª tUrMa

região de saúde Local do curso Período do curso centro regional de saúde/ 
Município

Vagas ofer-
tadas

enfermeiros

Metropolitana iii

aula Presencial
cEfor - rua Gama 

abreu, nº 256, 
Bairro de Nazaré, 
cEP 66015-130

 

14 a 16/09/2022
Horário:

08h às 12h
 14h as 18h

aurora do Pará 1

capitão Poço (centro de diagnostico 
dr.andré Pontes) 1

castanhal (caSM centro de atenção 
á Saúde da Mulher) 1

castanhal (Hospital regional Público 
de castanhal) 2

curuçá 1

Garrafão do Norte 1

igarapé açu (Serviço Especializado de 
Saúde Pública-SESP) 1

inhangapi 1

ipixuna do Pará (cliMEd Medicina 
diagnostica) 1

irituia 1

Mãe do rio 1

Magalhães Barata (centro de refe-
rência e apoio diag dr. daria Nunes 

da Silva)
1

Maracana 1

Marapanim 1

Nova Esperança do Piriá 1

Paragominas(Hospital Municipal de 
Paragominas) 1

Paragominas (Hospital regional 
Público do leste do Pará) 1

   

Santa Maria do Pará 1

São domingos do capim 1

São francisco do Pará 1

São João da Ponta 1

São Miguel do Guamá 1

Terra alta 1

Ulianópolis (Hospital São francisco) 1

ToTal: 25

aNeXo ii
FicHa de iNscriÇÃo

1. NoME: 2. SEXo: M (  ) f (  )

3. c. idENTidadE: 4. ÓrGÃo EXPEd.: 5. NaSciMENTo: 6. cPf:

7. ENdErEÇo:

8. Bairro: 9. cEP.: 10. MUNicÍPio dE NaSciMENTo:

11. foNE: 12. E-Mail:

13. EScolaridadE:
(  ) ENSiNo fUNd (  ) coMPlETo (  )iNcoMPlETo
(  ) ENSiNo MÉdio (  ) coMPlETo (  )iNcoMPlETo
(  ) ENSiNo SUP. (  ) coMPlETo (  )iNcoMPlETo
(  ) GradUaÇÃo: _________________________

14. PÓS-GradUaÇÃo:

15. NEcESSiTa dE aTENdiMENTo ESPEcial:
( ) SiM    ( ) NÃo
QUal: ____________________

16. carGo/fUNÇÃo: 17. MaT. fUNcioNal: 18. local dE loTaÇÃo:

19. daTa dE adMiSSÃo:

20. MUNicÍPio oNdE TraBalHa:

21. SiTUaÇÃo fUNcioNal: (  ) EfETiVo (  ) TEMPorário (  )carGo coMiSSioNado

      

terMo de coMProMisso iNdiVidUaL
Este Termo de compromisso individual assegura o direito ao servidor de 
participar do cUrSo dE aTUaliZaÇÃo Na GESTÃo do cUidado Na MÉ-
dia coMPlEXidadE Para o coNTrolE do cÂNcEr dE colo dE ÚTEro, 
oferecido pela Escola Técnica do SUS “Dr. Manuel Ayres” – ETSUS/PA. O 
Participante deverá cumprir o mínimo de 75% de frequência no curso/
capacitação/oficina citado acima, mediante comprovação em lista de frequ-
ência, resguardando direito de apresentar atestado médico para justificar 
falta, do contrário fica impedido de receber certificado.
Município, ____ de ____________ de 2022.

              _____________________________
Assinatura e carimbo da Chefia Imediata

____________________
assinatura do Participante

aNeXo iii
decLaraÇÃo de LiBeraÇÃo Para ParticiPar do cUrso

declaro   que   o   (a)   servidor   (a) ___________________________ 
lotado no Setor ________________  ___________________ do 
(a)__________________tem disponibilidade para participar do cUrSo dE 
aTUaliZaÇÃo Na GESTÃo do cUidado Na MÉdia coMPlEXidadE Para 
o coNTrolE do cÂNcEr dE colo dE ÚTEro, com liberação para cumprir 
a carga horária de 24 horas teórico-prático:
• 1ª Turma 24 horas, 45 discentes, período de 01 à 03/09/2022 ( )
• 2ª Turma 24 horas, 25 discentes, período de 14 à 16/09/2022 ( )
Município,      ___ de _____________________ de 2022.
________________________________________________
Carimbo e assinatura da chefia imediata
obs. fazer a declaração com a logomarca do município de origem.

aNeXo iV
terMo de coMProMisso do Gestor

A Escola Técnica do SUS do Pará “Dr. Manuel Ayres” e o (a) Secretário (a) 
de Saúde do Município de ________________ celebram entre si o presen-
te TErMo dE coMProMiSSo que estabelece as condições que regerão a 
participação dos profissionais da área da Saúde para a realização do Curso 
de capacitação em Uso racional e descarte regular de Medicamentos Uti-
lizados em domicílios.
cláUSUla PriMEira: Este Termo de compromisso assegura o direito a 
profissionais da saúde, área de Educação Permanente, Atenção Primária, 
profissional da Educação ou do Conselho/Usuário (Controle Social), ofer-
tado pela ETSUS/Pa.
cláUSUla SEGUNda: fica a Secretaria Municipal de Saúde responsável 
em prover todasas facilidades e estímulos para os candidatos participarem 
e concluírem o curso, sala de aula com computadores, acesso à internet, 
inclusive o almoço e o deslocamento para os candidatos da zona rural;
cláUSUla TErcEira: fica a Secretaria Municipal de Saúde ciente de que 
uma vez inscrito e iniciado o curso, o candidato deverá cumprir o mínimo 
de 75% de frequência, mediante comprovação em lista de frequência, res-
guardando direito de apresentar atestado médico para justificar falta, do 
contrário fica impedido de receber o certificado no final do curso.
cláUSUla QUarTa: a ETSUS-Pa compromete-se a promover toda a infra-
estrutura pedagógica necessária para a realização do curso.
Município, ____ de _____________ de 2022.
_________________________________________________
NoME do SEcrETário (a

Protocolo: 843275
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 622 de 23 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) aMir cHaar liBdY ,  cargo de  
MÉdico , Matrícula 57203064-1, lotação no (a) UrE rEdUTo com lota-
ção no (a), 02 (dois) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
17.09.2011 a 16.09.2014.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 03.10.2022 a 01.12.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 23.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 843323
Portaria Nº. 623 de 23 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) JoSiaNE MiraNda MaciEl, car-
go dE PSicoloGo, Matrícula 57198089-3, lotação no (a) UrE MarcE-
lo caNdia, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
13.03.2018 a 12.03.2021.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 17.10.2022 a 15.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 23.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 843335
Portaria Nº. 621 de 23 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) Maria MariTaNa dE caSTro, 
cargo aGENTE dE SaUdE, Matrícula 120561-1, lotação no (a) ccd-
Q-1°crS, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
04.01.2010 a 03.01.2013.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 05.09.2022 a 04.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 23.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 843284
Portaria Nº. 627 de 23 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) roBErTo carloS fiGUEirEdo 
,  cargo de  TEcNico dE ENfErMaGEM , Matrícula 5147409-2, lotação no 
(a) UrE diPE com lotação no (a), 02 (dois) mês de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio 16.10.2017 a 15.10.2020.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 03.09.2022 a 01.11.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 23.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 843563
Portaria Nº. 626 de 23 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) fraNciSca dE aSSiS oliVEira 
MoNTEiro, cargo de aGENTE dE arTES PraTicaS, Matrícula 5148723-1, 
lotação no (a) U.E aBriGo Joao PaUlo ii, 01 (um) mês de licença Prê-
mio, correspondente ao triênio 07.07.2009 a 06.07.2012.
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: 23.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 843536

Portaria Nº. 625 de 23 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) MaX JUNior JardiM dE oliVEi-
ra, cargo de TEcNico dE ENfErMaGEM, Matrícula 57208012-1, lotação 
no (a) U.E aBriGo Joao PaUlo ii, 01 (um) mês de licença Prêmio, cor-
respondente ao triênio 28.10.11 a 27.10.14.
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: 23.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 843507
Portaria Nº. 625 de 23 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) MaX JUNior JardiM dE oliVEi-
ra, cargo de TEcNico dE ENfErMaGEM, Matrícula 57208012-1, lotação 
no (a) U.E aBriGo Joao PaUlo ii, 01 (um) mês de licença Prêmio, cor-
respondente ao triênio 28.10.11 a 27.10.14.
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: 23.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 843510
Portaria Nº. 624 de 23 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) iVoNE da SilVa coSTa, car-
go de TEcNico dE ENfErMaGEM, Matrícula 5886350-2, lotação no (a) 
UrE diPE, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
17.10.2017 a 16.10.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 27.09.2022 a 26.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 23.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 843498

errata
.

errata
Fica retiFicado Na PUBLicaÇÃo dos coNtratos reFereNte 
ao  Pe Nº 13/2022 a dotaÇÃo orÇaMeNtÁria , PUBLicado No 
doe Nº 35.082 de 19 de aGosto de 2022.
oNde se LÊ:
contrato n°: 51
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/292015
licitação n°: 13/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 98288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0349008847
origem do recurso: federal
BraSil SHoPPiNG EirElli
cNPJ/Mf nº 34.577.439/0001-01
Endereço: aV. dUQUE dE caXiaS,1203 Marco- BElÉM cEP: 66.093-029
Telefone: (91) 98074-4908
Leia-se:
contrato n°: 51
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/292015
licitação n°: 13/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 908288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 013200000
origem do recurso: federal
BraSil SHoPPiNG EirElli
cNPJ/Mf nº 34.577.439/0001-01
Endereço: aV. dUQUE dE caXiaS,1203 Marco- BElÉM cEP: 66.093-029
Telefone: (91) 98074-4908
BElÉM, 19 dE aGoSTo dE 2022.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 843791
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errata
Fica retiFicado Na PUBLicaÇÃo dos coNtratos reFereNte 
ao  Pe Nº 13/2022 a dotaÇÃo orÇaMeNtÁria , PUBLicado No 
doe Nº 35.082 de 19 de aGosto de 2022.
oNde se LÊ:
contrato n°: 52
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/292015
licitação n°: 13/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 98288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0349008847
origem do recurso: federal
JBl Serviços e distribuidora de Materiais Médico Hospitalar ltda
cNPJ: 31.636.399/0001-25
Endereço: : Estrada da arrozeira 510, Sala 01 – centro Eldorado do Sul – 
rS – cep: 92.990-000
Fone: Fone/Fax: 51-2160-4966 - WhatsApp 51-99344-2148
Leia-se:
contrato n°: 52
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/292015
licitação n°: 13/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 908288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 013200000
origem do recurso: federal
JBl Serviços e distribuidora de Materiais Médico Hospitalar ltda
cNPJ: 31.636.399/0001-25
Endereço: : Estrada da arrozeira 510, Sala 01 – centro Eldorado do Sul – 
rS – cep: 92.990-000
Fone: Fone/Fax: 51-2160-4966 - WhatsApp 51-99344-2148
BElÉM, 19 dE aGoSTo dE 2022.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 843796

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
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.
Tornar sem efeito a PorTaria Nº. 489 dE 13 dE JUlHo dE 2022, publicada 
no doE de n°35.046 do dia 14.07.2022 que dETErMiNar, em comum 
acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) SaNdra HElENa MaGalHaES alMEida matrícula 5136849-
1 cargo de ENfErMEiro com lotação no (a) UBS PEdrEira 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 02.05.2008 a 01.05.2011. 
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no 
período de 01.09.2022 a 30.09.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM 23.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 843387

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  2ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 435 de 19 de aGosto de 2022
o diretor do 2º centro regional de Saúde - SESPa, no uso das atribuições 
legais que lhe conferem a Portaria n°. 1.444/2019 de 06 de fevereiro de 
2019, publicada no doE n°. 33.799/07.02.2019, e de acordo com o dispo-
sitivo legal do art. 51, § 1º, da lei n° 8.666/93, rESolVE:
Nomear, para atuar em substituição à comissão Especial de licitação, 
no processo licitatório de aquisição emergencial de medicamentos para 
atender as necessidades urgentes de abastecimento da farmácia do cen-
tro de Saúde de São caetano de odivelas, modalidade convite, sob o nº 
002/2022, a servidora Neila cardoso aquino, matrícula nº 5918303/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Santa izabel do Pará (Pa), 19 de agosto de 2022.
carloS MariÓ dE BriTo KaTÓ
dirETor do 2º cENTro rEGioNal dE SaÚdE.

Protocolo: 843283

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 021/2022 –22.08.2022 - coNceder
Nome: Maria iVaNETE da SilVa
Matricula: 5157854-1  cargo: aGENTE dE arTES PráTicaS
lotação: UNidadE ESPEcial - colÔNia do PraTa  GEP: Estatutário Efetivo
aquisitivo: 12.12.2008 a 11.12.2011
Período: 03.10.2022 a 01.12.2022 (30) trinta dias

Protocolo: 843337
Portaria nº 022/2022 –22.08.2022 - coNceder
Nome: laUrEaNo BENTES da SilVa
Matricula: 5160200-1  cargo: aGENTE dE PorTaria
lotação: 3º crS/cENTro dE SaÚdE - aPEÚ  GEP: Estatutário Efetivo
aquisitivo: 02.07.2017 a 01.07.2020
Período: 03.10.2022 a 01.12.2022 (60) sessenta dias

Protocolo: 843340
Portaria nº 025/2022 –22.08.2022 - coNceder
Nome: aNToNio da rocHa SilVa
Matricula: 5181208-1  cargo: aGENTE dE PorTaria
lotação: 3º crS/UM - cUrUÇá  GEP: Estatutário Efetivo
aquisitivo: 28.02.2017 a 27.12.2020
Período: 01.10.2022 a 29.11.2022 (60) sessenta dias

Protocolo: 843342
Portaria nº 026/2022 –23.08.2022 - deterMiNar
Nome: ViValdo fErNaNdES da cUNHa Matricula: 721212-1
cargo: agente administrativo
lotação: 3º crS /cENTro dE SaÚdE dE caSTaNHal GEP: Estatutário Efetivo
aQUiSiTiVo: 13.06.2000 a 12/06/2003
PErÍodo: 03.10.2022 a 01.11.2022
(30) trinta dias.

Protocolo: 843328
Portaria nº 024/2022 –22.08.2022 - coNceder
Nome: raQUEl SoarES NEGrÃo
Matricula: 5155495-1  cargo: aGENTE dE arTES PráTicaS
lotação: 3º crS/UM - MaraPaNiM  GEP: Estatutário Não Estável
aquisitivo: 09.11.2014 a 08.11.2017
Período: 03.10.2022 a 01.12.2022 (60) sessenta dias

Protocolo: 843332
Portaria nº 023/2022 –22.08.2022 - coNceder
Nome: ValdEMir alVES rodriGUES
Matricula: 5154588-1  cargo: daTiloGráfo
lotação: 3º crS/UM - MaraPaNiM  GEP: Estatutário Não Estável
aquisitivo: 25.03.2016 a 24.03.2019
Período: 03.10.2022 a 01.12.2022 (60) sessenta dias

Protocolo: 843333

errata
.

Portaria Nº 020 de 16/08/2022
onde se lê ao triênio de 02.07.2017 a 04.02.2022,
Leia-se ao triênio de 02.07.2017 a 01.07.2020.

Protocolo: 843403

diÁria
.

Portaria Nº 974 de diÁrias de 23/08/2022
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo : Participar do Seminário de Atualização PCDT- Artrite Reumatoide 
em Belém.
origem: castanhal –Pará
destino: Belém -Pa | Período: 26/08/2022
Servidora: Dyase Lúcia do Nascimento Brandão cargo: Farmacêutica CPF- 
690.160.542.00 mat. 55209623/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 843371
Portaria Nº 972 de diÁria de 23/08/2022
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Participar a convite da Coordenação Estadual de Humanização, 
do seminário Ampliado Planejamento da PNH-II semestre de 2022.
origem: castanhal-Pará
destino: Belém - Pa– Período: 24/08/2022.
Servidor; Sandro José da Silva Cavalcante Cargo: Pedagogo CPF- 
254.476.882.72 mat. 5548004/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
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Portarias de Nº 973 de diÁria de 23/08/2022
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Participar a convite da Coordenação Estadual de Humanização, 
do seminário Ampliado Planejamento da PNH-II semestre de 2022.
origem: castanhal -Pará
destino: Belém  -Pa.  Periodo: 24/08/2022
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues cargo: Motorista cPf- 
689.018.952.34 mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 843355
Portaria Nº 970 de diÁria de 23/08/2022
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Acompanhar o treinamento dos profissionais da rede assistencial 
e vigilância epidemiológica sobre o novo protocolo de profilaxia da raiva 
humana.
origem: castanhal-Pará
destino: São francisco do Pará - Pa– Período: 26 /08/2022.
Servidores: Dayna Alves Rodrigues cargo: Enfermeira CPF- 000.387.312.90 
mat. 552096221
roberta alves da Silva cargo: Enfermeira cPf- 027.952.973.29 mat. 55209624/1
Simone Silveira da costa cargo: Med. Veterinária cPf- 594.697.142.53 
mat. 54186802/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Portarias de Nº 971 de diÁria de 23/08/2022
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir  servidoras que irão acompanhar o treinamento dos 
profissionais da rede assistencial e vigilância epidemiológica sobre o novo 
protocolo de profilaxia da raiva humana.
origem: castanhal -Pará
destino: São francisco do Pará  -Pa.  Periodo: 26/08/2022
Servidor: cícero alves ferreira cargo: Motorista cPf-108.102.502.68 mat. 0478954
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 843280
Portaria Nº 969 de diÁrias de 23/08/2022
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 Técnica de Arquivo e Controle de Docu-
mentos, na Escola de Governo do Estado do Pará. EGPa.
origem: castanhal –Pará
destino: Belém -Pa | Período: 29/08 a  02/09/2022
Servidora: Girlene dos Santos Soares cargo: ag. administrativo cPf- 
316.048.972.87 mat. 55209618/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 843235

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N°. 35 de 23 de aGosto de 2022
a diretora do 4º centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições que 
lhe foram conferidas através da PorTaria Nº 2.521- cGc de 13 de março 
de 2019, publicada no doE nº 33.824 de 14/03/2019.
rESolVE:
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei n° 5.810 / 24.01.1994, a 
servidora Maria dE NaZarÉ rodriGUES da SilVa, matrícula nº 107948-
1, agente de saúde, lotada no 4° centro regional de Saúde, 60 (sessen-
ta) dias de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 01/12/2007 a 
30/11/2010, no período de 09/12/2022 a 06/02/2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaTrÍcia dE fáTiMa liMa da SilVa
dirETora do 4° crS - caPaNEMa

Protocolo: 843589
Portaria N°. 34 de 23 de aGosto de 2022
a diretora do 4º centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições que 
lhe foram conferidas através da PorTaria Nº 2.521- cGc de 13 de março 
de 2019, publicada no doE nº 33.824 de 14/03/2019.
rESolVE:
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei n° 5.810 / 24.01.1994, a ser-
vidora Maria dE NaZarÉ rodriGUES da SilVa, matrícula nº 107948-1, 
agente de saúde, lotada no 4° centro regional de Saúde, 60 (sessen-

ta) dias de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 01/12/2004 a 
30/11/2007, no período de 10/10/2022 a 08/12/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaTrÍcia dE fáTiMa liMa da SilVa
dirETora do 4° crS - caPaNEMa

Protocolo: 843584
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.

Portaria Nº 35 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) aNToNia doS SaNToS GoNÇalVES dE carValHo, carGo:aGENTE 
dE SaÚdE, lotado(a) no 5ºcrS, 02 mês(es) licença Prêmio, corresponden-
te ao triênio de 29/09/2015 a 28/09/2018.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (doiS) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 31/01/2023 a 31/03/2023,  no total de 60  (SES-
SENTa) dias, matricula nº 5089034-1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 843324
resoLVe:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor 
(a) aNToNia doS SaNToS GoNÇalVES dE carValHo, carGo:aGENTE 
dE SaÚdE, lotado(a) no 5ºcrS, 02 mês(es) licença Prêmio, corresponden-
te ao triênio de 03/07/2007 a 02/07/2010.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (doiS) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 03/10/2022 a 01/12/2022,  no total de 60  (SES-
SENTa) dias, matricula nº 5089034-1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 843319
Portaria Nº 34 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) aNToNia doS SaNToS GoNÇalVES dE carValHo, carGo:aGENTE 
dE SaÚdE, lotado(a) no 5ºcrS, 02 mês(es) licença Prêmio, corresponden-
te ao triênio de 29/09/2012 a 28/09/2015.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (doiS) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 02/12/2022 a 30/01/2023,  no total de 60  (SES-
SENTa) dias, matricula nº 5089034-1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 843320
Portaria Nº 36 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) aNToNia doS SaNToS GoNÇalVES dE carValHo, carGo:aGENTE 
dE SaÚdE, lotado(a) no 5ºcrS, 02 mês(es) licença Prêmio, corresponden-
te ao triênio de 29/09/2018 a 28/09/2021.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (doiS) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 01/04/2023 a 30/05/2023,  no total de 60  (SES-
SENTa) dias, matricula nº 5089034-1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 843327

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 361 de 23 de aGosto de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
EllEN GUSMÃo BarBoSa  -  aGENTE dE coNTrolE dE ENdEMiaS  – 
Mat.57206178 /1
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Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 320,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de Muaná.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.
Portaria: 362 de 23 de aGosto de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor Matrícula
adriaNa dUarTE cUNHa – aGENTE adMiNiSTraTiVo – Mat. 54191342/1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908302  0103000000 339033 240,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de Muaná.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 843395

.

.

diÁria
.

Portaria N° 363 de 23 de agosto de 2022
NÚMERO DE DIÁRIAS: 5 diárias e meia VALOR: R$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 17/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572061781 / EllEN GUSMao BarBoSa / 751.214.842-91
OBJETIVO: Com o objetivo de realizar Supervisão das Ações Operacionais 
do PEcd (Programa Estadual de controle da dengue) e SisPNcd (Siste-
ma do Programa Nacional de Controle da Dengue). E verificar a baixa co-
bertura das visitas domiciliares dos imóveis,como solicita o memorando 
09º/2022.(Protocolo 2022/144627) no período de 12 a 17/09/2022.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 364 de 23 de agosto de 2022
NÚMERO DE DIÁRIAS: 5 diárias e meia VALOR: R$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 17/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572062301 / aNdrE aUGUSTo coUTiNHo da coSTa / 762.593.582-53
OBJETIVO: Com o objetivo de dá apoio na Supervisão das Ações Opera-
cionais do PEcd (Programa Estadual de controle da dengue) e SisPNcd 
(Sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue). E verificar a baixa 
cobertura das visitas domiciliares dos imóveis,como solicita o memorando 
09º/2022.(Protocolo 2022/144627) no período de 12 a 17/09/2022.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 365 de 23 de agosto de 2022
NÚMERO DE DIÁRIAS: 5 diárias e meia VALOR: R$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 17/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54191342 / adriaNa dUarTE cUNHa / 424.358.032-49
oBJETiVo: apoio administrativo na supervisão e monitoramento, análise 
de casos suspeitos e confirmados dos possíveis surtos e aparelhamento 
dos profissionais de saúde, no manejo clínico terapêutico, protocolo federal 
que rege o agravo da doença de chagas.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 366 de 23 de agosto de 2022
NÚMERO DE DIÁRIAS: 5 diárias e meia VALOR: R$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 17/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
50822501 / riTa dE caSSia PaMPloNa BElTrÃo / 207.271.602-06
oBJETiVo: Supervisão e monitoramento, análise de casos suspeitos e con-
firmados dos possíveis surtos e aparelhamento dos profissionais de saúde, 
no manejo clínico terapêutico, protocolo federal que rege o agravo e visita 
as unidades de saúde.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 367 de 23 de agosto de 2022
NÚMERO DE DIÁRIAS: 8 diárias e meia VALOR: R$ 2.017,73
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SalVaTErra
PErÍodo: dE 08/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
502499 / MiGUEl SaNToS loBaTo rodriGUES / 252.674.692-20
oBJETiVo: levantamento Entomológico, captura de flEBoToMÍNEo 
transmissor de leishmaniose tegumentar e visceral.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 368 de 23 de agosto de 2022
NÚMERO DE DIÁRIAS: 8 diárias e meia VALOR: R$ 2.017,73
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SalVaTErra
PErÍodo: dE 08/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55209407 / KEllEN raYaNNE MaToS VEriSSiMo / 914.871.612-04
oBJETiVo: realizar levantamento entomologico, captura de flebotomíneo 
transmissor de leishmaniose tegumentar e visceral.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 843397

.

.
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.

.

.

Portaria
.

Portaria de desiGNar Nº 74 de 23 de aGosto de 2022
iNSTiTUi o GrUPo coNdUTor rEGioNal da rEdE da aTENÇÃo MaTEr-
Na E iNfaNTil-raMi da rEGiÃo do TaPaJÓS, No ÂMBiTo dE aTUaÇÃo 
do 9º cENTro rEGioNal dE SaÚdE-SESPa
a direção Geral do 9ºcrS-SESPa no uso das atribuições legais, e
considerando a lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a orga-
nização e o funcionamento dos serviços de saúde;
considerando que a rede de atenção Materna e infantil, será coordenada, 
no âmbito do Ministério da Saúde, pela Secretaria de atenção Primária à 
Saúde-SAPS;
considerando a PorTaria Nº 715, de 04 de abril de de 2022, que institui 
no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - a rede de atenção Materna 
e Infantil-RAMI;
considerando a necessidade de adotar medidas destinadas a assegurar a 
melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento do 
pré natal, da assistência ao parto e puerpério e da assistência à criança;
considerando que a rede de atenção Materna e infantil-raMi, consiste em 
assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo, ao acolhimento 
e ao acesso ao cuidado seguro, de qualidade e humanizado no Pré-Natal, 
na gravidez, na perda gestacional, no parto e no puerpério; e ao recém-
nascido e à criança o direito ao nascimento seguro, ao crescimento e ao 
desenvolvimento saudáveis.
dESiGNar:
art. 1º fica instituído o Grupo condutor regional da rede de atenção Ma-
terna e Infantil-RAMI da Região do Tapajós, composto pelos representan-
tes da atenção Primária à Saúde, Vigilância Epidemilógica, atenção ambu-
latorial especializada e hospitalar, distrito Sanitário Especial indígena-dSEi 
dos municípios de aveiro, Jacareacanga, itaituba, Novo Progresso, rurópo-
lis e Trairão, e pelas referências Técnicas regionais do 9º centro regional 
de Saúde-SESPa.
art. 2º o Grupo condutor regional da rede de atenção Materna e infantil 
RAMI da Região do Tapajós, terá a seguinte composição:
representante da diretoria Técnica da regional/referência Técnica regio-
nal em atenção Primária à Saúde.
representante da referência Técnica regional em Saúde da Mulher.
representante da referência Técnica regional em Saúde da criança.
representante regional em Educação Permanente.
representante da referência Técnica regional em Vigilância em Saúde.
representante do Sistema de informações regional sobre Mortalidade e 
Nascido-Vivos e Notificação de Agravos.
representante da divisão de controle, avaliação/regulação. representan-
te da Unidade de referência Especializada-UrES//9°crSSESPa.
representantes do Hospital Municipal de itaituba. representantes dos mu-
nicípios da Região do Tapajós, Coordenação da Atenção Primária à Saúde, 
coordenação de Vigilância Epidemiológica e Setor hospitalar.
representante do centro de referência em Saúde da Mulher do município itaituba.
representante do cTa/SaE de itaituba. representante do Hospital Muni-
cipal de itaituba.
representante do Hospital Regional do Tapajós-HRT.
Representante do Distrito Sanitário Especial Indígena-DSEI Rio Tapajós-
Sede itaituba.
representante do conselho distrital de Saúde indígena.
representante do conselho Municipal de Saúde.



diário oficial Nº 35.088   29Quarta-feira, 24 DE AGOSTO DE 2022

art. 3º o Grupo condutor terá o compromisso de:
1. a) fomentar a implementação de um novo modelo de atenção à saúde 
da mulher e à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nasci-
mento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos vinte 
e quatro meses;
2. b) organizar a rede de atenção à Saúde Materna e infantil para que esta 
garanta acesso, acolhimento e resolutividade;
3. c) reduzir a morbimortalidade materna e infantil com ênfase nos 
06(seis) componentes, em áreas estratégicas da rede de atenção Materna 
e infantil.
art. 4º os instrumentos gerenciais discutidos e elaborados pelo grupo con-
dutor devem ser aplicados no âmbito dos municípios, visando à institucio-
nalização da rede de atenção Materna e infantil.
art. 5º o 9º centro regional de Saúde-SESPa apoiará o Grupo condutor 
regional da rede de atenção Materna e infantil-raMi, no acompanhamen-
to e avaliação do processo de implantação e execução do Plano de ação da 
rede de atenção Materna e infantil, nos territórios municipais.
art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Santarém, 19 de agosto de 2022
aline Nair liberal cunha
diretora Geral-9ºcrS-SESPa
PorTaria Nº 72/2021-ccG de 13.01.2021

Protocolo: 843751

errata
.

errata de diÁria.
Portaria Nº253 de 04 de Agosto de 2022. Publicado no Diário Ofi-
cial Nº 35.071 de 08 de aGosto de 2022. Protocolo: 836847.
Servidores:
Jorge Eymar de Matos Silva,
irnando Siqueira da Trindade
onde se lê.
destino: almeirim/ Pa – Brasil
Leia-se.
destino: oriximiná/ Pa – Brasil
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 843776

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº 269 de 19 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: monitorar as ações de humanização e Educação permanente 
para qualificação dos serviços em Saúde e fortalecer a Gestão do SUS para 
a Governança da rede atenção à Saúde.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: almeirim/ Pa – Brasil
Período: 12/09/2022 à 17/09/2022 / N° de diária: 5 ½ (cinco diárias e meia)
Servidores:
Suely Penha Barbosa
cPf:109.114.992.53
Matrícula:925501
cargo: Enfermeiro
darclei Souza de Queiroz
cPf: 738.179.532-91
Matrícula: 59011821
cargo: Tecnico de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 843383
diÁrias
Portaria Nº267 de 19 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: Capacitação em Imunobiológico.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Trairão/ Pa – Brasil
Período: 19/09/2022 à 23/09/2022 / N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia)
Servidores:
ragner Borgia Junott
cPf: 187.685.982-20
Matrícula:7203562
cargo: Enfermeiro
ismael da rocha Silva
cPf: 758.107.942-20
Matrícula: 58972831
cargo: agente administrativo.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 843349

diÁrias
Portaria Nº268 de 19 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: conduzir a equipe que irá fazer Capacitação em Imunobiológico.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Trairão/ Pa – Brasil
Período: 19/09/2022 à 23/09/2022 / N° de diária: 4 ½  (quatro diárias e meia)
Servidor:
Pedro alves Bezerra
cPf: 050784662-15
Matrícula:111562/1
cargo: Motorista.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 843350
diÁrias
Portaria Nº265 de 18 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: capacitação e elaboração junto a Gestão municipal do Plano Plu-
rianual de Saúde 2022 a 2025, PaS 2022 e 1º Quadrimestral de 2022, além 
de assessoramento das ferramentas de planejamento de 2018 a 2021 que 
estão no digiSUS – conselho Municipal de Saúde.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba/ Pa – Brasil
Período: 12/09/2022 a 16/09/2022 / N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia)
Servidores:
irnando Siqueira da Trindade
cPf: 414.772.352-72
Matrícula: 5895988
cargo: Enfermeiro
Eraldo Guilherme dos Santos Sá.
cPf: 377. 399.992-53.
Matrícula: 58972711.
cargo: agente administrativo.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 843290
diÁrias
Portaria Nº266- de 18 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: transportar a equipe de Planejamento para capacitação e elabo-
ração junto a Gestão municipal do Plano Plurianual de Saúde 2022 a 2025, 
PaS 2022 e 1º Quadrimestral de 2022, além de assessoramento das ferra-
mentas de planejamento de 2018 a 2021 que estão no digiSUS – Conselho 
Municipal de Saúde
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba/ Pa – Brasil
Período: 12/09/2022 a 16/09/2022/ N° de diária: 4½ (quatro diárias e meia)
Servidor:
Edinaldo de Souza alves
cPf: 206.451.712-04
Matrícula: 500872
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 843301
diÁrias
Portaria Nº 264 de 19 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: implementar a Política de Atenção Integral à Saúde da Criança 
e monitorar as ações desenvolvidas pelas equipes Saúde da família para 
redução da morbimortalidade infantil nas regiões de Saúde
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: almeirim/ Pa – Brasil
Período: 12/09/2022 a 17/09/2022 / N° de diária: 5 ½ (cinco diárias e meia)
Servidora:
Kelly Cristina Fonseca Soares
cPf: 592.883.102-15
Matrícula: 5941802/2
cargo: Enfermeira
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 843266
Portaria Nº 275 de 19 de aGosto de 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
OBJETIVO: Realizar Levantamento Entomológico para a quantificação da 
dispersão dos vetores das leishmanioses, e desta forma, atender às orien-
tações do Ministério da Saúde que determina que as ações de vigilância no 
âmbito das leishmanioses compreendem a coleta e a análise de dados dos 
casos humanos, dos vetores e dos fatores de risco.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destinos: Óbidos/ Pa -Brasil
Período: 12/09/2022 a 16/09/2022 N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia)
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Servidores:
Gleydson de Barros coelho
cPf: 685.117.602-53
Matrícula: 572075481
cargo: agente de controle de Endemias
francisco ribeiro Pinto
cPf: 149.086.542-04
Matrícula: 0505612
cargo: agente de Saúde
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 843689
Portaria Nº273 de 18 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: Conduzir o retorno dos servidores desta regional que irão par-
ticipar de ações de combate à malária em aldeias do Pólo Base Sai cinza, 
compondo a equipe de força Tarefa.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Jacareacanga/ Pa – Brasil
Período: 26/09/2022 a 29/09/2022 / N° de diárias: 3,5 (três diária e meia)
Servidor:
Juraci lopes da Silva
cPf: 071.224.462-04
Matrícula: 479359
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 843587
Portaria Nº272 de 18 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: Conduzir os servidores desta regional que irão participar de 
ações de combate à malária em aldeias do Pólo Base Sai cinza, compondo 
a equipe de força Tarefa.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Jacareacanga/ Pa – Brasil
Período: 12/09/2022 a 15/09/2022 / N° de diárias: 3,5 (três diária e meia)
Servidor:
Juraci lopes da Silva
cPf: 071.224.462-04
Matrícula: 479359
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 843568
Portaria Nº274 de 18 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: Realizar o Monitoramento das ações de Saúde Mental na Atenção 
Primária à Saúde e organizar o fluxo da Rede de Atenção Psicossocial ( 
raPS ), promovendo ações intersetoriais de prevenção e atenção ao uso 
de álcool e outras drogas.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: faro/ Pa – Brasil
Período: 12/09/2022 à 17/09/2022. / N° de diária: 5 ½ (cinco diárias e meia)
Servidora:
Suelen da Silva Brito
cPf: 815.308.972-20
Mat. 57191955/1
cargo: Técnica de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 843609
Portaria Nº 270 de 19 de agosto de 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: realizar levantamento Entomológico no município de Jacare-
acanga para obtenção dos indicadores Entomológicos pertinentes a ter-
ceira etapa da avaliação das ações de controle Vetorial que estão sendo 
desenvolvidas junto ao PLANO DE AÇÕES PARA PREVENÇÃO, CONTROLE E 
EliMiNaÇÃo da Malária EM JacarEacaNGa.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destinos: Jacareacanga/ Pa -Brasil
Período: 12/09/2022 a 29/09/2022 N° de diária: 17 ½ (dezessete diárias e meia)
Servidores:
idelberto alves dos Santos
cPf: 205.117.012-68
Matrícula: 0498900
cargo: agente de saúde
Herberto de carvalho dantas filho
cPf: 194.181.832-34
Matrícula: 0505321
cargo: agente de saúde
Eládio Ângelo de carvalho
cPf: 324.348.042-68
Matrícula: 500837
cargo: agente de saúde
Edimilson Gomes dos Santos
cPf: 194.445.921-04
Matrícula: 505522
cargo: agente de saúde.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 843500

Portaria Nº271 de 18 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: Participar de ações de combate à malária em aldeias do Pólo 
Base Sai cinza, compondo a equipe de força Tarefa do Estado de combate 
à malária.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Jacareacanga/ Pa – Brasil
Período: 12/09/2022 a 29/09/2022 N° de diária: 17,5 (dezessete diárias e meia)
Servidores:
Josiel Santana Santos de Souza
cPf:157.782.232-34
Matrícula:1088272
cargo: agente de Saúde Pública
Erivan da Silva dias
cPf: 195.773.112-53
Matrícula: 0505337
cargo: agente de saúde
carlos antônio cardoso alves
cPf: 147.780.762-49
Matrícula: 1100685
cargo: Guarda de Endemias
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 843549

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 19 de 22 de aGosto de 2022
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/300474
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria Nº138 de 09 de Maio de 2022, publicada 
no Diário Oficial Nº 34.968 de 12 de Maio de 2022. Protocolo: 796839; em 
nome do servidor Djair Vasconcelos de Sousa; matrícula: 0505359, refe-
rente à concessão de diárias no Período:
30/05/2022 a 03/06/2022 / N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)) 
para o Município de destino: Prainha/ Pa – Brasil.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aliNE Nair cUNHa liBEral
diretora do 9º crS/SESPa

Protocolo: 843236

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata de Publicação da ata de reGistro de PreÇos Nº 055/2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.082 de 19/08/2022 – 
Protocolo: 841944
onde se lê: 

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tÁrio VaLor totaL

1

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

amplificação através de Controle Interno (CI), pela 
metodologia de Pcr em Tempo real utilizando 
a tecnologia TaqMan, minimizando reações não 

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

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

1,2 cópias/microlitro ou menos.

UNd   5 R$4.932,00 R$ 24.660,00
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Leia-se: 

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtd VaLor  
UNit. VaLor totaL

3

Kit de extração de dNa viral designado para o proces-
samento de múltiplas amostras simultaneamente, de 
uma ampla variedade de vírus dNa, encontradas em 
uma vasta diversidade de amostras biológicas como 

plasma e/ou soro fresco. O kit precisa extrair e purificar 
o DNA viral de forma simples, rápida e eficiente com 
um alto grau de pureza, precisa estar pronto para 

análises de diagnóstico in vitro e outras aplicações em 
Biologia Molecular (Pcr em tempo real, Pcr, análise 

TaqMan, Tecnologia de microarranjo) usando o formato 
filtro spin. O kit deverá conter todos os reagentes e 

material necessário para a reação de extração do dNa 
até seu armazenamento. capacidade: deve realizar 

pelo menos 250 reações/extrações.

UNd  5 R$4.932,00 R$24.660,00

ordenador responsável em Exercício: JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa

Belém, 23 de agosto de 2022.

Protocolo: 843312

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo de rerratiFicaÇÃo ao coNtrato 

adMiNistratiVo N.º 015/2022-HoL

cLÁUsULa PriMeira – da retiFicaÇÃo: Processo nº 2021/1445554

Através do presente termo firmamos RETIFICAÇÃO do Contrato Administra-

tivo nº 015/2022-Hol, alterando o código SiMaS, conforme exposto abaixo:

onde se lê:

cLÁUsULa PriMeira – do oBJeto:

1.3 - Discriminação do objeto:

iteM descriÇÃo dos Materiais cÓdiGo Mate-
riaL  (siMas) Qtde UNd VaLor 

UNitÁrio VaLor totaL

01

dieta enteral liquida nutricionalmente 
completa, polimérica, hipercalórica (a 
partir de 2 kcal/ml), hiperproteica (a 

partir de 100 gramas por litro ou 20% 
de proteína por frasco, destinada a 

pacientes com necessidades nutricionais 
elevadas e restrição hídrica. isenta de 

sacarose, lactose, fibras e glúten.  Com 
prazo de validade maior que 06 meses 
no ato da entrega. Embalagem liquida 

tipo sistema fechado a partir de 500 ml
fab/Marca: frESENiUSK

rMS: 620479981
Embalagem Padrão: cX 15 fr

182325-6
 

2200 UNd R$ 51,00 R$ 112.200,00

Leia-se:

cLÁUsULa PriMeira – do oBJeto:
...
1.3 - Discriminação do objeto:

iteM descriÇÃo dos Materiais
cÓdiGo 

MateriaL  
(siMas)

Qtde UNd VaLor 
UNitÁrio

VaLor 
totaL

01

dieta enteral liquida nutricionalmente 
completa, polimérica, hipercalórica (a 
partir de 2 kcal/ml), hiperproteica (a 

partir de 100 gramas por litro ou 20% 
de proteína por frasco, destinada a 

pacientes com necessidades nutricionais 
elevadas e restrição hídrica. isenta de 

sacarose, lactose, fibras e glúten.  Com 
prazo de validade maior que 06 meses 
no ato da entrega. Embalagem liquida 

tipo sistema fechado a partir de 500 ml
fab/Marca: frESENiUSK

rMS: 620479981
Embalagem Padrão: cX 15 fr

17462-6
 

2200 UNd R$ 51,00 R$ 
112.200,00

iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 843092

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°134/2022 – HoL
SrP Nº081/2022
Objeto: Aquisição de Medicamento QUIMIOTERÁPICO – ABIRATERONA, 
acETaTo 250MG comprimido
data: 05/09/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 23 de agosto de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 843778
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°133/2022 – HoL
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva da estação de tratamento de água por 
membrana de osmose reversa – duplo passo, a manutenção do sistema hi-
dráulico “looping” das salas de diálise suas peças e acessórios hidráulicos per-
tencente ao setor de hemodiálise, nos 04 equipamentos de osmose portátil, 
utilizados para diálise no cti 1,2,3,4,5 e a implantação e automatização do 
sistema de pré filtragem dos cti 1, 2, 3, 4, 5 do hol pelo período de 12 meses
data: 05/09/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 23 de agosto de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 843601

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 649/2022 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola EM EXErcicio, no 
uso das atribuições legais, que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 
615/2022 – GAB/DG/HOL, publicado no DOE nº 35.082 de 19/08/2022;
coNSidEraNdo a devida regularidade nas atividades de apuração, efetu-
adas pela comissão de Sindicância administrativa investigatória - Sai ins-
tituída pela PorTaria N° 589/2020 – dG/Hol de 03/11/2020, que atuou 
nos autos do Processo nº 2020/596152 de 13/08/2020, e 
coNSidEraNdo a conclusão do Parecer PS 106/2022 de 08/06/2022 da 
PROJUR que se manifestou pela regularidade jurídico-formal da Sindicância 
administrativa investigatória-Sai, arquivando-se os autos, conforme deli-
beração da diretora Geral. 
rESolVE:
i – arquivar os autos do Processo nº 2020/596152 de 13/08/2020, 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, 23 de agosto de 2022.
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hol, Em Exercício

Protocolo: 843720
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 814/2022 – GaBP/FscMP
ao PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo os termos da PorTaria nº 227/2022 – cPad/PrES/fS-
cMP, de 08 de março de 2022 publicada no doE n.º 34.887, de 10 de mar-
ço de 2022, referente ao Processo administrativo disciplinar de protocolo 
nº 2020/745752;
coNSidEraNdo termo de portaria 421/2022 de 02 de maio de 2022, pu-
blicada no doE n° 34.957, que sobrestou os prazos para conclusão do 
Processo Administrativo Discplinar supramencionado, até a finalização da 
perícia solicitada ao científica.
coNSidEraNdo os termos constantes do Memorando nº 235/2022 – 
CPAD/PRES/FSCMP;
rESolVE:
i – rEVoGar a portaria n° 421/2022, que sobrestou os prazos para conclu-
são do Processo administrativo disciplinar nº 2020/745752;
ii- determinar o retorno das atividades da comissão de Processo adminis-
trativo Disciplinar;
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 18 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 843414
Portaria Nº 829/2022/caPe/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/83217
rESolVE:
a SUBSTiTUiÇÃo do fiScal do contrato 085/2020,passando a ser fiS-
cal TiTUlar a servidora TáSSia criSTiNa NUNES GalVÃo, Matrícu-
lal n.º 57223352/2, Gerente de Gestão de Pessoas-GESP, contato:(91) 
40092238, em substituição ao servidor MicHEl faBrÍcio riBEiro Padi-
NHA, Matrícula nº 5959565/1, firmado entre a FUNDAÇÂO SANTA CASA DE 
MiSEricÓrdia do Pará - fScMP e a empresa cENTro dE iNTEGraÇÃo 
EMPRESA - ESCOLA - CIEE, CNPJ/MF sob o n.º 600.839/0001-55, cujo o 
objeto e a CONTRATAÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM oPEracioNa-
liZaÇÃo dE ProGraMa dE ESTáGio.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 23 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 843600

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo do aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 055/2022-cPL/FscMP

 a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio do 
Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 637/2022-GP/fScMP, torna público 
a data que será realizada a licitação em referência, no dia 05/09/2022 às 
09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por global.
 OBJETO: A presente licitação tem como objeto contratação de ferramenta 
de Gestão de dados, que tem como foco a prestação de serviços de ope-
ração assistida à solução de governança de dados, para adequação à lei 
13.709/2018 (lei Geral de Proteção de dados - lGPd)
 local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetu-
ada no site: www.compras.gov.br.
 o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: www.compraspara.pa.gov.br
 Belém/Pa, 23 de agosto de 2022.
 Pablo rodrigues
 Pregoeiro/cPl/fScM

Protocolo: 843449

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 4
coNtrato: 085/2020

Pae Nº 2021/83217 - disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 033/2020/FscMP
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a substituição do fis-
cal do Contrato supramencionado, passando a ser fiscal a servidora TÁS-
Sia NUNES GalVÃo, Matrículal n.º 57223352/2, Gerente de Gestão de 
Pessoas-GESP, contato (91) 40092238, em substituição ao servidor Mi-
cHEl faBrÍcio riBEiro PadiNHa, Matrícula nº5959565/1.

data da assinatura: 23/08/2022
coNTraTada: cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa - EScola - 
ciEE, cNPJ nº 61.600.839/0001-55,
ENdErEÇo: rua Tabapuã 445, itaim Bibi, São Paulo/SP, cEP: 04533-001, 
Telefone: (91) 3003-2433
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 843616

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01543

Valor: R$4.400,00
data: 18/08/2022
Objeto: MATERIAL DECONSUMO de LIPIODOL e CIANOCRILATO, artigo 24, 
inciso iV, da lei nº 8.666/93 e Parecer nº 269/2022/Prof/fScMP
PaE nº 2022/1034572- dispensa de licitação nº 083/2022
Funcional Programática: 10302150782880000; Fontes de Recursos: 
0269006842; Elemento de Despesa: 33903000
coNTraTada: cMP aiNETTE, coMÉrcio, iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo-
DEMEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR UNIPESSOAL LTDA; 
cNPJ/Mf: 04.269.484/0001-20 ENdErEÇo: av. Galeão nº 14, Bairro Ma-
racangalha, cEP 66.110-140, Belem/Pa,
TElEfoNE: (91) 3257-9511
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 843265
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01542
Valor: R$1.650,00
data: 17/08/2022
Objeto: MATERIAL EXTRA PADRÃO - CATÉTER PARA DIÁLISE PERITONIAL
PaE nº 2022/952087- dispensa de licitação nº 084/2022
Funcional Programática: 10302150782880000; Fontes de Recursos: 
0269006842; Elemento de Despesa: 33903000
CONTRATADA: GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA; CNPJ/MF: 
01.399.246/0001-40 ENdErEÇo: Passagem Bom Sossego nº20, centro, 
ananindeua/Pa, cEP: 67.030-245
TElEfoNE: (91) 3241-7860/ (91) 9967-5655
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 843273
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01541
Valor: R$3.000,00
data: 17/08/2022
Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL de MATERIAL DECONSUMO de LIPIO-
dol e ciaNocrilaTo
PaE nº 2022/1034545- dispensa de licitação nº 083/2022
Funcional Programática: 10.302.1507.8288; Fontes de Recursos: 
0269006842; Elemento de Despesa: 339030
CONTRATADA: MAX FILMES COMERCIO LTDA; CNPJ/MF: 03.307.478/0001-57
ENdErEÇo: rua itapecerica nº 155, Prado, recife / PE - cEP. 50720-260,
TElEfoNE: (81) 3231 3184 - 3423 3640 - 3423 1217
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 843297

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 085/2022 decorreNte de PreGÃo 
eLetrÔNico Nº. 044/2022- Processo adMiNistratiVo 

Nº 2021/1469388.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
CONTRATADO: C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS pessoa jurídica de di-
reito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 26.904.546/0001-60 com sede na 
Trav. São roque 568 bairro cruzeiro, Belém-Pará, neste ato representada 
por seu representante legal ciNTia SilVa da coSTa, portador da cédula 
de identidade nº. 2910623 SEGUP/Pa, cPf/Mf sob o nº. 57843252215 
residente e domiciliado na Travesso São roque, 568, cEP: 66810020 dora-
vante denominada coNTraTada
do oBJETo: O objeto do presente contrato é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA-
ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE laVaGEM SiMPlES 
E laVaGEMcoMPlETa doS VEÍcUloS PErTENcENTES À froTa da fUN-
daÇÃo HEMoPa, EaQUElES EVENTUalMENTE cEdidoS E/oU locadoS, 
coM forNEciMENTo dEMaTEriaiS, MÃo dE oBra, MáQUiNaS E EQUi-
PaMENToS NEcESSárioS ÀEXEcUÇÃo doS SErViÇoS, conforme especi-
ficações constantes neste Termo de Referência.
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do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo;
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Programa de Trabalho: 10122129783380000 E 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 E 0103000000
Natureza de despesa: 339039
do Valor: o valor global do presente contrato é de R$ 47.034,48 (qua-
renta e sete mil trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato o 
servidor Jardel Nazareno Silva da cunha,responsável pela Gerência de 
Transportes- GETra, da fundação HEMoPa, onde quaisquer dúvidas ou 
melhores esclarecimentos sobre o conteúdo deste termo de referência po-
derá seres clarecido pelos números 3110-6500 / 3110-6572.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 22 de agosto de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
cintia Silva da costa - c. S. coSTa coMÉrcio E SErViÇoS - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 843522
eXtrato do coNtrato Nº 079/2022 decorreNte de PreGÃo 

eLetrÔNico Nº. 050/2022- Processo adMiNistratiVo 
Nº 2022/533461.

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: ENGSET coNSUlToria EM ENGENHaria E SEGUraNÇa 
DO TRABALHO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 27.538.091/0001-70 com sede na rua durval coelho Normande, 
nº 200 – farol – Maceió/al. cEP:57.055-210, neste ato representada por 
seu representante legal JÉSSica da SilVa SoUZa, portador da cédula de 
identidade nº. 3015151 SSP-PB, cPf/Mf sob o nº. 013.780.934-45, dora-
vante denominada coNTraTada
do oBJETo: O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
Sa ESPEcialiZada EM SEGUraNÇa do TraBalHo Para a ElaBoraÇÃo 
do ProGraMa dE GErENciaMENTo dE riScoS – PGr E laUdo TÉcNico 
daS coNdiÇÕES do aMBiENTE dE TraBalHo – lTcaT da fundação He-
mopa, em cumprimento as Normas regulamentadoras Trabalhistas.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 4 (quatro) meses conta-
dos da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível 
com a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firma-
dos através de termo aditivo;
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10122129783380000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
do Valor: o valor global do presente contrato é de R$ 14.000,00 (qua-
torze mil reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a ser-
vidora Patrícia cristina Moreira arruda, Médica do trabalho, tendo como fiscal 
Técnico Josilene Sousa da luz, técnica de segurança do trabalho do SaSS.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 18 de agosto de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Jéssica da Silva Souza -ENGSET coNSUlToria EM ENGENHaria E SEGU-
raNÇa do TraBalHo lTda - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 843514
eXtrato do coNtrato Nº 081/2022 decorreNte de PreGÃo 

eLetrÔNico Nº. 032/2022- Processo adMiNistratiVo 
Nº 2022/385962.

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
CONTRATADO: F. CARDOSO & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ sob o nº 04.949.905/0001-63 com sede na rUa JoÃo 
NUNES dE SoUZa, nº 125, Bairro áGUaS BraNcaS, na cidade de aNaNiN-
DEUA-PA, neste ato representada por seu representante legal Sra. Walda 
Britto cardoso, portador da cédula de identidade nº. 4077885, cPf/Mf sob 
o nº. 004.382.782-91, doravante denominada coNTraTada
do oBJETo: O objeto do presente contrato é aquisição de seringas, agu-
lhas, cateter tipo jelco, torneirinha, esparadrapo para atender as necessi-
dades da área técnica no Hemocentro coordenador e Hemorrede da fun-
dação Hemopa.(iTENS: 03,06,07,11 e 14)
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doZE) meses conta-
dos da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível 
com a legislação que rege a matéria, por
prazo e condições a serem firmados através de termo aditivo.

doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782880000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de R$ 28.205,00 (vinte e 
oito mil duzentos e cinco reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almoxari-
fado e Patrimônio, tendo como fiscal a servidora Gisele Maria cardoso da 
Silva- Enfermeira e Gerente de Enfermagem.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 19 de agosto de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Walda Britto Cardoso - F. CARDOSO & CIA LTDA - Contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 843518

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 007/2022 (reF. Proc. 
2022/993469)

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTada: oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTala-
RES E ONCOLOGICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ sob o nº 04.307.650/0015-30 com sede na Praça agrícola la Paz Tris-
tante, 144 – Parte 2 – industrial anhanguera – cEP: 06276-035 – osasco/
SP, neste ato representada por seu representante legal Mariana lucci de 
oliveira, portador da cédula de identidade nº. 28.797.194-6 e cPf/Mf sob 
o nº. 269.059.828-06, doravante denominada coNTraTada
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato Nº 007/2022, nos termos da lei federal nº 8666/93, especificamente 
quanto ao acréscimo de quantitativo contratual no percentual de 25%.
Valor: O valor global do contrato para este Termo Aditivo é de R$ 
43.227,04 (quarenta e três mil duzentos e vinte e sete reais e quatro 
centavos).
foNTE do rEcUrSo: as despesas decorrentes deste aditivo contratual 
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Programa de Trabalho: 10302150782880000 E 10302150782930000
Natureza da despesa: 339030
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 E 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 19 de agosto de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Mariana lucci de oliveira - oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS 
HoSPiTalarES E oNcoloGicoS lTda -contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 843488
3° terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 126/2021 (reF. ao 

Proc. 2022/997239).
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
CONTRATADA: ORBIS ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ sob o nº 29.860.572/0001-22 com sede na rod. 
augusto Montenegro, n° 3800, Belém/Pa, cEP 66.820-000, neste ato re-
presentada por seu representante legal Alysson Diego Sousa da Cunha, 
portador da cédula de identidade nº 4347555 Pc/Pa, cPf/ME sob o nº 
983.351.382-49, doravante denominada coNTraTada
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato nº 126/2021, nos termos da Lei Federal nº 8666/93 especificamen-
te quanto à prorrogação de seu prazo, pelo período de 30 (trinta) dias, 
visando a finalização da execução dos serviços contratados, ou seja, de 
11/08/2022 a 10/09/2022.
Valor: O valor global do contrato para este Termo Aditivo é de R$ 73.194,13 
(Setenta e três mil cento e noventa e quatro reais e treze centavos).
foNTE do rEcUrSo: as despesas decorrentes deste aditivo contratual 
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho: 10302150782890000
Natureza da despesa: 449039
fonte de recurso: 0301000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 08 de agosto de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Alysson Diego Sousa da cunha -orBiS ENGENHaria lTda -contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 843483
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aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2022/HeMoPa
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico Nº 2022/178924

a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 352/2022-aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 28/03/2022, torna público a HOMOLOGAÇÃO da Adjudicação referente 
ao Processo adm. nº 2022/178924 - Pregão Eletrônico Nº 056/2022 – 
aquisição de ESTANTE EM AÇO; ESCADA 3 DEGRAUS DOBRÁVEL ANTI 
dErraPaNTE, e carro MESa HidráUlica 250K, para uso no almoxarifado 
da fUNdaÇÃo HEMoPa:
iTENS 1 e 2 – iNNoVaTiS coMÉrcio aTacadiSTa dE Pro. dE EScriTÓ-
rio E iNforMáTica lTda – cNPJ: 30.620.060/0001-78, com proposta 
final no valor de R$ 13.823,00 (treze mil oitocentos e vinte e três reais).
iTEM 3 – i G doS SaNToS dE oliVEira EirEli – cNPJ: 27.363.204/0001-
43, com proposta final no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos 
reais).
os autos do Processo administrativo Nº 2022/178924 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 23 de agosto de 2022.
comissão Permanente de licitação
  fundação HEMoPa.

Protocolo: 843264
PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2022/HeMoPa

Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico Nº 2022/301747
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 352/2022-aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 28/03/2022, torna público a HOMOLOGAÇÃO da Adjudicação referente 
ao Processo adm. nº 2022/301747 - Pregão Eletrônico Nº 025/2022 – 
aquisição de agulhas de biópsia de medula óssea de medidas diferentes 
para atender as necessidades do ambulatório de Pacientes Hematológicos:
iTEM 02 – Empresa rEGioNal BElEM diSTriBUidora dE ProdUToS ra-
DIOLOGICOS LTDA. CNPJ: 05.351.445/0001-30. Preço Total: R$ 12.500,00 
(doze mil e quinhentos reais).
iTEM 04 – Empresa NoVa MEdica coMErcio E SErVicoS dE ProdU-
TOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 19.769.575/0001-00. Preço Total: R$ 
20.400,00 (Vinte mil e quatrocentos reais).
ITENS “FRACASSADOS”: 01, 03 e 05.
os autos do Processo administrativo Nº 2022/301747 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 23 de agosto de 2022.
comissão Permanente de licitação
  fundação HEMoPa.

Protocolo: 843520

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 924 de 19 de aGosto  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1049962/2022.
RESOLVE:  Conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar do coNGrESSo BraSilEiro dE TEraPia cElUlar 
E TraNSPlaNTE dE MEdUla oSSEa EM SÃo PaUlo/SP No PEriodo dE 
22 a 28/08/2022..
  PaTricia JEaNNE dE SoUZa M MaTToS, cPf: 575625042-53, Biomédica/
GEriM, MaT.: 58976151, 6,5 diarias
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  19 de  agosto de  2022  .
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 843343
Portaria Nº 928 de 19 de aGosto  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1014729/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de CONDUZIR SERVIDORES AOS MUNICIPIOS DE REDENÇÃO/PA E 
MaraBa/Pa no período de 21/08 a 31/08/2022.
EdSoN dE MoraES NaSciMENTo, cPf: 101120812-15, Motorista/GETra, 
MaT.: 54189238, 10,5 diarias .
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  19 de  agosto  de  2022.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 843346
Portaria Nº 912 de 16 de aGosto  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1010815/2022.
RESOLVE:  Conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdida-
ToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE caPiTÃo PoÇo/Pa no 
período de 19 a 21/08/2022.
JoSE dE ariMaTEia rodriGUES doS rEiS, cPf: 454802902-49, aux. 
Admin./CHR-CAS, MAT.: 59554761, 2,5 diarias, FABRICIA WANESSA 

MarTiNS GoMES, cPf: 655908302-06, Téc. Enferm./cHr-caS, MaT.: 
571746682, 2,5 diarias, aNaidES do Socorro da SilVa TaVarES, cPf: 
572018972-68, assistente Social/cHr-caS, MaT.: 54196189, 2,5 diarias, 
rEGiNa aMElia BraGa cardoSo, cPf: 709352112-68, Téc. Enferm./
cHr-caS, MaT.: 58836442, 2,5 diarias, lUciaNa caSTaNHEira SalES, 
cPf: 297807302-06, Enfermeira/cHr-caS, MaT.: 57198781, 2,5 diarias 
, THalYTa MaYSSa PaiVa daS NEVES, cPf: 849779302-15, Enferm./
cHr-caS, MaT.: 571958673, 2,5 diarias, rodolfo JiNKiNGS lUNaS cai-
rES, cPf: 015952992-11, aux. admin./cHr-caS, MaT.: 59554811, 2,5 
diarias, KEllY laMEira dE araUJo, cPf: 000194322-75, Téc. Enferm./
cHr-caS, MaT.: 572059262, 2,5 diarias, EliSaNGEla SilVa araUJo, cPf: 
617332292-72, Téc. Enferm./cHr-caS, MaT.: 522270051, 2,5 diarias, 
Maria MadalENa dE MoUra SilVa, cPf: 122108202-78, aux. Hemat./
cHr-caS, MaT.: 20200251, 2,5 diarias, Maria daS GraÇaS lUNaS cai-
rES, cPf: 280874962-72, aux. admin./cHr-caS, MaT.: 70005291, 2,5 
diarias, JoSE PalHETa da SilVa, cPf: 218140822-04, Téc. Enferm./cHr-
caS, MaT.: 55595962, 2,5 diarias, Maria GorETE Garcia doS SaNToS, 
cPf: 152476512-00, Medica/cHE-caS, MaT.: 5132096, 2,5 diarias, Ed-
Gar flaVio QUEiroZ lEMoS, cPf: 299400442-91, Motorista/cHr-caS, 
MaT.: 555883901, 2,5 diariasSEBaSTiÃo aPriGio dE SoUZa NETo, cPf: 
008634382-37, op. de comp./cHr-caS., MaT.: 5938208, 2,5 diarias, 
PaUlo coUTo SaNToS JUNior, cPf: 299382012-53, op. de comp./cHr-
caS, MaT.: 5898785, 2,5 diarias, GlaUcE SiMEY MEdEiroS da SilVa, 
cPf: 569555372-53, Enfermeira/cHr-caS, MaT.: 5942920, 2,5 diarias e 
rEBEca fadYa foNTES dE oliVEira GoMES, cPf: 562700152-04, Téc. 
Enferm./cHr-caS, MaT.: 57192580, 2,5 diarias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  16 de  agosto  de  2022.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 843477
Portaria Nº 855 de 02 de aGosto  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº  942925/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s), 
com o objetivo  de PARTICIPAR DAS CAMPANHAS EXTERNAS DE CAPTA-
cÃo dE caNdidaToS a doadorES dE SaNGUE No MUNicÍPio dE aNa-
NiNdEUa/Pa nos dias  03/08  e 04/08/2022.
  PoliaNNa ParaENSE dE liMa, cPf: 862254462-87, ag. adm./GETrd, 
MaT.: 5963060, 0,5 diaria, 03/08, PaUla Maiara coElHo SEiXaS, cPf: 
018955622-60, ag. admin./GETrd, MaT.: 5963080, 0,5 diaria, 03/08, 
SilVia Maria GoMES corrEa, cPf: 455039232-00, ag. admin./GETrd, 
MaT.: 5939069, 0,5 diaria, 03/08, raiMUNdo EdSoN doS SaNToS MEN-
dES, cPf: 588796252-68, ag. admin./GETrd, MaT.: 541880891, 0,5 dia-
ria, 03/08, MarcElo SoUZa da SilVa, cPf: 632691472-87, Enferm./GE-
Trd, MaT.: 57191320, 1,0 diaria, 03 e 04/08, Maria ElEoNora da SilVa 
MElo, cPf: 410018002-06, Médica/GETrd, MaT.: 54186119, 0,5 diaria, 
03/08, JUaN MoNTEiro da SilVa, cPf: 013530096-70, Médico/GETrd, 
MaT.: 5961716, 1,0 diaria, 03 e 04/08, iracEMa da lUZ fariaS da coN-
cEiÇÃo, cPf: 620483252-20, ag. admin./GETrd, MaT.: 5963076, 0,5 
diaria, 04/08, Valdira cHriSTiNE alVES dE MoraES, cPf: 017418272-
48, ag. admin./GETrd, MaT.: 5962110, 0,5 diaria, 04/08, iZaEl cUNHa 
dE liMa, cPf:751657332-15, ag. admin./GETrd, MaT.: 5418833691, 
1,0 diária, 04 e 13/08, SErGio Marcio dE aNdradE SardiNHa, cPf: 
423706392-53, ag. admin./GETrd, MaT.: 57294380, 0,5 diaria, 04/08, 
SilVia caValcaNTE do NaSciMENTo, cPf: 480585302-63, Médica/GE-
Trd, MaT.: 5912872, 0,5 diaria, 04/08, criSTiaNE caSTElo BraNco NU-
NES dE SoUZa, cPf: 414948492-91, Enferm./GETrd, MaT.: 58503123, 
0,5 diaria, 13/08 e JEaNE SHirlEY dE SoUZa XaViEr, cPf: 424404402-
72, ag. admin./GETrd, MaT.: 5937335, 0,5 diaria, 13/08.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 02 de  agosto de 2022.
  PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 843415

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 506, de 22 de aGosto de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de janeiro de 2022, publicado no DOE nº 34.848 de 31 de 
janeiro de 2022.
rESolVE,
coNcEdEr afastamento de licença Prêmio aos servidores da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, abaixo rela-
cionados, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94. referente ao mês 
de Maio/2022.
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1º Periodo

Matric NoMe carGo triÊNio dias coNce-
didos

Periodo 
coNcedido

Portaria 
aNterior

5854385/3 aUXiliadora PaN-
ToJa fErrEira ENfErMEiro 24/06/2018 a 

23/06/2021 30 02/05/2022 a 
31/05/2022 -

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

Protocolo: 843484
Portaria Nº 507, de 22 de aGosto de 2022

o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
rESolVE,
coNcEdEr afastamento de licença Prêmio aos servidores da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, abaixo rela-
cionados, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94. referente ao mês 
de SETEMBro/2022.
2º Periodo

Matric NoMe carGo triÊNio dias coNce-
didos

Periodo 
coNcedido

Portaria aNte-
rior

54195853/1
WALDIR 

da coSTa 
SiQUEira

aGENTE 
adMiNiSTra-

TiVo

28/11/2011 a 
27/11/20104 30 01/09/2022 a 

30/09/2022 378-22/08/2019

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

Protocolo: 843481

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 194/22 (Pae: 2022/1047596)
Nome: dEJEaNE BraNdao frEiTaS
Matrícula: 5939020/2
cargo/lotação: Técnico de Enfermagem/fHcGV
Período: 04/08/2022 a 08/08/2022

Protocolo: 843712
Laudo: 194/22 (Pae: 2022/1047800)
Nome: aNa caroliNa cHaVES aNdradE
Matrícula: 5939020/2
cargo/lotação: aux. administrativo/fHcGV
Período: 05/08/2022 a 19/08/2022

Protocolo: 843736

errata
.

errata
No doe N° 35004, QUe PUBLicoU o Nº PUBLicaÇÃo 812274 

da Portaria N° 318 de 09 de JUNHo de 2022.
oNde se LÊ:
coNSidEraNdo o descumprimento parcial das obrigações assumidas pela 
empresa dEVaNT carE, contrato formalizado através da ata de registro 
de Preços nº 194/2021, PE SRP nº 112/2020;
Leia-se:
coNSidEraNdo o descumprimento parcial das obrigações assumidas pela 
empresa dEVaNT carE, contrato formalizado através da ata de registro 
de Preços nº 194/2021, PE SRP nº 62/2021;
dr. ricardo JorGE dE MoUra PaHETa
ordENadora rESPoNSáVEl

Protocolo: 843361

coNtrato
.

coNtrato: 223/2022
Objeto: Aquisição de aparelho de Raio - X móvel para áreas críticas da 
instituição, visando atender a demanda do serviço alta complexidade da 
cardiologia, nefrologia, psiquiatria.
Valor: R$ 290.000,00 (DUZENToS E NoVENTa Mil rEaiS)
data de assinatura: 23/08/2022
Vigência: início em 23/08/2022 e término em 22/08/2023.
Modalidade: adesão à ata de registro de Preço Nº 020/2022/SES/MT – 
PrEGÃo ElETrÔNico N° 009/2022 – SES.
orçamento: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8289
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 0130008418
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
NoME: VMi TEcNoloGiaS lTda
ENdErEÇo: rUa PrEfEiTo EliZEU alVES da SilVa - Bairro: diSTriTo 
iNdUSTrial GENESco aParEcido dE oliVEira – laGoa SaNTa/MG – 
BraSil, cEP: 32.240-097
TElEfoNE: (31) 3661-1910
E-MAIL: kenia.castro@vmimedica.com.br
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 843490

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico

Número: 125/2022
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de manutenção de jardins e demais áreas verdes 
internas e externas da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gas-
par Vianna – fPEHcGV e da clínica de Hemodiálise Monteiro leite – cHMl, 
com dedicação exclusiva de mão-de- obra, equipamentos, ferramentas e 
insumos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações do 
Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para 
fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Edilza farias azevedo
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 08/09/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 843782

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa 76/2022
Valor R$ 1.059.000,00 (Um milhão e cinquenta e nove mil reais)
Objeto: Aquisição de OPME para realização de procedimento em Paciente 
do SUS.
Data de Ratificação: 22/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: HYBrida ProdUToS HoPiTalarES lTda
Endereço: Barão do Triunfo n° 3540 - Marco
BElÉM – Pará – cEP: 66095-055
Telefone: (091) 3257-5160
E-mail: alexsandra@hybridahospit.com
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 843542
disPeNsa 76/2022

Valor R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais)
Objeto: Aquisição de OPME para realização de procedimento em Paciente 
do SUS.
Data de Ratificação: 23/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: aPcl coMErcio dE MaTEriaiS MEdicoS HoSPiTalarES lTda
Endereço: rodovia Br 316 Edif. NEXT officE, aNdar 10, Sala 1010
BElÉM – Pará – cEP: 67013-000
fone: (91) - 2122-0978
E-mail: angioflex@angioflex.com.br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 843534

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria: 115/2022, caMetÁ, 23/08/2022
NoME: MarcElo VEiGa coSTa
MaTrÍcUla: 5967228-1
carGo/fUNÇÃo: dirETor
NoME: ElViS roNiS aMÉrico GoMES
MaTrÍcUla: 57194871-1
carGo/fUNÇÃo: aGENTE adMiNiSTraTiVo
OBJETIVO: Participar de Reunião na SAPS (Secretária Adjunta de Políticas 
de Saúde), SAGA (Secretária Adjunta de Gestão Administrativa), DDRA 
(diretoria de desenvolvimento das redes assistenciais) e cPlaN (comis-
são de Plantão), para alinhamento do teto financeiro de plantões e sobre-
avisos do Hrc.
oriGEM: caMETá
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dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: 24 à 26/08/2022
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

Portaria: 116/2022, caMetÁ, 23/08/2022
NoME: rodiNEl da SilVa BarBoSa
MaTrÍcUla: 55586182-1
carGo/fUNÇÃo: aGENTE adMiNiSTraTiVo/SETor dE coMPraS
NoME: EdEValdo MarcElo BarroSo
MaTrÍcUla: 55586304-1
carGo/fUNÇÃo: aGENTE dE PorTaria/SETor dE coMPraS
oBJETiVo: Participar na EGPa (Escola de Governança Pública do Estado do 
Pará) do curso de Elaboração de Termo de referência (Tr).
oriGEM: caMETá
dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: 28/08 à 02/09/2022
Nº dE dÍariaS: 5,5 (ciNco E MEia) diáriaS
VALOR DAS DIÁRIAS: R$: 1.305,59 (Um Mil Trezentos e cinco Reais e Cin-
quenta e Nove centavos) para cada servidor.
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
MarcElo VEiGa coSTa
dirETor do Hrc

Portaria: 117/2022, caMetÁ, 23/08/2022
NoME: rENaTa do Socorro da rocHa dE aQUiNo
MaTrÍcUla: 5966201-1
carGo/fUNÇÃo: adMiNiSTradora
oBJETiVo: Participar na EGPa (Escola de Governança do Estado do Pará) 
do curso de Gerência e fiscalização de contratos na administração Pública.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: 29/08 à 03/09/2022
Nº dE dÍariaS: 5,5 (ciNco E MEia) diáriaS
VALOR DAS DIÁRIAS: R$: 1.305,59 (Um Mil Trezentos e cinco Reais e Cin-
quenta e Nove centavos).
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
MarcElo VEiGa coSTa
dirETor do Hrc

Protocolo: 843423

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

Portaria Nº 360 de 23 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir o VEicUlo oficial dESTE Hrca ModElo aM-
BULÂNCIA MASTER COM PLACA: RWN2D21, PARA EFETUAR REVISÃO DE 
40.000 KM, EM coNcESSioNária rENaUlT Na cidadE dE PalMaS – To.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): PalMaS/To
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 08 À 09/08/2022
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA

Portaria Nº 358 de 23 de aGosto de 2022
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfEr-
MaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 08/08/2022
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA

Portaria Nº 354 de 23 de aGosto de 2022
oBJETiVo: PaciENTES do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia ao HoSPi-
Tal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
Nº 2.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 07 À 08/08/2022
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA

Portaria Nº 352 de 22 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal JEaN BiTar Na cidadE dE BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM/Pa

SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, ENfErMEiro
Nº 3.5 diária
PErÍodo: dE 17 À 20/08/2022
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA

Portaria Nº 351 de 17 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir aMBUlÂNcia doBlÔ coM Placa: ofM-2329 Para 
EfETUar a Troca do Pára-BriSa EM EMPrESa ESPEcialiZada Na ci-
dadE dE rEdENÇÃo – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Nº 1.0 diária
PErÍodo: dE 01/08/2022
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA

Protocolo: 843788
Portaria Nº 345 de 08 de aGosto de 2022

oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SaNTa MÔNica EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 01 À 02/08/2022
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA

Protocolo: 843740

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 306 de 19 de aGosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Eng. se deslocará para fiscalizar obras no municipio de Bra-
gança..
origem: Belém
destino(s): Bragança
Servidor (a): Emerson Evandro de Araújo Braga
cargo: Gerente
id. funcional: 5964615/1
Período: 17/08/2022
diária(s): 0,5 (meia)

Portaria Nº 307 de 19 de aGosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Eng. se deslocará para fiscalizar as obras de conservação e 
manutenção nos municipios de oeiras do Pará e Portel.
origem: Belém
destino(s): oeiras do Pará/Portel
Servidor (a): Emerson Evandro de Araújo Braga
cargo: Gerente
id. funcional: 5964615/1
Período: 23 a 29//08/2022
diária(s): 6,5 (seis e meia)

Portaria Nº 308 de 19 de aGosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fazer visita técnica a fim de ve-
rificar a possibilidade de construção de 200 metros de pontes no municipio 
de anapu.
origem: Belém
destino(s): anapu
Servidor (a): afonso costa Picanço
cargo: Gerente
id. funcional: 5901792/3
Período: 17 a 19/08/2022
diária(s): 2,5 (duas e meia)

Portaria Nº 309 de 19 de aGosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar obras na PA-483, PA-
481, Pa-150 e Pa-151 – Perna Sul.
origem: Belém
destino(s): abaetetuba
Servidor (a): Jacob Santana Auday
cargo: Gerente
id. funcional: 5432944/1
Período: 25 a 26/08/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)
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Portaria Nº 310 de 19 de aGosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar os serviços de constru-
ção de pontes sobre o rio curuauna e rio Tutui na Pa-370 e Pa-437, em 
Óbidos – âmbito do 3º e 10º Núcleo regional.
origem: Belém
destino(s): Santarém
Servidor (a): ambire Soares dantas faria
cargo: Gerente
id. funcional: 5926291/2
Período: 09 a 13/08/2022
diária(s): 4,5 (quatro e meia)

Portaria Nº 311 de 19 de aGosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Eng. se deslocará para fiscalizar obras de conservação na PA-
256 (entre as rodovias Br-010 (Paragominas) e Pa-475 (Tailândia) de lo-
tes 1,2 e mais 16 pontes ao longo da Pa-256.
origem: Belém
destino(s): Paragominas
Servidor (a): Marcelo augusto Silva Gonzaga
cargo: Gerente
id. funcional: 5963148/1
Período: 22 a 26//08/2022
diária(s): 4,5 (quatro e meia)

Portaria Nº 312 de 19 de aGosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: A Engenheira se deslocará para fiscalizar os serviços de balanças 
da alça Viária/Goianésia/Tailândia e Morada Nova
origem: Belém
destino(s): alça Viária/Goianésia/Tailândia/Morada Nova
Servidor (a): Selma lúcia figueiredo costa Gouveia
cargo: coordenador
id. funcional: 57202805/5
Período: 30 a 31/08/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)

Portaria Nº 313 de 22 de aGosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O eng. se deslocará para fiscalizar obras na PA-448 (Capanema)..
origem: Belém
destino(s): capanema
Servidor (a): Jacob Santana Auday
cargo: Gerente
id. funcional: 5432944/1
Período: 09/08/2022
diária(s): 0,5 (meia)

Portaria Nº 314 de 22 de aGosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Eng. se deslocará para fiscalizar obras na PA-220 em Mara-
panim..
origem: Belém
destino(s): Marapanim
Servidor (a): Jacob Santana Auday
cargo: Gerente
id. funcional: 5432944/1
Período: 10/08/2022
Número de diária(s): 0,5 (meia)

Portaria Nº 315 de 22 de aGosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Eng. se deslocará para fiscalizar obras em Goianésia/Nova Ipi-
xuna/Jacundá e Marabá
origem: Belém
destino(s): Goianésia/Nova ipixuna/Jacundá e Marabá
Servidor (a): Jacob Santana Auday
cargo: Gerente
id. funcional: 5432944/1
Período: 17 a 19/08/2022
Número de diária(s):2,5 (duas e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 843759
Portaria Nº 296 de 19 de aGosto de 2022

fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O servidor se deslocará para acompanhar os serviços executa-
dos nos municípios de Morada Nova, ipixuna, Jacundá, Goianésia e Breu 
Branco..
origem: Marabá
destino(s): Morada Nova/ipixuna/Jacundá/Goianésia e Breu Branco
Servidor (a): José Silva leite
cargo: chefe do 5º Núcleo regional
id. funcional: 5946472/1
Período: 01 a 02/08/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)

Portaria Nº 297 de 19 de aGosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar as obras na PA-159, 
trecho perímetro urbano de Breves/Vila aprocotane em Breves.
origem: Belém
destino(s): Breves
Servidor (a): afonso da costa Picanço
cargo: Gerente
id. funcional: 5901792/3
Período: 09 a 10//08/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)

Portaria Nº 298 de 19 de aGosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar obras nos municípios 
de Brejo Grande do Araguaia, Piçarra, Redenção, C.Carajás, C.Norte, Con-
ceição do araguaia.
origem: Belém
Destino(s):Brejo G. do Araguaia/Piçarra/Redenção/C.Carajás/C.Norte/
conceição do araguaia
Servidor (a): Getúlio alves ramalho Júnior
cargo: Gerente
id. funcional: 5957794/1
Período: 08 a 12/08/2022
diária(s): 4,5 (quatro e meia)

Portaria Nº 299 de 19 de aGosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar obras na PA-380, tre-
cho Br-316/Pa-234 no município de Nova Timboteua.
origem: Belém
destino(s): Nova Timboteua
Servidor (a): afonso costa Picanço
cargo: Gerente
id. funcional: 5901792/3
Período: 25/08/2022
diária(s): 0,5 (meia)

Portaria Nº 300 de 19 de aGosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Eng. se deslocará para fiscalizar obras no município de Borra-
lhos (Santo antônio do Tauá).
origem: Belém
destino(s): Borralhos (Santo antônio do Tauá)
Servidor (a): Emerson Evandro de Araújo Braga
cargo: Gerente
id. funcional: 5964615/1
Período: 22/08/2022
diária(s): 0,5 (meia)

Portaria Nº 301 de 19 de aGosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Eng. se deslocará para fiscalizar obras no município de Curuçambaba.
origem: Belém
destino(s): curuçambaba
Servidor (a): Emerson Evandro de Araújo Braga
cargo: Gerente
id. funcional: 5964615/1
Período: 12//08/2022
diária(s): 0,5 (meia)

Portaria Nº 302 de 19 de aGosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Eng. se deslocará para fiscalizar obras no município de São 
João de Pirabas.
origem: Belém
destino(s): São João de Pirabas
Servidor (a): Emerson Evandro de Araújo Braga
cargo: Gerente
id. funcional: 5964615/1
Período: 10/08/2022
diária(s): 0,5 (meia)

Portaria Nº 303 de 19 de aGosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O servidor se deslocará para acompanhar os serviços executados 
no trecho entre Canaã dos Carajás e posto 70 e BR-155.
origem: Marabá
Destino(s): Canaã dos Carajás
Servidor (a): José Silva leite
cargo: Gerente
id. funcional: 546472/1
Período: 03 a 04/08/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)

Portaria Nº 304 de 19 de aGosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O servidor se deslocará para acompanhar os serviços executados nos muni-
cípios de Brejo Grande do Araguaia/São Domingos do Araguaia/Palestina e Vila Isabel.
origem: Marabá
Destino(s): Brejo Grande do Araguaia/São Domingos do Araguaia/Palesti-
na e Vila isabel
Servidor (a): José Silva leite
cargo: Gerente
id. funcional: 5946472/1
Período: 05 a 06/08/2022
Número de diária(s): 1,5 (uma e  meia)

Portaria Nº 305 de 19 de aGosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar obras na PA-448, Mi-
rasselva/capanema.
origem: Belém
destino(s): Mirasselva/capanema
Servidor (a): Jacob Santana Auday
cargo: Gerente
id. funcional: 5432944/1
Período: 08/08/2022
Número de diária(s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 843763
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assunto: suspender férias
Portaria Nº 316 de 22 de aGosto de 2022

Servidor (a): JoÃo BoSco loBo
id. funcional: 57231600/1
Período aquisitivo: 26.03.2021 a 25.03.2022
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 843766

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 038/2022  Processo nº 2021/910227
Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 16/08/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 038/2022 é decorrente da solicitação feita através do ofício 
n°030/2022 - dcrc emitido pela Prefeitura Municipal de redenção, Para a 
conclusão dos procedimentos legais e o cumprimento da finalidade do con-
vênio. a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, 
bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea “j”, passando consequen-
temente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste 
instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias inic. de Vig.: 16/08/2022 T. Vig.: 
16/12/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE rEdENÇÃo cNPJ nº: 04.144.168/0001-21.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 843772
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 074/2022  Processo nº 2021/1373194
Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 16/08/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 074/2022 é decorrente da solicitação da convenente através do 
ofício n° 122/2022-GaB/PMa, Para a conclusão dos procedimentos legais e 
o cumprimento da finalidade do convênio. A prorrogação de prazo encontra 
fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item 5.1, 
alínea “j”, passando consequentemente os documentos supra referencia-
dos a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias inic. de Vig.: 18/08/2022 T. Vig.: 
15/12/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE alENQUEr - cNPJ nº: 04.838.793/0001-73.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 843773

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria N° 317 de 23 de aGosto de 2022
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PORTARIA Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, republicada 
no doe nº 33.817 de 06.03.2019, e considerando o disposto no art. 145 
da lei nº 5.810 de 24/01/1994, e
Considerando os termos do PAE nº 2022/1069458 ;
resolve:
TorNar SEM EfEiTo as Portarias nº 175, 176, 177 e 178 de 06.06.2022, 
publicada no doE nº 35.000 de 08.06.2022 e errata no doE nº 35.002 de 
09.06.2022, que concederam diárias aos servidores abaixo relacionados:

id. Func. Nome cargo Períodos Quant. diárias

5945603/8 Adler Gerciley Almei-
da da Silveira

Sec. de Trans-
portes 14 a 16 e 19 a 20/06/22 4,0

5929401/2 Pamella Rejane Kem-
per campanharo assessor 14 a 16 e 19 a 20/06/22 4.0

73504168/2 Victor rocha de 
Souza

Supervisor 
Técnico 14 a 16 e 19 a 20/06/22 4.0

51855836/3 rodrigo Nassar cruz
Téc. em Gestão 
de infraestru-

tura.
14 a 16 e 19 a 20/06/22 4.0

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 fraNciSco EdVaN dE oliVEira
 diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 843769

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico 011/2022 - Processo nº. 2022/799351 - Ho-
mologo o presente certame e determino a contratação da seguinte em-
presa: a & a SaNToS diSTriBUidora dE aliMENToS EirEli, cNPJ: 
19.756.461/0001-17 para contratação de empresa especializada no for-
necimento de café e açúcar, pelo período de 12 (doze) meses, de forma 
estimada, considerando a necessidade desta arcoN-Pa, conforme Termo 
de Referência (Anexo I), no valor total de R$ 29.418,00 (vinte e nove mil 
quatrocentos e dezoito reais), considerando a necessidade de demanda 
desta agência - Belém, 23 de agosto de 2022 - EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo - diretor Geral da arcoN-Pa

Protocolo: 843511

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 266  de 23 de aGosto de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,
coNSidEraNdo, o art. 98 da lei nº 5.810/94 e o processo nº 2022/1059857
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio a servidora HEliEci oEiraS Maia TEiXEira,
Matrícula 24880/1, ocupante do cargo de Engenheira agrônomo, no perí-
odo de 16/11/22 a 15/12/22 - 2º período (30 dias), correspondentes ao 
triênio 1996/1999.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 843519
Portaria Nº 108  de 23 de aGosto de 2022

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,
coNSidEraNdo, o art. 98 da lei nº 5.810/94 e o processo nº 2022/549038
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio a servidora Maria SUElY da cUNHa rodri-
GUES, matrícula 20834/1, ocupante do cargo de assessor, no período de 
15/11/22 a 14/12/22 - 1º período (30 dias), correspondentes ao triênio 
2017/2020
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 843516
Portaria Nº 229  de 23 de aGosto de 2022

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas
coNSidEraNdo, o processo nº 2022/901388
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio a servidora Maria lUcia SalES PaSSoS, 
matrícula 10618/1, ocupante do cargo auxiliar Técnico, no período de 
(21/11/22 a 20/12/2022) 1º período (30 dias), e (06/03/23 a 04/04/23) 
2º período (30 dias),  correspondentes ao triênio 2010/2013
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 843525
Portaria Nº 264  de  23 de aGosto  de 2022

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas
coNSidEraNdo, o processo nº 2022/769042
r E S o l V E:
CONCEDER Licença Prêmio ao servidor MAX WELLINGTON ATAÍDE DE NA-
ZarÉ, matrícula 5899737-1, ocupante de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, 
no período de (01/09/22 á 30/10/22) - (30 dias), 1º período correspon-
dentes ao triênio 2012/2015.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 843526
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Portaria Nº 228  de 23 de aGosto  de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas
coNSidEraNdo, o processo nº 2022/891135
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio a servidora clElY rEGiNa da rocHa BriGlia, 
matrícula 19518/1, ocupante do cargo assistente administrativo, no perí-
odo de (11/10/22 á 09/11/22) - (30 dias), correspondentes 2º período do 
triênio 2013/2016
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 843527
Portaria Nº 267  de  23 de aGosto  de 2022

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas
coNSidEraNdo, o processo nº 2022/1065896
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor EVaNdr SaNToS BarBoSa, matrí-
cula 14095/1, ocupante de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, no período de 
(07/11/22 á 06/12/22) - (30 dias), 1º período correspondentes ao triênio 
20002/2005.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 843528
Portaria Nº 268 de 23 de aGosto  de 2022

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas
coNSidEraNdo, o processo nº 2022/1059825
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio a servidora NaZarÉ GoNÇalVES MarQUES, 
matrícula 24970/1, ocupante do cargo Telefonista, no período de (12/09/22 
á 10/11/22) - (60 dias), correspondentes ao triênio 1994/1997
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 843529
Portaria Nº 263  de 23 de aGosto de 2022

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas,
coNSidEraNdo, o art. 98 da lei nº 5.810/94 e o processo nº 2022/1009179
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio a servidora GErcEliNda MENdES SoarES, 
matrícula 21121/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, no 
período de 17/10/22 a 15/11/22 - 1º período (30 dias), correspondentes 
ao triênio 2003/2006.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 843521
Portaria Nº 269  de  23 de aGosto  de 2022

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas
coNSidEraNdo, o processo nº 2022/1064170
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor oSMar da SilVa PiMENTEl filHo 
, matrícula 14095/1, ocupante de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, no pe-
ríodo de (01/11/22 á 30/12/22) - (60 dias), correspondentes ao triênio 
20002/2005.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 843532

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 757/2022 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: Heloisa Helena Batista de figueiredo . carGo: diretora 
MaTrÍcUla:23639/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Medicilândia/Pa. 
oBJETiVo: Participar do X cacaUfEST PErÍodo: 25 a 28/08/2022. Nº 
dE diáriaS: 3 ½ (três e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº  761/2022 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: Márcia de Pádua Bastos Tagore. carGo: Engenheira agrô-
noma. MaTrÍcUla: 3179729/1oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Medicilân-
dia/Pa. oBJETiVo: Palestra no cacau fest 2022 Valorização, diferenciação 
e mercado: IG e Marcas; Certificação e rastreabilidade. PERÍODO: 24 a 
26/08/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas  e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 843386
Portaria de diÁrias Nº 759/2022 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: Jesus Nazareno Pinto de almeida. carGo: Motorista. Ma-
TrÍcUla: 13277/1. oriGEM: Belém/Pa.dESTiNo: altamira, Brasil Novo, 
Senador José Porfírio e Vitória do Xingu/Pa. oBJETiVo: conduzir o Sr Se-

cretário adjunto que irá reunir com os Secretários de Agricultura e Pro-
dutores rurais dos referidos municípios. PErÍodo: 24 a 27/08/2022. Nº 
dE diáriaS: 3 ½ (três e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 760/2022 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: Lucas Vieira Torres CARGO: Secretario Adjunto. MATRÍ-
cUla: 5917995-2. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: altamira, Brasil Novo, 
Senador José Porfírio e Vitória do Xingu/Pa. oBJETiVo: reunir com os 
Secretários de agricultura e Produtores rurais dos referidos municípios. 
PErÍodo: 24 a 26/08/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). or-
dENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP

Protocolo: 843745
Portaria de diÁrias Nº 758/2022 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: renildo Viana de castro. carGo: Gerente. MaTrÍcUla: 
55586644/3. oriGEM: Belém/Pa dESTiNo: Medicilândia/Pa. oBJETiVo: 
Dar apoio ao Sr. Secretário no evento “X CACAUFEST 2022”. PERÍODO: 25 
a 28/08/2022. Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 843742

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 149/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE MocaJUBa.
OBJETO DE CESSÃO: 01 (UM) TRATOR COM PLAINA CHASSI: LYWDR-
1134875MS
daTa dE aSSiNaTUra: 23/08/2022
ViGÊNcia: 23/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 843602
terMo de cessÃo de Uso Nº 150/2022

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE rEdENÇÃo.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UMa) roÇadEira HidraUlica.
daTa dE aSSiNaTUra: 23/08/2022
ViGÊNcia: 23/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 843566
terMo de cessÃo de Uso Nº 151/2022

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE aBEl fiGUEirEdo.
OBJETO DE CESSÃO: 01 (UM) TRATOR COM PLAINA CHASSI: LYWDR-
1134873MS
daTa dE aSSiNaTUra: 23/08/2022
ViGÊNcia: 23/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 843572
terMo de cessÃo de Uso Nº 152/2022

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE MoJUÍ doS caMPoS.
OBJETO DE CESSÃO: 01 (UM) TRATOR COM PLAINA CHASSI: LYWDR-
1134876MS
daTa dE aSSiNaTUra: 23/08/2022
ViGÊNcia: 23/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 843577
..

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

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

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

080800729/2019 alfrEdo MadSoN 
riBEiro coSTa

SiTio Boa ESPE-
raNÇa 17,1315 MaraPaNiM/Pa 1649/2022

082000801/2019 airToN ZaNUZZi faZENda NoVa 
QUErÊNcia 980,3274 iPiXUNa do 

Pará/Pa 1635/2022
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051102314/2022 JoÃo da coSTa 
PaUliNo SÍTio PaUliNo 134,7441 doM EliSEU/Pa 1639/2022

031801407/2022 faBio PErEira 
BaTiSTa

cHácara dUaS 
irMÃS 95,9206 MaraBá/Pa 1648/2022

053002551/2022 WILSON FERNANDES 
roSa faZENda roSa 254,3022 iTUPiraNGa/Pa - 

MaraBá/Pa 1652/2022

Belém (Pa), 23/08/2022
Bruno Yoheiji Kono Ramos- Presidente

Protocolo: 843282

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1520/2022 de 23/08/2022
Prazo de aplicação: 24/08 a 13/09/2022
Prazo de prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
Servidora:
-57213623/1- roSiaNE criSTiNa PiMENTEl PaNToJa (Téc. em Gestão 
desenv. agrário e fundiário)
Natureza da despesa / Valor
-33.90.33 / R$  400,00
TOTAL =  R$  400,00
Municípios: altamira e Senador José Porfírio
ordenador: flávio ricardo albuquerque azevedo -
  resp. p/ Presidência

Protocolo: 843357

.

.

diÁria
.

republicada por conter incorreções
Portaria Nº 1514/2022 de 22/08/2022

Objetivo: Realizar visita técnica na área do Decreto nº 2.369 de 28 de 
junho 2010, que destinou parte da Gleba Bacajai (223.007,4191há) para 
fins de regularização fundiária, prioritariamente para agricultura familiar e 
para fins de manejo florestal sob concessão florestal ou gestão direta do 
idEflor-Bio, nos municípios de altamira e Senador José Porfírio
Período: 24/08 a 13/09/2022 (20,5) diárias
Servidores:
-5933272/2- raquel cristina carvalho da costa (Téc. dEaf)
-57195917/1- renata Guizarde Queiroz leão (ass.administrativo)
-57213623/1- Rosiane Cristina Pimentel Pantoja (Téc. DEAF)
-5957270/1- Mauro antônio cavaleiro de Macedo rodrigues (Téc. dEaf)
-80845160/1- Everton cordeiro farias (Motorista)
ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo
resp. p/ Presidência

Protocolo: 843394
Portaria Nº 1519/22 de 22/08/2022

Objetivo:Ação de Regularização Fundiária
Municipio:Quatipuru/Pa.
Periodo: 25a 29/08/2022(4,5) diária
Servidores:
-5927-959/4-alfredo fernando Borges Neves Junior-Gerente/GlT
-5930-538/3-Marco antonio Guedes cardoso-Gerente/GaM
-23132/1-iranildo Vicente da Silva-Motorista
-Ordenador:Bruno Yoheiji Kono Ramos-Presidente

Protocolo: 843692
Portaria Nº 1518/22 de 22/08/2022

Objetivo:Ação de Regularização Fundiária
Municipios:castanhal e São Miguel do Guamá/Pa
Periodo:  23/08 a 06/09/2022(14,5) diária
Servidores:
-3166-074/1-alci Heleno da Silva Santos-agrimensor
-5721-1738/1-Brenna Thaise Rufino Monteiro da Silva-Assist.Técnico/DEAF
-5723-2379/1-Eliana Nobre da Silva-assist.administrativo
-5719-4776/1-Elias frota Santos-Motorista
-3168-948/1-Samuel Silva almeida-Engenheiro florestal
Ordenador:Bruno Yoheiji Kono Ramos-Presidente

Protocolo: 843619

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 08º 
do decreto Nº 1.190/2020, torna público que os interessados abaixo re-
lacionados estão requerendo a compra de terras, com as seguintes espe-
cificações:
fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes. 

ord Processo iNteressado iMÓVeL Área (ha) LocaLiZaÇÃo MUNiciPio

1 2021/881831
GUSTaVo cor-
dEiro TaVEira 

dE SoUZa

faZENda oaSiS - 
árEa 01 104,7481

ViciNal do 
Parola, raMal 

Vila áGUa 
BraNca, KM 05

MoJU

2 2022/124180
GUSTaVo cor-
dEiro TaVEira 

dE SoUZa

faZENda oaSiS - 
árEa 02 79,6959

ViciNal do 
Parola, raMal 

Vila áGUa 
BraNca, KM 04

MoJU

3 2013/392460 iSaBEla MiraN-
da PiNHo rETiro SaNTa fÉ 581,4536 M/d do rio 

JaUari PraiNHa

4 022500617/2022
BrUNa liMa 
araUJo cor-
rEa loUrEiro

faZENda loU-
rEiro 1486,6189

ESTrada caUa-
Xi/BradESco, 
KM 150, raMal 
SEM dENoMiNa-

ÇÃo, KM 35

ParaGoMiNaS

5 010500021/2022 BrENdHoN Hi-
Gor TaVarES faZENda TaVarES 2.145,1870

MarGEM da ro-
doVia GErSoN 

SErafiN
JacarEacaNGa

Belém (Pa), 23.08.2022
flavio ricardo albuquerque azevedo - respondendo Pela Presidência
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 843352
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

terMo de cessÃo Nº 031/2022
Objeto: A CEDENTE, NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE PraiNHa, com sede na rua Barão do rio Branco, 55, centro, cEP: 
68130-000, Município de Prainha, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 04.860.854/0001-07, o pleno uso dos bens móveis 02 und Tra-
Tor PlaTaforMado 75cV coM PlaiNa, cHaSSiS: Br074MlB02913/ 
BR102MDE05146/ BR102MLB02973/ BR102MDE05148; e 02 und GRADE 
ARADORA DE ARRASTO; e 50 und MOTOR COM RABETA BFG 4T 6,5CV-P 
MANUAL; e 01 und TRATOR AGRICOLA PLATAFORMADO DE RODAS 75CV 
coM PlaiNa GradE aradora
data da assinatura: 22/03/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo - NGPr

Protocolo: 843492
terMo de cessÃo N° 0116/2022

Objeto: A CEDENTE, NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL – NGPR cede, 
a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal dE ÓBidoS, com sede 
na rua deputado raimundo chaves, nº 338, centro,  cEP: 68250-000 no município 
de Óbidos, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.131.180/0001-64. o 
plano usa do bem móvel 30 und MOTOR COM RABETA BFG 4T 6,5 CV-P MANUAL; 
30 und FREEZER HORIZONTAL; 05 BALANÇA DIGITAL.
data da assinatura: 08/06/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 843497
terMo de cessÃo N° 0112/2022

Objeto: A CEDENTE, NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
GUrUPá, com sede na rua São Benedito, n 170, centro, cEP: 68300-000 
no município de Gurupá, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
04.876.397/0001-30. o plano usa dos bens móveis 10 und MoTor coM 
RABETA BFG 4T 6,5CV-P MANUAL; 10 und ROÇADEIRA COSTAL MOTOR 2 
TEMPOS 36 CILINDRADAS 1,7KW; 01 und EMBARCAÇÃO EM ALUMINIO 
ModElo caNoa PadrÃo coM caPoTa rETráTil coM MoTor 60HP.
data da assinatura: 20/05/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 843495
terMo de cessÃo Nº 014/2022

Objeto: A CEDENTE, NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL – 
NGPr, cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE NoVa iPiXUNa, com sede na rua antônio Marrocos, n° 1, Bairro feli-
cidade, cep: 68585-000, no Município de Nova ipixuna, Estado do Pará, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 83.268.011/0001-84, o pleno uso dos bens 
móveis 01 und TraTor PlaTaforMado 75cV coM PlaiNa, cHaSSiS 
EYWDR1081906MS e 01 und de GRADE ARADORA DE 14 DISCOS.
data da assinatura: 21/02/2022.
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo - NGPr

Protocolo: 843482
terMo de cessÃo Nº 015/2022

Objeto: A CEDENTE, NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL – 
NGPr, cede, a título precário, à cESSioNária, cooPEraTiVa dE ProdU-
ÇÃo doS aGricUlTorES faMiliarES do MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl do 
GUaMá- cooPaSMiG, com sede na Vila menino de deus, s/n, Zona rural, 
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São Miguel do Guamá, Estado do Pará, cEP: 68660-000,inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 29.359.372/0001-90, o pleno uso dos bens móveis 10 und 
ROÇADEIRA COSTAL MOTOR 2 TEMPOS 36 CILINDRADAS 1,7KW E 01 und 
MoTocUlTiVadorES 7HP Marca: VUlcaN ModElo VMc701.
data da assinatura: 03/03/2022.
Vigência: 2 anos.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo - NGPr

Protocolo: 843487
terMo de cessÃo Nº 004/2022

Objeto: A CEDENTE, NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL – 
NGPr, cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE BaGrE, com sede na aV. Barão do rio Branco, S/N, Bela Vista, cEP: 
68475-000, Municio de Bagre, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 04.876.5380/0001-15, o pleno uso dos bens móveis 50 und MoTor 
coM raBETa BfG 4T 6,5cV-P. MaNUal.
data da assinatura: 02/02/2022.
Vigência: 2 anos.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo - NGPr

Protocolo: 843471
terMo de cessÃo Nº 013/2022

Objeto: A CEDENTE, NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL – 
NGPr, cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE PorTo dE MoZ, com sede na rua 19 de Novembro, s/n, bairro centro, 
Porto de Moz, Estado do Pará, cEP: 68330-000, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 05.183.827/0001-00, o pleno uso do bem móvel 01 und caMiNHÃo 
carGa SEca coM carrocEria dE MadEira, iVEco TEcTor 150E21, 
cHaSSiS: 93Za01lf0N8945748, Placa: rBY8f29.
data da assinatura: 21/02/2022.
Vigência: 2 anos.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo - NGPr.

Protocolo: 843475
terMo de cessÃo Nº 006/2022

Objeto: A CEDENTE, NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL – 
NGPr, cede, a título precário, à cESSioNária, colÔNia dE PEScadorES 
Z-50 DE OEIRAS DO PARÁ, com sede na Tv. John Kennedy, 599, Liberdade, 
cEP: 68470-000 Municio de oeiras do Pará, Estado do Pará, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 34.626.838/0001-07, o pleno uso dos bens móveis 100 
und MoTor coM raBETa BfG 4T 6,5cV-P MaNUal.
data da assinatura: 14/02/2022.
Vigência: 2 anos.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo - NGPr.

Protocolo: 843459

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº5213/2022 – adeParÁ, de 23 de aGosto de 2022  
o diretor Geral, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo parágra-
fo 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 2.069/2006.
rESolVE:
I – Designar como Pregoeiro o servidor WEBERT LUIZ SILVA DE QUEIROZ, 
matrícula nº 57173488/1, para realização dos procedimentos licitatórios 
pelo prazo de 02 (dois) anos, com fUlcro no art. 16, §2º do decreto 
federal nº 10.024/2019.
ii – designar os servidores: lETicia do Socorro loBaTo cHaVES e 
GiUSEPPE GariBaldi loUrEiro ParENTE, para comporem a equipe de 
apoio aos procedimentos de pregão conforme as necessidades e indicação 
do pregoeiro.
iii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.  
JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo - diretor Geral da adEPará

Protocolo: 843573
Portaria Nº5212/2022 - adeParÁ, de 23 de aGosto de 2022  
o diretor Geral, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo parágra-
fo 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 2.069/2006.
rESolVE:
i – designar como Pregoeira a servidora lETicia do Socorro loBaTo 
cHaVES, matrícula nº 57225350-1, para realização dos procedimentos li-
citatórios pelo prazo de 02 (dois) anos, com fUlcro no art. 16, §2º do 
decreto federal nº 10.024/2019.
II – Designar os servidores: WEBERT LUIZ SILVA DE QUEIROZ e GIUSEPPE 
GariBaldi loUrEiro ParENTE, para comporem a equipe de apoio aos pro-
cedimentos de pregão conforme as necessidades e indicação do pregoeiro.
iii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.  
JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo - diretor Geral

Protocolo: 843565

desiGNar FiscaL de coNtrato

Portaria Nº 5200 de 23 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 rENaTa PErEira da SilVa MarQUES, efetivo, matrícula n° 
8400838/1, para exercer a função de fiscal e iZoMar dE JESUS alVES caldaS, 
efetivo, matricula n° 54187010/1, para Suplente do Contrato nº 44/2022, firma-
do pela adEPará e JUliaNa fariaS TESSarolo, cPf: 651.240.902-78, que 
tem por objeto locação de imóvel no município de PAU D’ARCO.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 23 de agosto de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 843344
Portaria Nº 5113 de 17 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 a servidora GaBriEla rEiS da SilVa daNiN, Matricula 
5906164-1, Psicóloga e suplente a servidora MEliSSa MarTiNS BEZErra 
SILVA; matricula: 5962748/1; lotada no setor de RH, para exercerem a 
função de Fiscal do Contrato nº 023/2018, firmado pela ADEPARÁ e MAFRE 
VIDAS S/A CNPJ: 54.484.753/0001-49, que tem por objeto seguro de vida 
e acidentes pessoais dos estagiários da adEPará.
art. 2º - Tornar sem efeito a PorTaria Nº 0267 de 03 de fevereiro de 
2021, a partir desta data.
 rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 17 de agosto de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adEPará

Protocolo: 843321

errata

errata da Portaria 3613/2022, PUBLicada 
dia 14/06/2022

onde se lê: origem: SoUrE/Pa.
Leia-se: origem: BElÉM/Pa.
ordenador: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 843315
errata da Portaria 4136/2022, PUBLicada 

dia 06/07/2022
onde se lê: origem: SoUrE/Pa.
Leia-se: origem: BElÉM/Pa.
ordenador: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 843310

sUPriMeNto de FUNdo

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5199/2022: BENEficiá-
RIO: JOÃO PAULO DOS SANTOS; Matrícula: 6403360;Função:20Agricultu-
ra;Programa: 1297;Projeto/Atividade: 8338;Fonte: 0261;Objetivo: Ocor-
rer com despesas de pronto pagamento de aquisição de materiais diversos 
de consumo, para atender as necessidades da UlSa de Tailândia.Elemento 
de Despesa / Valor: 339030/ R$2.000,00;Prazo de Aplicação (em dia): 
60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: 
TaTiaNE ViaNNa da SilVa

Protocolo: 843272

diÁria

Portaria: 5198/2022 Objetivo: Realizar fiscalização de trânsito agropecu-
ário na PA 151 (trevo de entrada da cidade de Baião/PA); (trevo de entra-
da da vila do carmo – cametá).legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
MocaJUBa/Pa destino: BaiÃo, caMETá/Pa Servidor: 5882893/raiMUNdo 
dENilSoN diaS BriTo (TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 16/08/2022 a 
18/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo. 

Protocolo: 843267
Portaria: 5195/2022 Objetivo: Dar apoio à gerente regional durante vi-
sita administrativa aos escritórios da Gerência regional nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa 
destino: BoNiTo, QUaTiPUrU, SaNTa lUZia do Pará, SÃo JoÃo dE Pi-
raBaS/Pa Servidor: 5909025/ JoSE claUBio SilVa GalVÃo (aUXiliar 
oPEracioNal) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843245
Portaria: 5196/2022 Objetivo: Realizar a busca aos inadimplentes de 
vacinação contra Brucelose no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: doM EliSEU/Pa destino: aBEl fiGUEirEdo/Pa 
Servidor: 55587389/ BarTo MoNTEiro loPES / (ENGENHEiro florES-
Tal) / 4,5 diáriaS / 29/08/2022 a 02/09/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 843251
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Portaria: 5197/2022 Objetivo: Realizar fiscalização de trânsito agrope-
cuário na PA 151 (trevo de entrada da cidade de Baião/PA); (trevo de 
entrada da vila do carmo – cametá).fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: MocaJUBa/Pa destino: BaiÃo, caMETá/Pa Servidor: 
54197827/ PaUlo JorGE ValENTE alMEida (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 2,5 diáriaS / 16/08/2022 a 18/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843257
Portaria: 5194/2022 Objetivo: Dar apoio ao médico na busca de ina-
dimplentes da vacinação da febre aftosa. as propriedades citadas estão 
localizadas mais de 100 km da sede do município.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: rio Maria/Pa destino: rio Maria/Pa 
Servidor: 6403321/ aNdrESSa NUNES dE oliVEira (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 29/08/2022 a 31/08/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843238
Portaria: 5193/2022 Objetivo: Realizar saneamento em propriedade 
foco de a.i.E, continuidade de saneamento coleta no município. Proprieda-
de está distante 115 km da sede do município, com estrada de difícil aces-
so. solicitamos a liberação de meia diária por dia de atividade.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/
Pa Servidor: 55588436/ raiKa diaS da SilVa (MÉdico VETEriNário) / 
1 diária / 22/08/2022 e 23/08/2022..ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843231
Portaria: 5201/2022 Objetivo: Participar da reunião com o SENAR e 
apicultores com o objetivo de orientação técnica e pré-cadastro referente 
ao PESaB, no município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: BENEVidES/Pa Servidor: 
57217053/ lEaNdro loPES raMoS (fiScal ESTadUal aGroPEcUário 
- MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 02/08/2022 a 02/08/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843374
Portaria: 5203/2022 Objetivo: Realizar fiscalização móvel na PA 242 
km 09 e BR 316 km 85.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Ori-
gem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: SÃo fraNciSco do Pará/Pa Servidor: 
541885631/ Kid STElio alMEida (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) 
/ 1,5 diária / 30/08/2022 a 31/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843399
Portaria: 5202/2022 Objetivo: Realizar visita administrativa nos escritó-
rios da Gerência regional.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BraGaNÇa/Pa destino: cacHoEira do Piriá/Pa Servidor: 
54186941/ HEllEN clEiSE MarTiNS GalVao / (aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo) / 4,5 diáriaS / 01/08/2022 a 05/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843389
Portaria: 5209/2022 Objetivo: Dar apoio na execução do plano de ação 
da busca de inadimplentes da 1ª etapa de vacinação contra febre aftosa, 
na região da Santa Maria, região da floresta, região do cuçari, região 
Santa Cruz e Região do Pataua no município. Justifico que as atividades 
será realizada no distrito de Santa Maria do Uruará,precisando se loco-
mover a outra Margem do rio amazonas, com aproximadamente 06:00 
horas de embarcação,em seguida seguiremos em busca das propriedades 
no veículo oficial necessitando pernoites nos locais.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: PraiNHa/Pa destino: PraiNHa/Pa Servi-
dor: 6045494/clEUNira dE SoUZa loPES (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 
diáriaS / 08/08/2022 a 12/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843567
Portaria: 5208/2022 Objetivo: Realizar emissão de GTA, abertura de ca-
dastro, atendimento ao público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: Vila NaZarÉ/Pa Servidor: 
57175279/MicHElE roSaNa MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) 
/ 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843561
Portaria: 5211/2022 Objetivo: Realizar Fiscalização Móvel, na BR 230 e 
Pa 415, nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: alTaMira/Pa destino: aNaPU, BraSil NoVo, MEdicilÂNdia, SE-
Nador JoSÉ PorfÍrio, ViTÓria do XiNGU/Pa Servidor: 5648106/ Gri-
Maldi lUiZ Mafra (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 22/08/2022 a 
25/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843585
Portaria: 5210/2022 Objetivo: Realizar atividades de vacinação contra 
febre aftosa, agulha oficial, no município. Justifica-se o destino viagem 
ser igual ao município de lotação, devido ao deslocamento para estas pro-
priedades serem de duração superior a 6 horas por via fluvial, distante da 
sede do município, sendo inviável o retorno diário.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: MUaNá/Pa destino: MUaNá/Pa Servidor: 
54187437/Nollar liBErali filHo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) 
/ 14,5 diáriaS / 22/08/2022 a 05/09/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.
 

Protocolo: 843578
Portaria: 5214/2022 Objetivo: Realizar atividades de levantamento de 
informações contratuais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: alMEiriM, GUrUPá/Pa Servidor: 55588427/ 
JoSiVaN TENorio BarBoSa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diá-
riaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaS-
SU MacEdo.

Protocolo: 843598

Portaria: 5205/2022 Objetivo: Dar apoio em atualização de cadastro de 
Unidades Produtivas de açaí.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: MocaJUBa/Pa destino: BaiÃo/Pa Servidor: 54193762/ Joao QUEi-
roZ rodriGUES (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 22/08/2022 a 
24/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843460
Portaria: 5204/2022 Objetivo: Realizar o atendimento ao público, emis-
são de documentos e atividades administrativas.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino:  iGaraPÉ-Miri/
Pa Servidor: 54193771/ EdSoN XaViEr NEVES (aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843451
Portaria: 5206/2022 Objetivo: Auxiliar FEA, engenheira agrônoma, em le-
vantamento de detecção da Praga foc r4T, em 12 propriedades.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo doMiNGoS do araGUaia/
Pa destino: PalESTiNa do Pará/Pa Servidor: 54188795/ fraNciSco aN-
drÉ coSTa oliVEira/ (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 
26/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 843515
Portaria: 5207/2022 Objetivo: Notificar propriedades na área perifocal no raio 
de 12 km, para vacinação antirrábica no município. Justifica-se o destino ser 
o mesmo da lotação em virtude do elevado número de propriedades a serem 
notificadas na área perifocal, bem como da distância do foco em relação à sede 
do município com mais de 200 km de estrada de chão. Neste sentido, há neces-
sidade de pernoitar na Vila lindoeste, para melhor rendimento das ações.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa des-
tino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 5926141/ JoÃo orliaNo rodriGUES 
MacHado (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843545

FÉrias

Portaria Nº4990/2022 - adeParÁ, de 10 de aGosto de 2022
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o decreto nº 1462 de 12/04/21 que determina o  art.1º e 
regulamenta o Art 74º da lei 5810 de 24 de janeiro de 1994.
conceder férias regulamentares aos servidores da agência de defesa agro-
pecuária do Estado do Pará, referente ao mês de SETEMBro/2022, con-
forme mapa abaixo.

Protocolo Matrícula  Nome Período de 
aquisitivo Período de Gozo dias       Lotação

2022/43518 54185980/1 ADIRCELI WENDE COR-
rEa BoTElHo 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 SaNTa Maria 

do Para

2021/1454833 57198639/2 alESSaNdro fraNca 
alfaia 2020/2021 01.09.22 a 30.09.22 30 oEiraS do 

Pará

2022/603037 5948956/1 alEX EUlEr caSTro da 
SilVa PaUla 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30  oriXiMiNa

2021/1363465 57227121/1 alEXaNdrE PiNTo dE 
carValHo NiNa 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 rUroPoliS

2021/1238941 6403559/1 aNdrEia SilVa da SilVa 2021/2022 01.09.21 a 30.09.22 30 BrEJo GraNdE 
do araGUaia

2022/835988 5879485/3 aNToNio EdiNaldo 
BorGES BriTo 2020/2021 10.09.22 a 09.10.22 30 ParaGoMiNaS

2021/1242519 54187042/1 aNToNio fraNciSco dE 
carValHo JUNior 2021/2022 12.09.22 a 11.10.22 30 MoNTE alEGrE

2022/984976 57220106/5 aPoliaNa MarQUES 
SoBral 2021/2022 12.09.22 a 11.10.22 30 florESTa do 

araGUaia

2021/1367085 5914905/2 BrUNo doS SaNToS 
caTUNda 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 alMEriM

2022/138977 57188395/1 claUcE MoTa NoGUEira 2021/2022 08.09.22 a 07.10.22 30 BElEM

2022/1016401 5960798/1 clEBENilSoN SaNToS 
carNEiro 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 PiÇarra

2022/978641 6045494/2 clEUNira dE SoUZa 
loPES 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 PraiNHa

2022/43518 55588861/1 darlENE do Socorro 
GaMa dE SoUZa 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 SaNTa Maria 

do Para

2022/919488 54197410/1 dEBora PaUla SaNToS 
MarcEliNo 2020/2021 05.09.22 a 04.10.22 30 ParaGoMiNaS

2022/987459 6045603/2 EdEr GEoVaNNE fariaS 
coElHo 2021/2021 01.09.22 a 30.09.22 30 GUrUPá

2021/1329080 55586105/1 EdENilSoN GoMES liMa 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 PacaJa

2022/696890 55589334/1 EdGar lUiS da SilVa 
MENiNo 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 SEdE

2021/1264877 54189700/1 EdiNaldo Garcia SilVa 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 iGaraPE-acU

2021/1237530 51855517/3 El cid dUarTE da SilVa 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 SaNTa lUZia 
do Para

2021/1254887 57234481/1 ElVio lUciaNo corrEa 
lEiTao 2020/2021 01.09.22 a 30.09.22 30 caSTaNHal
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2022/786951 54187005/1 EriNaldo SilVa doS 
SaNToS 2020/2021 01.09.22 a 30.09.22 30 BraSil NoVo

2022/49468 54186991/1 faBio roGErio rEiS 
dE liMa 2020/2021 13.09.22 a 30.09.22 18.2 aUrora do 

Para

2022/194327 51855504/3 flaVia da cUNHa 
rodriGUES 2020/2021 19.09.22 a 03.10.22 15.2 SEdE

2021/1237530 54188562/1 fraNciSco liNS Bar-
roS dE oliVEira 2021/2022 05.09.22 a 04.10.22 30 PEiXE-Boi

rEQ 57214046/4 fraNciValdo MarTiNS 
HiPoliTo 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 SÃo doMiNGo 

do araGUaia

2022/706362 5960824/ 1 GlENda Maria lUNaS 
cairES 2021/2022 12.09.22 a 11.10.22 30 iPiXUNa

2022/475982 57212212/2 HElEN criSTiNa cUNHa 
doS rEiS 2020/2021 01.09.22 a 30.09.22 30 caPiTao PoÇo

2022/895637 57222892/1 iGor lalor Maia 2019/2020 15.09.22 a 14.10.22  30 SEdE

rEQ 54185945/1 iVoNE NEVES dE QUEi-
roZ SaNToS 2021/2022 05.09.22 a 04.10.22 30 BElEM

2022/928822 5942391/1 iVoNETE araUJo 
GoNcalVES 2020/2021 01.09.22 a 30.09.22 30 MoNTE doU-

rado

rEQ 57175451/1 Joao lUiS loPES da 
SilVa 2020/2021 30.09.22 a 29.10.22 30 oriXiMiNa

rEQ 54193781/1 JardENicE Maria lEiTE 
GoMES ViTal 2019/2020 08.09.22 a 07.10.22 30 GoSP

2022/639103 54185979/1 JoSE clEUdo dE SoUZa 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 MaraBa

2021/1099755 54187590/1 JoSE dE ariMaTEia 
VirGiNio SilVa 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 iTUPiraNGa

rEQ 5438020/3 JoSE EdUardo frEirE 
cardoSo 2020/2021 05.09.22 a 04.10.22 30 SEdE

20211267347 5869480/6 JoSE lEaNdro dE 
SoUSa filHo 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 TUcUMa

2021/1357223 5869358/3 JoSE PoMPEU BEZErra 
falcao NETo 2021/2022 12.09.22 a 11.10.22 30 SEdE

2022/697985 0024996/1 JoSE SEVEriNo doS 
SaNToS SilVa 2021/2022 05.09.22 a 04.10.22 30 SEdE

2022/ 926418 57223656/1 JoSiclEi cUNHa dE 
oliVEira 2019/2020 12.09.22 a 01.10. 22 20.2 roNdoN do 

Para

20211267347 57215404/5 JUliMar liMa dE SoUSa 2021/2022 13.09.22 a 12.10.22 30 aGUa aZUl do 
NorTE

 2021/1307761 57200968/4 lEaNdro coUTiNHo 
rodriGUES 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 JacarEa-

caNGa

2021/1329080 6403712/1 lorENa lira lEiTE 
SaBiNo 2020/2021 05.09.22 a 04.10.22 30 UrUara

2021/1367085 5960827/1 lUaNa caSTro BarBoSa 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 alMEriM

MaPa 54182076/2 lUciaNo cErVo 2020/2021 19.09.22 a 18.10.22 30 NoVo Pro-
GrESSo

2022/901972 3162613/4 lUiZ carloS dE MEllo 
ViEira 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 iriTUia

2021/1099755 5960891/1 MaNoEl PErEira dE 
SoUZa NUNES 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 crUZEiro 

do SUl
2022/764254 5871115/3 Marcia BaTiSTa PENNa 2021/2022 05.09.22 a 19.09.22 15.1 SEdE
2021/2022 5871115/3 Marcia BaTiSTa PENNa 2021/2022 26.09.22 a 10.10.22 15.2 SEdE

2022/49468 55586139/ 1 MarcoS alESSaNdro 
NUNES MoraES 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 MaE do rio

2022/408674 54185788/1 MarioN cYNTia dE 
oliVEira SilVa 2021/2022 08.09.22 a 07.10.22 30 BElEM

2021/1099755 54181820/2 NiVEa PaUla aSSUNcao 
ZaNdoNadi 2020/2021 01.09.22 a 30.09.2 30 ParaUaPEBaS

rEQ 55589345/1 NiVia Maria SaNToS 
dE SoUZa 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 MaE do rio

2022/218483 57223310/1 oilicaTo alVES dE 
SoUZa 2020/2021 01.09.22 a 30.09.22 30 alTaMira

2022/272245 5942379/1 raGNEr MiraNda da 
rocHa 2020/2021 01.09.22 a 30.09.22 30 alMEiriM

2021/1237530 51855617/ 2 roBSoN dE JESUS 
PicaNco da coSTa 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 aUGUSTo 

corrEa

2022/895459 5915630/2 roMario GoNcalVES 
PorTo 2020/2021 05.09.22 a 04.10.22 30 JacUNda

2022/138977 57223306/1 roMUlo alBUQUErQUE 
BaTiSTa dE liMa 2020/2021 30.09.22 a 29.10.22 30 SEdE

2022/841482 80015616/1 roMUlo coElHo 
PaNToJa 2020/2021 05.09.22 a 04.10.22 30 BElEM

2021/1329080 5928884/2 roNilSo dE SoUSa 
da SilVa 2021/2022 05.09.22 a 04.10.22 30 GoiaNESia

2021/1242519 5937596/2 roSENildo SilVa dE 
alMEida 20+21/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 MoNTE alEGrE

2021/1267347 5948605/1 SaMUEl BEZErra dE 
SoUSa 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 Sao fEliX do 

XiNGU

rEQ 54188834/1 SaMUEl SoUSa doS 
SaNToS 2021/2022 01.09.22 a 30.09.22 30 BElEM

2022/138977 57200257/2 SaMYra alVES alBU-
QUErQUE dE liMa 2020/2021 30.09.22 a 29.10.22 30 SEdE

2022/641575 57223523/1 SEBaSTiao cEZar 
MENEZES dE BriTo 2021/2022 26.09.22 a 25.10.22 30 SÃo fraNciS-

co do Para

2022/874648 54187151/ 1 SiMoNE do carMo diaS 
SilVa NUNES 2021/2022 05.09.22 a 04.10.22 30 BElEM

2021/1237530 55588830/1 SoNia Maria BraNdao 
do carMo 2021/2022 05.09.22 a 04.10.22 30 NoVa TiMBo-

TEUa

2022/986900 54192679/1 SUElY PirES NEcY 2020/2021 01.09.22 a 30.09.22 30 corrEGE-
doria

MaPa 54188705/5 TarciSio araNHa da 
SilVa 2021/2022 15.09.22 a 14.10.22 30 JUrUTi

2022/980139 5960832/1 TaiS doS SaNToS E 
SaNToS 2021/2022 19.09.22 a 18.10.22 30 alTaMira

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

Protocolo: 843749

aLteraÇÃo de FÉrias

Portaria Nº 5063/2022 - adeParÁ, de 12 de aGosto de 2022
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o que determina o art. 72, inciso i, art. 74 parágrafo 1º e 
2º, art. 75, inciso i e ii, art. 76, parágrafo 1º da lei nº 5.810/94.
rESolVE:
EXclUir da Portaria de férias de aGoSTo de 2022, Nº 4461 de 19 de 
JUlHo de 2022, publicada no doE 35054 de 22 de JUlHo de 2022 do 
servidor abaixo:

Pae MatrÍcULa NoMe PerÍodo 
aQUisitiVo PerÍodo GoZo dias

2022874348 57223642/1 MaicoN JoSE dE SaN-
TaNa SaNToS 2021/2022 01/08/22 a 30/08/22  30

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

Protocolo: 843489

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

errata

oNde se Le : PorTaria dE SUPriMENTo dE fUNdo, lEa-SE PorTTaria  
dE diária

Portarias PROTOCOLO/ Diário oficial Nº 35.080 /PG- 39/ Quinta-feira, 18 DE AGOSTO DE 2022.
053/2022 Protocolo: 840775
054/2022 Protocolo: 840777
055/2022 Protocolo: 840778
056/2022 Protocolo: 840779
058/2022 Protocolo: 840780
059/2022 Protocolo: 840781
060/2022 Protocolo: 840782
061/2022 Protocolo: 840784
062/2022 Protocolo: 840785
063/2022 Protocolo: 840787
065/2022 Protocolo: 840789
066/2022 Protocolo: 840790
067/2022 Protocolo: 840791

Protocolo: 843400

aViso de LicitaÇÃo

cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 008/2022
Processo: 2022/1007214
a Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará 
– EMaTEr –Pará, inscrita no cNPJ 05.402.797/0001-77, através de 
seu Presidente, o Sr. rosival Possidônio do Nascimento, autoridade 
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Homologadora de cotação Eletrônica, PorTaria Nº 0059/2022, de 
09/02/2022, torna Público a abertura do Processo licitatório de coTaÇÃo 
ELETRÔNICA nº 008/2022, tipo “Menor Valor Global” a ser arrematado e 
pago pela Administração Pública, cujo objeto é a Contratação de Empresa 
Especializada no forNEciMENTo dE caMiSaS PErSoNaliZadaS, 
conforme item 01 do Edital e item 09 do Termo de referência, visando 
atender as necessidades do Projeto Modelo Rural 2022, será exposto na 
53ª Exposição feira agropecuária de castanhal - EXPofac, de acordo com 
as normas e diretrizes estabelecidas.
a abertura realizar-se-á no dia 29 de agosto de 2022, às 09:00 horas (ho-
rário local). o Edital encontra-se disponível na internet nos endereços ele-
trônicos http://www.compraspara.pa.gov.br e web.banparanet.com.br/
cotacao/, contato pelo telefone (91) 3299-3463 ou e-mail: cplemater@
outlook.com, no horário de 09:00 às 16:00 horas.
Marituba (Pa), 23 de agosto de 2022
coordenador responsável: oscar Souza do carmo Júnior
Presidente-EMaTEr-Pa: rosival Possidônio do Nascimento.

Protocolo: 843626

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº023/2022 BENEficiário: ozias ferreira 
Neves; MATRÍCULA: 54187190; FUNÇÃO: Extensionista Rural II; PROG.: 
1491; PROJ. ATIV.: 8711; FONTE: 0101006357; OBJETIVO: recebimento 
de equipamentos da EMATER-PA no período de 30 a 31 de agosto; 1 diária 
(R$237,38); DESTINO: Belém-PA; ORD. DE DESPESAS: Cícero Batista 
Sobrinho.

Protocolo: 843308
Portaria de diÁria Nº 208/2022; BENEficiário: rosival Possidô-
nio do Nascimento,  Matrícula Nº 3175685/1; FUNÇÃO: Presidente; OB-
JETiVo: realizar reuniões técnico-administrativas com supervisores dos 
escritórios regional e locais nos municípios de Marabá, itupiranga, Novo 
Repartimento e Tucuruí–PA; Nº DE DIÁRIAS: 3,5 (três e meia); PERÍODO: 
30.08 à 02.09.2022; DESTINO: Marabá; ORDENADORA DE DESPESA: MA-
rialVa SoUSa coSTa

Protocolo: 843421
Portaria de diÁria Nº 209/2022; BENEficiário: Glauber florêncio 
da Cunha,  Matrícula Nº 57175853/1; FUNÇÃO: Extensionista Rural I; OB-
JETiVo: acompanhar a agenda do presidente na realização reuniões téc-
nico-administrativas com supervisores dos escritórios regional e local, nos 
municípios de Marabá, Itupiranga, Novo Repartimento e Tucuruí–PA; Nº 
DE DIÁRIAS: 3,5 (três e meia); PERÍODO: 30.08 à 02.09.2022; DESTINO: 
Marabá; ORDENADORA DE DESPESA: MARIALVA SOUSA COSTA

Protocolo: 843422

torNar seM eFeito
.

Portaria de LiceNÇa PrÊMio 0139/22, PUBlicaÇÃo No doE 
Nº35082 de 19/08/22.

Protocolo: 843424

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 01905/2022-GaB/seMas, de 22.08.2022
Servidora: EdKEYSE diaS GoNÇalVES
cargo: assessor
Matrícula: 5936223/2
i – dESiGNar, a servidora para responder pelo comitê de Monitoramento 
e Planejamento Estratégico para Fiscalização - CFISC, durante o impedi-
mento da titular JaKEliNE da SilVa ViaNa, matrícula nº 5914604/3, no 
período de 14/08/2022 a 19/08/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 843547
Portaria Nº 01906/2022-GaB/seMas, de 22.08.2022

Servidora: ValdEcY doS aNJoS SaNToS da SilVa
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
Matrícula: 57215253/1
i – dESiGNar, a servidora para responder pela coordenação do Núcleo 
regional de Santarém, durante o impedimento do titular aMilToN alVES 
dE aGUiar, matrícula nº 97571411/2, de férias no período de 01/09/2022 
a 30/09/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 843556

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 01910/2022 - 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° 
2022/59774 SEMAS/PA;
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 048/2022- SE-
MaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE 
E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa carlETTo GESTÃo dE 
SErViÇoS lTda, os servidores: dElToN araÚJo da SilVa, matrícula nº 
5936126/1 como fiscal Titular e GERALDO MAGELLA TEIXEIRA, matrícula 
nº 5958309/1 como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do 
contrato em 16 de agosto de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 23 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 843402

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

rePUBLicaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de re-
feições por quilo, tipo self service e lanches aos servidores, terceirizados 
e estagiários através da concessão de espaço na Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará.
Entrega do Edital, disponível a partir do dia 24.08.2022: https://www.gov.
br/compras/pt-br; www.semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
local de abertura: www.gov.br/compras/pt-br
data de abertura: 05/09/2022 às 09:00h (horário de Brasília)
24 de agosto de 2022
raiza freitas Gois
PrEGoEira oficial - SEMaS/Pa

Protocolo: 843240

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 018/2022
PARTES: O ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTa-
BilidadE – SEMaS, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 34.921.783/0001-68, e 
a empresa irMÃoS diaMaNTiNo coMErcio dE VEicUloS E UTiliTarioS 
LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.890.160/0001-65.
do oBJETo: contratação de serviços técnicos especializados para reali-
zação das revisões obrigatórias (10.000 Km ou período de 1 ano, 20.000 
Km, 30.000 Km, 40.000 Km, 50.000 Km e 60.000 Km) do Veículo Nissan 
Frontier ATK X4, ano 2021/modelo 2022 de placa RWO0E80, conforme 
fundamentação constante dos autos do processo.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo:
A presente contratação fundamenta-se no “caput”do art. 25 da Lei 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com suas posteriores modificações, a INEXIGIBI-
lidadE dE liciTaÇÃo, referente ao Processo nº 2022/495555 de 26 de 
abril de 2022, considerando o valor para contratação.
VALOR ESTIMADO: R$ 6.597,00 (Seis mil, quinhentos e noventa e sete 
reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade 27102; Gestão 00001; PTRES 278338; Fonte 0116, 0116002169; 
Elemento 339030, 339039; P I 4120008338C; Ação 183702
ordENador(a) rESPoNSáVEl: lÍlia Marcia raMoS rEiS, diretora de 
Gestão administrativa e financeira.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 19 de agosto de 2022.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 843784

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade resolve ratifi-
car o Termo de inexigibilidade de licitação nº 018/2022 para contratação 
de Valor: R$ 6.597,00 (Seis mil, quinhentos e noventa e sete reais).
Belém/Pa, 22 de agosto de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 843786
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diÁria
.

Portaria Nº 1909/2022 - GaB/seMas 23 de aGosto de 2022.
Objetivo: Realizar Vistoria técnica ambiental na(o) área/polígono do Aterro 
sanitário, localizado no município de Marituba e analisar detalhadamente o 
funcionamento do empreendimento referente ao Processo de licenciamen-
to corretivo 2020/8892.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marituba/Pa.
Período: 19/08/2022 – ½ diária
Servidores:
5952142/ 1 - GUSTaVo NEVES SilVa – Técnico em Gestão de meio ambiente
5911161/ 4 - rÔMUlo HENriQUE alVarada fErrEira – Técnico em Ges-
tão de meio ambiente
7060162/ 3 - SMiTH caMPoS dE alBUQUErQUE – Técnico em Gestão de 
meio ambiente
5954978/ 1 - NaTália dE fariaS SilVa – Técnico em Gestão de meio 
ambiente
57196924/ 1 - PaUlo carValHo liMa – Motorista
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 843252
Portaria Nº 1889/2022 - GaB/seMas 19 de aGosto de 2022.
Objetivo: de participação da equipe técnica da gerência de gerenciamento 
costeiro e zoneamento ambiental (GErcoZ) e da coordenadoria de educação 
ambiental (cEaM) para proferir palestra a respeito da política de estado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: castanhal/Pa.
Período: 25/08/2022–½ diária.
Servidores:
- 57173608/2–aNdrEia rodriGUES MoNTEiro–(coordenadora)
- 5955452/ 2–lUciaNo dE JESUS GoMES PErEira–(Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5654823/ 1–clEo fErNaNdo dE SoUZa crUZ–(Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS/diretora de Gestão administra-
tiva e financeira.

Protocolo: 842157
Portaria Nº 1897/2022 - GaB/seMas 22 de aGosto de 2022.
Objetivo: Participação no Curso Completo de Licitação e Contratação de 
obras e Serviços de Engenharia a Nova lei de licitações (14.133/2021).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: São Paulo/SP.
Período: 29/08/2022 à 03/09/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 5903822/ 2 – alESSaNdra daNiElE fErrEira cordEiro – (Gerente)
- 57213744/ 2 – EVaNdra PriScilla SoUZa da SilVa VilacoErT – (as-
sistente de infraestrutura)
- 57201738/ 1 – THaiS BorGES dE oliVEira coHEN – (assistente administrativo)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 842617
Portaria Nº 1898/2022 - GaB/seMas 22 de aGosto de 2022.
Objetivo: Realizar vistoria técnica prévia em projeto de supressão, no mu-
nicípio citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Portel/Pa
Período: 29/08 a 03/09/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 6403548/1 - lETicia BraGa GoMES - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 57230164/1 - riValdo coSTa cardoSo JUNior - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 3178455/1 - fraNciSco dE aSSiS PErEira BarBoSa - (Técnico em 
Gestão de agropecuária)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 842644
Portaria Nº 1911/2022 - GaB/seMas 23 de aGosto de 2022.
Objetivo: Participar dos eventos “Oficina Pará Cacau 2030” e “III Encontro 
de Viveiros de cacaus do Brasil” e realizar e visita técnica a imóveis com 
iniciativas de instituições parceiras.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: altamira/Pa.
Período: 29/08/2022 à 02/09/2022 – 04 e ½ diária.
Servidor:
- 5930962/ 1 – RAUL PROTÁZIO ROMÃO – (Secretário Adjunto)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 843279

FÉrias
.

Portaria Nº 1854/2022-dGaF/GaB/seMas
i – iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a contar do dia 16/08/2022 
o gozo de férias da servidora Marcia Maria PENalBEr dE MENEZES, 
matricula nº 5914579/3, ocupante da função de Técnico em Gestão de Meio 
ambiente, lotado na Gerência de Saneamento e Parcelamento do Solo - 

GEPaS, concedido através da PorTaria Nº 1430/2022-dGaf/GaB/SEMaS de 
04/07/2022, publicada no doE nº 35.036 de 06/07/2022, referente exercício 
2021/2022, restando 15 (quize) dias a serem usufruídas em data oportuna.

Protocolo: 843501
Portaria Nº 1856/2022-dGaF/GaB/seMas

rESolV E: i – iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a contar do dia 
11/08/2022 o gozo de férias da servidora Maria NaZarE PiNTo, matricula 
nº 5898330/2, ocupante da função de Técnico em Gestão de Meio ambiente, 
lotado na Gerência de Suporte Geotecnológico ao licenciamento - GEoTEc, 
concedido através da PorTaria Nº 1430/2022-dGaf/GaB/SEMaS de 
04/07/2022, publicada no doE nº 35.036 de 06/07/2022, referente exercício 
2021/2022, restando 20 (vinte) dias a serem usufruídas em data oportuna.

Protocolo: 843494
Portaria Nº 1900/2022-dGaF/GaB/seMas

i – iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a contar de 03/08/2022 
o gozo de férias da servidora clEidE liMa fErNaNdES, matrícula nº 
6403575/ 1, ocupante da função de Técnico em Gestão de Meio ambiente, 
lotada na Gerência de Projetos Metálicos - GEMIM, concedida através da 
PorTaria Nº 1430/2022 -dGaf/GaB/SEMaS de 04/07/2022, publicada no 
doE 35.037 de 07/06/2022, referente ao exercício 2021/2022.
ii - coNcEdEr 29 (vinte e nove) dias de férias regulamentares a servidora 
clEidE liMa fErNaNdES, mat. 6403575/ 1, para serem gozadas no perí-
odo de 16/08/2022 a 30/08/2022 e 17/01/2023 a 30/01/2023, referente 
ao exercício 2021/2022.

Protocolo: 843474
Portaria Nº 1877/2022 - dGaF/GaB/seMas

coNcEdEr 10 (dez) dias das férias regulamentares, a servidora MoEMa 
racHEl riBEiro dE VaScoNcEloS, matricula 5924514/2, ocupante do 
cargo de Técnico de Gestão de Meio ambiente, lotada na Unidade regional 
de Santarém - no período de 25/01/2023 a 03/02/2023, referente exercício 
2020/2021, interrompidas através da PorTaria Nº 594/2022–dGaf/GaB/
SEMaS, de 04/04/2022, publicada no doE nº 34.923 de 06/04/2022.

Protocolo: 843480

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 1899/2022-dGaF/GaB/seMas
alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
14/10/2022 a 28/10/2022 para 16/11/2022 a 30/11/2022 do servidor 
ROMMEL WILSON DINIZ E SILVA, Id. Funcional nº 5958440/1, ocupante 
do cargo de Assessor, lotada na Gerência de Projetos Industriais - GEIND, 
concedida através PorTaria Nº 811/2022 - dGaf/GaB/SEMaS de 
03/05/2022, publicada no doE nº 34.961 de 06/05/2022, referente ao 
exercício 2021/2021.

Protocolo: 843467
Portaria Nº 1873/2022-dGaF/GaB/seMas

alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
02/12/2022 a 16/12/2022 para 12/12/2022 a 26/12/2022 do servidor 
daNiEl BraGa SaMPaio coElHo dE SoUZa, id. funcional nº 5955010/1, 
ocupante da função de Técnico em Gestão de Meio ambiente, lotado 
na Gerência de cadastro, Transporte e comercialização de Produtos e 
Subprodutos florestais - GEflora, concedida através PorTaria Nº 
1145/2022 - dGaf/GaB/SEMaS de 06/06/2022, publicada no doE nº 
34.998 de 07/06/2022, referente ao exercício 2021/2022.

Protocolo: 843506

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 599 de 22 de aGosto de 2022
art.1º - formalizar a concessão de 30 (trinta) dias de licença para Trata-
mento de Saúde à servidora Eva de fatima Grelo da Silva, matrícula nº. 
80845290, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio ambiente, 
lotada na diretoria de Gestão e Monitoramento das Unidades de conser-
vação-dGMUc, no período de 12/01/2022 a 10/02/2022, de acordo com 
Art.77, I e Art. 81 da Lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 843219

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 603 de 22 de aGosto de 2022
dESiGNar o servidor rUBENS dE aQUiNo oliVEira, matrícula nº 
57198137, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio ambiente, 
para responder pela diretoria de Gestão de Biodiversidade – dGBio, deste 
instituto, durante o impedimento legal do titular criSoMar raiMUNdo da 
SilVa loBaTo, matrícula nº 3253570, ocupante do cargo de diretor, no 
período de 01/09/2022 a 30/09/2022.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
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Portaria Nº 602 de 22 de aGosto de 2022
dESiGNar a servidora lETÍcia SaldaNHa dE oliVEira oBalSKi, ma-
trícula nº 5962975, ocupante do cargo de Secretário de diretoria, para 
responder pela Chefia de Gabinete, durante o impedimento legal da ti-
tular fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa, matrícula nº 5946588, 
ocupante do cargo de chefe de Gabinete, no período de 16/08/2022 a 
30/08/2022.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 843222

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº. 606 de 22 de aGosto de 2022
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – matrícula – Cargo: Lene Suely dos Santos Evangeslista - 
57231093 - assessor Especial i
PTrES: 798370
fonte: 0101
Elemento: 33.90.30.. R$ 300,00 (Trezentos reais)
ação: 188886
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 843220

diÁria
.

Portaria Nº. 605 de 22 de aGosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Brasil Novo-Pa, de 29/08 a 02/09/2022:

servidor objetivo
andressa Júlia Santos Vasconce- los, matrícula nº 

5923512, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
ambiental. Orientação técnica para controle fitossanitário, produção de 

mudas em viveiro agroflorestal da Vicinal da 11 e monitoramento 
das áreas de plantio em Brasil Novo.alessandra Santos Mota, matrícula nº 5897625, 

ocupante do cargo de assistente administrativo.

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

Conduzir veículo oficial para transporte das servidoras em ativi-
dade institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/997989 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 604 de 22 de aGosto de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de Senador José Porfirio, de 29 a 31/08/2022:

Servidor Objetivo
israel alves de oliveira, matrícula 
nº 57207773, ocupante do cargo 

de Gerente.

Orientação técnica para controle fitossanitário e produção de mudas no viveiro em 
parceria com aPraT.

ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/998409 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 843224

FÉrias
.

Portaria Nº 600 de 22 de aGosto de 2022
art. 1º - interromper, a contar do dia 22/08/2022, por necessidade de 
serviço, o gozo de férias concedido através da PorTaria Nº 430 de 01 de 
julho de 2022, publicado no DOE n° 35.032 de 04/07/2022, ao servidor 
Jorge da Silva Barbosa filho, matrícula nº 5918519, referente ao período 
aquisitivo de 2021/2022, restando 10 (dez) dias a serem usufruídos 
posteriormente.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 843217
..

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

Portaria
.

Portaria Nº 1524/2022/ccV/GsaGa/seGUP
Dispõe sobre designação de Comissão para acompanhar e fiscalizar a exe-
cução do instrumento.
O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, nomeado pelo Decre-
to de 22 de setembro de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado n° 
34.708, no uso de suas atribuições legais; 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° 04/2022/ccV/SEGUP/Pa, 
celebrado junto a empresa TAURUS ARMAS S/A oriundo do Processo Ele-
trônico n.º 2022/195213, cujo objeto é aquisição de FUZIL TAURUS, CA-
liBrE 5.56x45mm (quantidade: 43), com recurso oriundo do convênio nº 
921532/2021 firmados entre a SEGUP/PA e SEGEN/MJ/; que
rESolVE:
art. 1°. designar o servidor iPc aGNaldo cardoSo dE aQUiNo, 
como presidente para acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO 
N° 04/2022/CCV/SEGUP;
art. 2°. designar o servidor iPc Marco aNTÔNio SENa daS cHaGaS, para 
atuar como membro da presente comissão.
art. 3º. designar o servidor iPc dENilSoN JoSÉ dE liMa carValHo, para 
atuar como membro da presente comissão.
art. 4º. a comissão de fiscalização do respectivo contrato, ora nomeados, 
garantida pela administração as condições para o desempenho do encargo, 
com a devida observância do disposto na lei federal nº 8.666/93, caberá, 
ainda, no que for compatível com o contrato em execução:
I. acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações pac-
tuadas no referido instrumentosob sua gestão e emitir respectivos relatórios;
II. propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
iii. controlar, observar e fazer cumprir o prazo de vigênciado contrato sob 
sua responsabilidade;
IV. receber e atestar nota (s) fiscal (is), e encaminhá-las à unidade com-
petente para pagamento;
V. verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-
se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
VI. confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
Vii. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do contrato;
VIII. manter controle atualizado dos pagamentos efetuados;
iX. comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios 
com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
X. solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob 
sua responsabilidade;
Xi. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do instrumento, a 
aplicação de sanções de acordo com as regras estabelecidas no
art. 4º. Em caso de necessidade eventual de substituição será emitida 
Portaria específica para este fim.
art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 23 agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 843535
Portaria N.º 1527/2022 – ccc/GaB.saGa/seGUP

BeLÉM/Pa, 23 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 171/2022 - SEGUP/Pa , 
celebrado com a empresa Qc arTiGoS MiliTarES E BriNdES EirEli, 
oriundo do Processo Eletrônico nº 2022/347995. Tendo como objeto a Con-
tratação de empresa especializada para fornecimento de conjuntos con-
tendo Medalha, barreta, botão de lapela e estojo da Medalha CMTE JÚLIO 
cÉSar – Grande Mérito da aviação da Segurança Pública do Estado do 
Pará, conforme especificações do Termo de Referência.
RESOLVE: Nomear os servidores abaixo, para acompanharem e fiscaliza-
rem a execução do contrato n° 171/2022 - SEGUP/Pa:
- TEN cEl BM PaUlo cÉSar VaZ JUNior, Mf. 5843502, como fiscal Titular.
- JoÃo iGo coSTa PEcK, Mf:5950402/1, como fiscal Suplente.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 843596

desiGNar FiscaL de coNtrato

Portaria Nº.32 /2022 – FisP
o diretor e ordenador de despesa do fundo de investimento de Segurança 
Pública - fiSP, designado através da PorTaria Nº. 1.015 /2022-ccG, de 
01.08.2022, publicada no doE nº 35.066 em 02.08.2022 e rESolUÇÃo 
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nº 002/2022-fiSP, de 02.08.2022, publicada no doE nº 35.068 em 
03.08.2022, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo: Processo nº 2022/935977, referente a ToMada dE PrE-
ÇOS n.º 001/2020-FISP, que gerou o CONTRATO nº 27/2022 - FISP, firma-
do entre este fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNÇa PÚBlica - fiSP e 
a empresa coNSTrUMaZ coNSTrUTora lTda, para execução da obra de 
rEforMa E aMPliaÇÃo da dElEGacia dE PolÍcia ciVil dE XiNGUara 
/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;
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 aos fiscais que encaminhem a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou 
fatura(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 aos fiscais, 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

Protocolo: 842736

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do coNtrato Nº 23/2022-FisP, 
PUBLicado No doe N° 35.086, de 23/08/2022, 

N° ProtocoLo 842760.
onde se lê: Vigência: 22/08/2022 à 21/08/2022.
Leia–se: Vigência: 22/08/2022 à 21/08/2023.
fundo de investimento de Segurança Pública - fiSP/SEGUP
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES
delegada de Polícia civil
diretora e ordenadora de despesas do fundo de investimento de Segurança Pública

Protocolo: 843253

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 26/2022-FisP
Objeto: OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CURRA-
LINHO/PA. Valor total: R$ 863.755,07 (oitocentos e sessenta e três mil, se-
tecentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos). Vigência: 22/08/2022 
à 22/08/2023, Processo nº 2022/363039. doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Unidade orçamentária: 44.101.06.181.1502.7559, Natureza da despesa: 
449051, fonte de recursos: 0141 e 0341, contratado: aTiTUdE coNS-
TrUTora EirEli EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 03.478.057/0001-
99. rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES -diretora e ordenadora de despesa 
do fiSP /MarcoS alBY MacHado dE MiraNda - aTiTUdE coNSTrUTo-
ra EirEli EPP.

Protocolo: 843233

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato: Nº 08/2022 - FisP. oBJE-
TO: Acréscimo de valor no montante de R$ 373.750,00 (trezentos e seten-
ta e três mil, setecentos e cinquenta reais), correspondente a 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor do contrato, equivalente a 50 (cinquenta) uni-
dades do produto a ser adquirido (computador desktop). DATA DA ASSI-
NaTUra: 22/08/2022 - dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES, diretora e 
ordenadora de despesas do fundo de investimento de Segurança Pública/
fiSP - lUciaNa SaNToS daNTaS - EMPrESa coNNEcT coMPUTadorES 
E SiSTEMaS lTda.

Protocolo: 843303
1º terMo aditiVo ao coNtrato: Nº 05/2022/FisP.

OBJETO: Acréscimo de serviço no valor de R$ 30.547,91 (trinta mil, qui-
nhentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos), e prorrogação 
do prazo de execução da obra referente ao contrato nº 05/2022/fiSP por 
90 (noventa) dias, a contar de 01/06/2022 até 30/08/2022. daTa da aS-
SiNaTUra: 22/08/2022 - rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - dirETora 
E ordENadora dE dESPESa do fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGU-
raNÇa PÚBlica/fiSP - fErNaNdo TadEU dE MElo E SilVa - caSTaNHal 
arQUiTETUra E coNSTrUÇÃo lTda.

Protocolo: 843610

FÉrias
.

Portaria Nº 1522/2022-saGa BeLÉM, 22 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 2022/1060663, e memorando. 
nº 008/2022 cGP-SEGUP, de 19.08.2022.
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº375/2022-SaGa, de 10.03.2022, 
publicada no doE nº 34.889, de 11.03.2022, que concedeu 15 (quinze) 
dias de férias à servidora VEra lÚcia alBUQUErQUE aMaral, Gerente de 
comunicação crítica, Mf nº 51855572/7, 2020/2021, no período de 06.04 
a 20.04.2022.
r E S o l V E:
conceder 15 (quinze) dias do período de gozo de férias à servidora VEra 
lÚcia alBUQUErQUE aMaral, Gerente de comunicação crítica, Mf nº 
51855572/7, referente ao exercício 2020/2021, sendo 05 (cinco) dias no 
período de 03 a 07.10.2022 e 10 (dez) no período de 24.10 a 02.11.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 843339
Portaria Nº 1523/2022-saGa BeLÉM, 23 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 851/2022-SaGa de 27.05.2022, publicada 
no doE nº 34.988 de 31.05.2022, que concedeu 15 (quinze) dias de 
férias à servidora Maria do Socorro dE SoUZa coSTa, Gerente de 
administração de Pessoal, Mf nº 0063282/1, 2020/2021, no período de 
19.07 a 02.08.2022.
r E S o l V E:
conceder 15 (quinze) dias do período de gozo de férias à servidora Ma-
ria do Socorro dE SoUZa coSTa, Gerente de administração de Pes-
soal, Mf nº 0063282/1, referente ao exercício 2020/2021 no período de 
13.09 a 27.09.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 843701

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1525/2022-saGa BeLÉM, 23 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 2022/1063119, e memorando. nº 51/2022 
NPc-SEGUP, de 22.08.2022.
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº1171/2022-SaGa, de 04.07.2021, 
publicada no doE nº 35.034, de 05.07.2022, que concedeu 30 (trinta) 
dias de 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:
Excluir as férias do servidor lUiZ fEliPE lEiTE SilVa, coordenador de 
Projetos e Capitação de Recursos, MF 5897876/1, 2021/2022, por neces-
sidade de serviço
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 843708

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2685/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo inciso Viii, do artigo 8°, da 
lei complementar Estadual nº 053/2006, e considerando o art. 91, os §§ 
2º e 3º do art. 106 c/c art. 106-a, todos da lei Estadual 5.251/85, alterada 
pela Lei 8.974/2020; Considerando o Decreto Estadual nº 1.463/2021, de 
12 de abril de 2021; Considerando a PORTARIA Nº 178/2021 – Gabinete 
do Comando, de 30 de junho de 2021, que estabelece os procedimentos 
de readaptação de policiais militares para permanência ou reversão ao 
serviço ativo, com emprego na atividade-meio, em processo de reforma ou 
reformados; Considerando a ATA 001/2022 – JPMSS SESSÃO ORDINÁRIA 
Nº 016/2022 – JPMSS, publicada no Boletim Geral nº 148, de 11 de agosto 
de 2022, que homologou o parecer diagnóstico da Junta regular de Saúde 
sessão ordinária 081/2022 – JrS, de 08/06/2022, que inspecionou o 2º 
SGT PM rG 21910 cHarlES ESTEVÃo coSTa dE liMa, e o considerou 
aPTo Para rEadaPTaÇÃo, permanecendo no serviço ativo da PMPa (PaE 
Nº 2022/1034143);
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rESolVE:
art. 1º rEVErTEr e rEadaPTar, permanecendo no serviço ativo da Polícia 
Militar do Pará, com o emprego na atividade-meio, o 2º SGT PM rG 21910 
cHarlES ESTEVÃo coSTa dE liMa, matrícula funcional nº 55930001, por 
ter sido inspecionado pela JPMSS/PMPa, e considerado apto para a readap-
tação ao serviço ativo da PMPa.
art. 2º claSSificar o 2º SGT PM rG 21910 cHarlES ESTEVÃo coSTa dE 
liMa, no departamento Geral de Pessoal da PMPa (icoaraci).
art. 3º ao chefe do departamento Geral de Pessoal da PMPa (icoaraci), 
efetivar o devido controle do cumprimento deste ato, e fazer os devidos 
ajustes na folha de pagamento do policial militar readaptado.
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 23 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 843726

errata
.

errata da Portaria Nº 4664/22/di/dF, contida no doE Nº 
35.084 do dia 22/08/2022; Onde Lê-se: Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 05 de pousada. leia-se: Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 04 de pousada. ordENador: roBiSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 843462

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº. 022/2019-daL/PMPa; EXERCÍCIO: 2022; OBJETO: O pre-
sente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do Con-
trato administrativo nº 022/2019-dal/PMPa, por mais 12 (doze) meses, 
no valor global de R$ 22.211,75 (vinte e dois mil, duzentos e onze reais 
e setenta e cinco centavos);Data da assinatura: 22/08/2022. Vigência: 
10/09/2022 a 09/09/2023; A despesa com este termo aditivo acontecerá 
da seguinte forma: Programa: 1297 – manutenção da gestão; Ação:Pro-
jeto/Atividade: 26/8338 –Operação das ações administrativas; Natureza 
da despesa: 3.33.903922 – outros serviços de terceiros – Pessoas Ju-
rídica; Plano Interno: 4120008338C; Fonte do Recurso: 0101 (Recurso 
Ordinário); Empresa: FAZ EVENTOS, LOCAÇÃO E TURISMO EIRELI; CNPJ 
nº 21.452.937/0001-78; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚ-
NIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 843274

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2022 – cPL/PMPa

o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 022/2022 – CPL/PMPA – PAE n° 2021/1177771, cujo objeto 
é a “Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento e insta-
lação de aparelhos de ar condicionado split, no Prédio do dEParTaMENTo 
GERAL DE PESSOAL DA PMPA, cuja infraestrutura de tubulação frigorífica 
e de dreno já encontram-se previamente instalados, conforme condições, 
quantidades e exigências constantes no edital e seus anexos”.
considerando o disposto no art. 5º, inciso iV, da lei Estadual nº 
6.474/02 combinado com o art. 13º, inc. V do decreto Estadual nº 
534/20, lei complementar federal nº 123/06, lei Estadual nº 8.417/16, 
subsidiariamente da lei federal nº 8.666/93, bem como a PorTaria Nº 
001/2022-dl/PMPa.
rESolVE:
01 – HOMOLOGAR o resultado final do Pregão Eletrônico nº 022/2022 – 
CPL/PMPA que teve como adjudicatária a empresa SPLIT SERVICE REFRI-
GEraÇÃo coMÉrcio E SErViÇoS lTda, cNPJ Nº 11.048.879/0001-68, 
pelo valor de R$ 338.282,81 (trezentos e trinta  e oito mil, duzentos e 
oitenta e dois reais e oitenta e um centavos) para o lote único do referido 
certame composto por equipamentos tipo split, exaustor, serviços de ins-
talação e demais insumos.
02 – rEMETEr o processo licitatório ao centro de compras e contratos, 
a fim de que sejam adotadas as medidas administrativas relativas à con-
tratação da empresa vencedora e demais providências no âmbito de suas 
atribuições.
Quartel em Belém - Pa, 22 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 843358

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria Nº 1044/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido MaNoEl MoUra 
dE SaNTaNa MElo, TEN cEl PM, Mf: 58183701, do efetivo do (a) 34° BPM/
MARABÁ: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: R$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 –AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSUMO – Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 843401

diÁria
.

Portaria Nº4714/22/di/dF – Objetivo: Reforço De Policiamento 
(Op. Adesão do Pará 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 Alimentação e 04 De Pousada; 
Servidores: SUB TEN PM Admar Costa Dos Santos; CPF: 567.255.902-
68; Valor: R$1.055,04. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO 
BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 843787
Portaria Nº4687/22/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-AGOSTO/22-BPRV); 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 30/07 a 14/08/2022; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Charles 
Palheta Da Silva; CPF: 381.524.362-91 ; Valor: R$2.611,20. SGT PM 
Emanuel De Souza Cabral Júnior; CPF: 449.038.042-91; Valor: R$2.611,20. 
CB PM Jhonatan William Carvalho Da Silva; CPF: 017.968.692-52; Valor: 
R$2.571,60. SD PM Elaine Cristina Da Silva Rodrigues; CPF: 903.670.732-
34 ; Valor: R$2.571,60. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO 
BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4688/22/di/dF – Objetivo:Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-AGOSTO/22-BPRV); 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 30/07 a 14/08/2022; Quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM 
Reginaldo Silva Barros; CPF: 379.885.902-78; Valor: R$2.611,20. SGT PM 
Milton Cezar Da Silva; CPF: 664.797.972-72; Valor: R$2.611,20. CB PM 
Max De Souza Batista; CPF: 785.945.612-53; Valor: R$2.571,60. CB PM 
Waldeci Alves De Sousa; CPF: 818.742.192-49; Valor: R$2.571,60. 
CB PM André Luis Pereira Teixeira; CPF: 800.286.082-91; Valor: 
R$2.571,60. CB PM Adriano Damasceno Coelho; CPF: 763.327.802-
15; Valor: R$2.571,60. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO 
BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4690/22/di/dF – Objetivo:Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-AGOSTO/22-BPRV); 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
PA; Destino: Santo Antônio Do Tauá-PA; Período: 30/07 a 14/08/2022; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGT PM André Levy Da Silva; CPF: 496.275.112-34; Valor: R$2.611,20. 
SGT PM Adilson José Dos Santos; CPF: 627.577.414-20; Valor: R$2.611,20. 
CB PM Denilson José Nascimento Ferreira; CPF: 000.337.532-37; Valor: 
R$2.571,60. CB PM José Augusto Ferreira Maues; CPF: 793.040.522-
20; Valor: R$2.571,60. CB PM Evandro Wilson Oliveira Da Silva; CPF: 
529.745.292-91; Valor: R$2.571,60. CB PM Bruno Leandro Botêlho Da 
Silva; CPF: 997.623.822-34; Valor: R$2.571,60. ORDENADOR: CEL QOPM 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4691/22/di/dF – Objetivo:Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-AGOSTO/22-BPRV); 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; 
Destino: Cametá-PA; Período: 30/07 a 14/08/2022; Quantidade de diárias: 15 
de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Eduardo Augusto Brito 
Santos; CPF: 476.626.702-87; Valor: R$3.956,40. SGT PM João Damielson 
Ribeiro Canuto; CPF: 591.740.992-72; Valor: R$3.956,40. SGT PM Jean José Da 
Cruz; CPF: 455.648.922-91; Valor: R$3.956,40. CB PM Diego Do Nascimento 
Rafael; CPF: 893.559.622-15; Valor: R$3.798,00. CB PM Jubervane De Jesus 
Rodrigues Cunha; CPF: 969.421.852-72; Valor: R$3.798,00. ORDENADOR: CEL 
QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4692/22/di/dF – Objetivo:Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-AGOSTO/22-BPRV); 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 30/07 a 14/08/2022; Quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM 
Marcus Vinícius Nunes Da Cunha; CPF: 608.950.122-00; Valor: 
R$3.956,40. SGT PM Rubervan Faustino De Melo; CPF: 634.310.172-15; 
Valor: R$3.956,40. SGT PM Charliston Eduardo Dos Santos Lima; CPF: 
883.852.642-72; Valor: R$3.956,40. CB PM Rafael De Souza Miranda; 
CPF: 935.545.402-34; Valor: R$3.798,00. CB PM Anderson De Mendonça 
Cordovil; CPF: 794.382.962-04; Valor: R$3.798,00. ORDENADOR: CEL 
QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4693/22/di/dF – Objetivo:Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-AGOSTO/22-BPRV); 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
PA; Destino: Tailândia-PA; Período: 30/07 a 14/08/2022; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM George 
iradir Meireles Braga; CPF: 397.204.892-00; Valor: R$3.956,40. SGT PM 
Fábio Meireles Braga; CPF: 605.917.732-87; Valor: R$3.956,40. SGT PM 
Joaquim Alves De Oliveira Neto; CPF: 602.278.502-20; Valor: R$3.956,40. 
SGT PM Alberto De Araújo Fausto; CPF: 703.109.392-91 ; Valor: 
R$3.956,40. SGT PM Robson De Sousa Barbosa; CPF: 818.276.872-15; 
Valor: R$3.956,40. CB PM Dênis De Carvalho Da Costa; CPF: 000.612.912-
93; Valor: R$3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO 
BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
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Portaria Nº4694/22/di/dF – Objetivo:Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-AGOSTO/22-BPRV); 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; 
Destino: Moju-PA; Período: 30/07 a 14/08/2022; Quantidade de diárias: 
15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Henrique 
Mariano Gomes Do Amaral; CPF: 452.428.282-34; Valor: R$3.956,40. 
SGT PM José Revelino De Maria Oliveira; CPF: 755.715.102-00; Valor: 
R$3.956,40. SGT PM Marcelo Ugarter De Almeida; CPF: 864.913.932-91; 
Valor: R$3.956,40. SGT PM Thiago Cleberson Da Silva; CPF: 867.573.002-
06; Valor: R$3.956,40. CB PM Elielton Junior Dos Santos Quaresma; 
CPF: 864.051.012-15; Valor: R$3.798,00. CB PM Sávio Jesus De Sousa 
Maués; CPF: 010.558.072-41; Valor: R$3.798,00. ORDENADOR: CEL 
QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4695/22/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de 
Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-AGOSTO/22-BPRV); FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Acará-
PA; Período: 30/07 a 14/08/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM João Amancio Neves Dos Reis; CPF: 
427.579.672-15 ; Valor: R$3.956,40. SGT PM Eduardo Augusto Das Neves 
Pereira; CPF: 690.175.142-72; Valor: R$3.956,40. SGT PM Thiago Da Silva 
Costa; CPF: 867.410.392-87; Valor: R$3.956,40. CB PM Abraão Moura 
Lobato; CPF: 004.753.792-25; Valor: R$3.798,00. SD PM Orleans De Oliveira 
Farias; CPF: 004.621.062-84; Valor: R$3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4696/22/di/dF – Objetivo:Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-AGOSTO/22-BPRV); 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; 
Destino: Marabá-PA; Período: 30/07 a 14/08/2022; Quantidade de diárias: 
15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Arthur Souza De 
Castro; CPF: 006.360.522-81; Valor: R$3.956,40. CB PM Fábio Junho Pereira 
Barros; CPF: 718.494.592-15; Valor: R$3.798,00. CB PM Elden De Souza 
Amaral; CPF: 985.480.342-20 ; Valor: R$3.798,00. CB PM Denio De Macêdo 
Medeiros; CPF: 802.167.652-34; Valor: R$3.798,00. CB PM João Paulo Brito 
Favacho; CPF: 736.205.052-68; Valor: R$3.798,00. CB PM Keidison Da Costa 
Santos; CPF: 732.424.382-72; Valor: R$3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4697/22/di/dF – Objetivo:Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-AGOSTO/22-BPRV); 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
PA; Destino: Altamira-PA; Período: 30/07 a 14/08/2022; Quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM 
Raimundo Nonato Oliveira Da Silva; CPF: 397.039.752-91; Valor: 
R$3.956,40. SGT PM Adson Rocha Corrêa; CPF: 752.251.662-53; Valor: 
R$3.956,40. SGT PM Isaias Ferreira De Oliveira; CPF: 587.532.902-59; 
Valor: R$3.956,40. SGT PM Emanoel Carlos Velascoa Azevedo Neto; CPF: 
791.220.782-15; Valor: R$3.956,40. CB PM Wellison Fernando Rabelo 
Brilhante; CPF: 827.063.872-20 ; Valor: R$3.798,00. SD PM Fabine Elen 
Silva Sousa; CPF: 010.391.462-52; Valor: R$3.798,00. ORDENADOR: CEL 
QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4698/22/di/dF – Objetivo:Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-AGOSTO/22-BPRV); 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
PA; Destino: Santarém-PA; Período: 30/07 a 14/08/2022; Quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM 
Eliezer De Araújo Silva; CPF: 307.642.112-34 ; Valor: R$3.956,40. SGT PM 
Carlos Castilho De Alencar; CPF: 617.568.062-68; Valor: R$3.956,40. 
CB PM Paulo Sergio Raiol Gonçalves; CPF: 748.972.842-87; Valor: 
R$3.798,00. CB PM Joyce Carla Duarte Bezerra; CPF: 015.471.992-70; 
Valor: R$3.798,00. CB PM Josué Miranda Amaral Dias; CPF: 000.955.872-
17; Valor: R$3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO 
BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4699/22/di/dF – Objetivo:Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-AGOSTO/22-BPRV); 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
PA; Destino: Aurora Do Pará-PA; Período: 30/07 a 14/08/2022; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGT PM Flavio Cardoso Ferreira; CPF: 634.032.932-20; Valor: R$3.956,40. 
SGT PM Roberto Sherlock Moraes Da Silva; CPF: 660.460.412-87; Valor: 
R$3.956,40. SGT PM Robson Rocha Da Silva; CPF: 787.500.752-68; Valor: 
R$3.956,40. CB PM Diogo Alves De Brito; CPF: 004.986.272-33; Valor: 
R$3.798,00. CB PM Washington Damasceno Da Silva; CPF: 852.259.752-91 
; Valor: R$3.798,00. CB PM Alexander Valente Mourao; CPF: 912.220.522-
53; Valor: R$3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO 
BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4700/22/di/dF – Objetivo:Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-AGOSTO/22-BPRV); 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período: 30/07 a 14/08/2022; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Emerson 
Luiz Nazaré Da Gama; CPF: 379.643.722-20; Valor: R$3.956,40. SGT PM 
Paulo Da Rosa Celso De Farias; CPF: 299.192.402-06; Valor: R$3.956,40. 
SGT PM Wilson Da Fonsêca Barros; CPF: 680.883.022-34; Valor: 
R$3.956,40. CB PM Thércio Júnior Pinheiro De Lima; CPF: 862.232.912-72; 
Valor: R$3.798,00. SD PM Marcelo Santos Da Luz Filho; CPF: 019.584.352-
52 ; Valor: R$3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO 
BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4701/22/di/dF – Objetivo:Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-AGOSTO/22-BPRV); 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
PA; Destino: Goianésia Do Pará-PA; Período: 30/07 a 14/08/2022; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGT PM Ronaldo Denis Dos Santos Corrêa; CPF: 834.718.982-04 ; Valor: 
R$3.956,40. SGT PM Carlos Augusto Barros Amoras; CPF: 452.424.532-49 
; Valor: R$3.956,40. SGT PM Josué Soares Torres Da Silva Júnior; CPF: 
914.479.172-00; Valor: R$3.956,40. CB PM Renan Silva De Melo; CPF: 
948.065.512-87; Valor: R$3.798,00. CB PM Wesley Kennedy Duarte Da 
Silva; CPF: 016.186.162-85; Valor: R$3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4702/22/di/dF – Objetivo:Policiamento e Fiscalização de 
Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-AGOSTO/22-BPRV); FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: 
Parauapebas-PA; Período: 30/07 a 14/08/2022; Quantidade de diárias: 15 
de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Elias Carlos Vieira 
Lima; CPF: 392.283.392-68; Valor: R$3.956,40. SGT PM Aguinaldo Ygor 
Oliveira Matos; CPF: 837.271.592-00; Valor: R$3.956,40. SGT PM Reginaldo 
Moreira Júnior; CPF: 802.183.692-04; Valor: R$3.956,40. CB PM William De 
Sousa Brito; CPF: 838.413.262-34; Valor: R$3.798,00. CB PM Francisco De 
Sousa Neco Junior; CPF: 917.926.062-49 ; Valor: R$3.798,00. SD PM Patrick 
Teles Pimenta; CPF: 965.446.192-72; Valor: R$3.798,00. ORDENADOR: CEL 
QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4703/22/di/dF – Objetivo:Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-AGOSTO/22-BPRV); 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
PA; Destino: Conceição Do Araguaia-PA; Período: 30/07 a 14/08/2022; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGT PM David De Paiva Carlos Júnior; CPF: 825.635.782-72; Valor: 
R$3.956,40. CB PM Thiago Doná; CPF: 769.187.002-78; Valor: R$3.798,00. 
CB PM Cleison Antonio De Oliveira Da Silva; CPF: 704.307.482-72 ; Valor: 
R$3.798,00. CB PM Marinilson Da Conceição Aleixo; CPF: 713.319.482-15; 
Valor: R$3.798,00. CB PM Diogo Mendes Carlos; CPF: 888.766.242-87; 
Valor: R$3.798,00. CB PM Everton Carlos Naiff Botelho; CPF: 746.845.742-
53; Valor: R$3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO 
BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4704/22/di/dF – Objetivo:Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-AGOSTO/22-BPRV); 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; 
Destino: Ourém-PA; Período: 30/07 a 14/08/2022; Quantidade de diárias: 
15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Ricardo Alexandre 
Araújo Leal; CPF: 636.631.802-63; Valor: R$3.956,40. SGT PM Higor 
Antônio Ramos Corrêa; CPF: 526.776.212-15; Valor: R$3.956,40. CB PM 
Carlos Felipe Bahia Magalhães; CPF: 010.425.532-38; Valor: R$3.798,00. 
CB PM André Tiago Da Silva Barbosa; CPF: 836.584.912-72 ; Valor: 
R$3.798,00. CB PM Madson Damasceno Da Silva; CPF: 854.529.122-15; 
Valor: R$3.798,00. CB PM Wellington Pereira Barros; CPF: 823.897.052-
00; Valor: R$3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO 
BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4705/22/di/dF – Objetivo:Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-AGOSTO/22-BPRV); 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
PA; Destino: Ourilândia Do Norte-PA; Período: 30/07 a 14/08/2022; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SUB TEN PM Lenilson Rodrigues De Araújo; CPF: 488.811.712-87 ; Valor: 
R$3.956,40. SGT PM Simplício De Sousa Amorim; CPF: 443.614.242-68; 
Valor: R$3.956,40. CB PM Hernan José Silva Da Silva; CPF: 912.539.342-
15; Valor: R$3.798,00. CB PM Dayvid Lourenço De Souza Oliveira; CPF: 
510.738.112-04; Valor: R$3.798,00. CB PM Fabio Alexandre Lima Pereira; 
CPF: 957.444.442-20 ; Valor: R$3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4706/22/di/dF – Objetivo:Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-AGOSTO/22-BPRV); 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
PA; Destino: Igarapé-Miri-PA; Período: 30/07 a 14/08/2022; Quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM José 
Domingos Pimenta Viana; CPF: 468.409.072-87; Valor: R$3.956,40. 
SGT PM Carlos Williams Rendeiro Lima; CPF: 685.750.762-72; Valor: 
R$3.956,40. SGT PM Thiago Miranda Marinho; CPF: 852.422.922-53; 
Valor: R$3.956,40. CB PM Bruno Dias Goes; CPF: 015.581.442-77; 
Valor: R$3.798,00. CB PM Hurya Ugusto Cruz Maciel; CPF: 016.574.032-
97; Valor: R$3.798,00. ORDENADOR: CEL QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 843540
Portaria Nº4709/22/di/dF – Objetivo: reforço de Policiamento 
(Op. Adesão do Pará 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: CB PM Genilson Arnaud Da Silva; CPF: 690.039.202-49; Valor: 
R$ 1.012,80. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
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Portaria Nº4710/22/di/dF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. 
Adesão do Pará 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SGT PM Emerson Ricardo Alves Da Silva; CPF: 410.638.722-00; Valor: 
R$ 1.055,04. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA 
BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4711/22/di/dF – Objetivo: A Serviço da PMPA; 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; 
Destino: Marabá-PA; Período: 18 a 20/08/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SD PM Moisés Batista 
Campos Baia; CPF: 009.395.252-08 ; Valor: R$ 506,40. SD PM Felipe 
Matheus Soares Ferreira Nobre; CPF: 013.315.202-23 ; Valor: R$ 506,40. 
ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4712/22/di/dF – Objetivo: A Serviço da PMPA; 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
PA; Destino: Paragominas-PA; Período: 12 a 22/08/2022; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM 
Alan Ricardo Espírito Santo Da Rocha; CPF: 266.266.322-72; Valor: 
R$ 2.637,60. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA 
BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4713/22/di/dF – Objetivo: Curso CONEX 2022; 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; 
Destino: Goiânia-GO; Período: 23 a 27/08/2022; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação , 04 de pousada e 5 indenizações de transporte; Servidores: 
CEL PM Adenilso Fernandes Rodrigues Júnior; CPF: 572.406.392-15; 
Valor: R$ 2.669,21. CAP PM Nadja Aparecida Do Nascimento Araújo; CPF: 
861.104.382-00 ; Valor: R$ 2.431,88. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON 
AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 843579

.

.

resULtado de recUrso adMiNistratiVo
.

decisÃo de recUrso adMiNistratiVo
PreGÃo eLetrÔNico 22/2022/cPL/PMPa

Processo Nº 2021/1177771
o comandante Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, constantes no art. 8º, da lei complementar nº 053/06 e art. 5º, 
iii e iV da lei Estadual 6.474/02 c/c art. 13, iii e iV do decreto Estadual 
nº 534/2020.
considerando o recurso administrativo interposto pela empresa M e W CO-
MÉrcio SErViÇoS E rEPrESENTaÇÕES lTda - cNPJ 01.957.320/0001-
05, contra a decisão do pregoeira que aceitou e habilitou a proposta da 
empresa SPliT SErVicE rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SErViÇoS lTda, 
CNPJ Nº 11.048.879/0001-68, no certame em epígrafe que tem por objeto 
a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica 
especializada no fornecimento e instalação de aparelhos de ar condiciona-
do split, no Prédio do DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL DA PMPA, cuja 
infraestrutura de tubulação frigorífica e de dreno já encontram-se previa-
mente instalados, conforme condições, quantidades e exigências constan-
tes no edital e seus anexos.
rESolVE:
01 – acolher integralmente os fundamentos e as conclusões expostas 
na decisão adotada pela Pregoeira, designado através da PorTaria Nº 
001/2022 - DL/PMPA, de 26 de julho de 2022, publicada no DOE nº 35.060, 
de 28 de julho de 2022, que negou provimento ao recurso impetrado pela 
recorrente.
02 – Adjudicar o objeto do certame à empresa vencedora, SPLIT SERVICE 
rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SErViÇoS lTda, cNPJ Nº 11.048.879/0001-
68, pelo valor de R$ 338.282,81 (trezentos e trinta  e oito mil, duzentos e 
oitenta e dois reais e oitenta e um centavos).
Quartel em Belém – Pa, 22 de agosto de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante - Geral da PMPa

Protocolo: 843353
decisÃo de recUrso adMiNistratiVo

PreGÃo eLetrÔNico 22/2022/cPL/PMPa
Processo Nº 2021/1177771

o comandante Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, constantes no art. 8º, da lei complementar nº 053/06 e art. 5º, 
iii e iV da lei Estadual 6.474/02 c/c art. 13, iii e iV do decreto Estadual 
nº 534/2020.
considerando o recurso administrativo interposto pela empresa daVid 
MorEira E cia lTda- cNPJ 03.564.152/0001-05, contra a decisão do 
pregoeira que aceitou e habilitou a proposta da empresa SPliT SErVicE 
rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SErViÇoS lTda, cNPJ Nº 11.048.879/0001-
68, no certame em epígrafe que tem por objeto a escolha da proposta 
mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica especializada no for-
necimento e instalação de aparelhos de ar condicionado split, no Prédio 
do DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL DA PMPA, cuja infraestrutura de 
tubulação frigorífica e de dreno já encontram-se previamente instalados, 
conforme condições, quantidades e exigências constantes no edital e seus 
anexos.

rESolVE:
01 – acolher integralmente os fundamentos e as conclusões expostas 
na decisão adotada pela Pregoeira, designado através da PorTaria Nº 
001/2022 - DL/PMPA, de 26 de julho de 2022, publicada no DOE nº 35.060, 
de 28 de julho de 2022, que negou provimento ao recurso impetrado pela 
recorrente.
02 – Adjudicar o objeto do certame à empresa vencedora, SPLIT SERVICE 
rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SErViÇoS lTda, cNPJ Nº 11.048.879/0001-
68, pelo valor de R$ 338.282,81 (trezentos e trinta  e oito mil, duzentos e 
oitenta e dois reais e oitenta e um centavos).
Quartel em Belém – Pa, 22 de agosto de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante - Geral da PMPa

Protocolo: 843356

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo Nº 002/2022
coNtrato Nº 035/2020

Exercício: 2022
Objeto: A prorrogação do período de vigência de prestação de serviços 
de assessoria de contabilidade a sede do fundo de assistência Social da 
PMPa.
Justificativa: Serviço de natureza continua.
Valor Global: R$ 52.800,00 (Cinquenta e Dois Mil, Oitocentos reais), dis-
pêndio mensal.
Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023
data da assinatura: 12/08/2022
licitação: PrEGÃo ElETroNico Nº 003/2020 – cPl/faSPM, ProVENi-
NENTE do ProcESSo liciTaTÓrio Nº 014/2020 – cPl/faSPM
Programa: 1297 – Manutenção da Gestão
Projeto/Atividade: 8338 – Ações Administrativas
Elemento de Despesa: 333903905 – Serviços Técnicos Profissionais
Plano interno: 4120008338c
fonte: 0151000000
contratada: METroPolE SolUÇÕES EMPrESariaiS E GoVErNaMENTaiS 
EirEli, cNPJ nº 07.843.902/0001-39
Endereço: Brasília - DF, na Rua SRVTN, quadra 701, conjunto C, no 124, 
Bloco B, centro empresarial Norte, asa Norte, cEP 70.719-903
ordenador: raul Zenio Gentil Silva–cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 843583
eXtrato de terMo aditiVo Nº 002/2022

coNtrato Nº 038/2021
Exercício: 2022
Objeto: prorrogação da vigência do contrato
Justificativa: proximidade de fim de vigência e impossibilidade de conclu-
são dos serviços do objeto originário deste contrato, permanecendo valor 
orçado sem quaisquer alterações.
Vigência: 29/07/2022 à 28/01/2023
licitação: Processo 023/2021 – cPl/faSPM – iNEXiGiBilidadE dE lici-
TaÇÃo Nº 003/2021 – cPl/faSPM
Contratada: EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Endereço: rua Ó de almeida, 533 - 01 - campina, Belém - Pa, cEP: 66017-050
E-mail: allan@equilibriumweb.com.br
ordenador: raUl ZENio GENTil SilVa – cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 843502

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 038/2021 – FasPM, celebrado com a empresa EQUiliBriUM 
WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. Pelo presente fica apostilado ao 
contrato administrativo supramencionado,
oBJETo: correção do equívoco na dotação orçamentária do contrato n° 
038/2021.
considerando a dotação orçamentária, a qual passa a vigorar com a se-
guinte redação:
onde se lê:
Programa: 8338 – ações administrativas
Projeto/Atividade: 8338 – operacionalização das ações administrativas
Leia-se:
Programa: 1502 – Segurança Pública
Projeto/Atividade: 8277E – Assistência aos Agentes de segurança pública
Belém/Pa, 22 de agosto de 2022.
raUl ZENio GENTil SilVa – cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 843696
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 311 de 22 de aGosto de 2022
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dE-
fESa ciVil, no uso da competência que lhe confere os art. 4°, e art. 10 da 
lei n° 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando o art. 106 e 106-A, da Lei nº 5.251, de 31 de julho de 1985, 
alterada pela Lei 8.974, de 13 de janeiro de 2020, c/c Decreto nº 1.463, 
de 12 de abril de 2021;
considerando a PorTaria Nº 323 de 06 de agosto de 2021, publicada no 
Boletim Geral n° 152 de 16 de agosto de 2021 que versa sobre a permanência 
no serviço ativo com emprego na atividade-meio dos bombeiros militares 
que incorram em situação de “Reforma por Incapacidade Física Definitiva”, 
no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Pará;
considerando o teor da aTa 005/2022 – SESSÃo ordiNária Nº 012/2022 
– JPMSS, publicada no Boletim Geral nº 116 de 22 de junho de 2022, com 
o parecer “APTO PARA READAPTAÇÃO permanecendo no serviço ativo do 
cBMPa com emprego na atividade-meio” do Sd BM NarcÍSio BrUNo NU-
NES fErrEira, Mf: 5932269/1, gerada através do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2022/849951, resolve:
art. 1° - readaptar ao serviço ativo do corpo de Bombeiros Militar do Pará, 
com o emprego na atividade-meio, o Sd QBM NarcÍSio BrUNo NUNES 
FERREIRA, RG: 0246702620035; MF: 5932269/1.
art. 2º – ao militar observar o art. 11 da PorTaria Nº 323, de 06 de 
agosto de 2021, publicada no Boletim Geral n° 152 de 16 de agosto de 
2021, referente ao uso de fardamento para sua nova condição.
art. 3° - À diretoria de Pessoal do cBMPa efetivar o devido controle do 
cumprimento deste ato.
art. 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus 
efeitos a contar de 20 de julho de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 843755

.

.

diÁria
.

Portaria Nº.219/diÁria/cedec, de 23 de aGosto de 2022.
O Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022.
rESolVE:
art. 1º – conceder aos militares: caP QoBM MarcElo PiNHEiro doS 
SaNToS, STEN QBM rr JoEl BraZÃo diaS, SGT QBM adalBErTo SaN-
ToS da SilVa e cB QBM alEXaNdrE daS NEVES aNSElMo, 03 (três) diá-
rias de alimentação e 02 (duas) diárias de pousada para cada, perfazendo 
um valor total de R$ 2.677,15, (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE 
rEaiS E QUiNZE cENTaVoS), por estarem se deslocando de Belém-Pa ao 
município de Marabá/PA, na Região de Integração de Carajás e com diárias 
do grupo B, do dia 25 a 27 de agosto de 2022, a serviço da coordenadoria 
Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil

Protocolo: 843359
Portaria Nº 121/diÁria/dF de 04 de aBriL de 2022

conceder aos militares: STEN BM dailTo fariaS da SlVa, Mf: 5598524, 
SGT BM JHoNaTaN rodriGUES da SilVa, Mf: 57173432, SGT BM VaN-
drÉ cordEiro do NaSciMENTo, Mf: 57173874, 05 (ciNco) diárias de 
alimentação e 04 (quatro) diárias de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de R$ 3.560,76 (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS 
E SETENTa E SEiS cENTaVoS), para seguirem viagem de ananindeua para 
Marabá - Pa, no período de 24 a 28 de Março de 2021, a serviço do 5º 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.

Portaria Nº 135/diÁria/dF de 04 de aBriL de 2022
conceder aos militares: STEN rr BM carloS alBErTo da SilVa BarroS, 
Mf: 3389154, STEN rr BM JoMar JardiM doS SaNToS, Mf: 5427860, 
STEN rr BM EdENilSoN SoUZa rocHa, Mf: 5037484, 02 (dUaS) diárias 
de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de R$ 783,36 (SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA 
E SEiS cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém para Vigia de Nazaré - 
Pa, no período de 17 a 18 de fevereiro de 2022, a serviço do almoxarifado 
Geral do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Portaria Nº 139/diÁria/dF de 19 de aBriL de 2022
conceder aos militares: cEl QoBM HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa 
5267560, 02 (dUaS) diárias de alimentação e 01 (UMa) diária de pou-
sada, perfazendo um valor total de R$ 828,21 (OITOCENTOS E VINTE E 
oiTo rEaiS E ViNTE E UM cENTaVoS), para seguir viagem de Belém para 
Santarém - Pa, no período de 06 a 07 de abril de 2022, a serviço do Ga-
binete do comando 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.

Portaria Nº 145/diÁria/dF de 04 de aBriL de 2022
conceder aos militares: STEN rr BM carloS alBErTo da SilVa BarroS, 
Mf: 3389154, STEN rr BM JoMar JardiM doS SaNToS, Mf: 5427860, 
02 (dUaS) diárias de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de R$ 522,24 (QUINHENTOS E VINTE E DOIS 
rEaiS E ViNTE E QUaTro cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém 
para curuçá - Pa, no período de 10 a 11 de Março de 2022, a serviço do 
almoxarifado Geral do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Portaria Nº 151/diÁria/dF de 04 de aBriL de 2022
conceder aos militares: SGT BM odENilSoN liSBoa corrÊa, Mf: 
5610222, cB BM EdSoN doS PraZErES ViaNa, Mf: 57217949, cB BM 
lEoNardo BriTo da SilVa, Mf: 57218050, 03 (TrÊS) diárias de alimen-
tação e 02 (dUaS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor 
total de R$ 1.925,40 (UM MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E 
QUarENTa cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém para São Miguel 
do Guamá - Pa, no período de 25 a 27 de fevereiro de 2022, a serviço do 
1°GMaf 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.

Portaria Nº 172/diÁria/dF de 19 de aBriL de 2022
conceder aos militares: STEN rr BM carloS alBErTo da SilVa BarroS, 
Mf: 3389154 E STEN rr BM JoMar JardiM doS SaNToS, Mf: 5427860, 
03 (TrÊS) diárias de alimentação e 02 (dUaS) diárias de pousada para 
cada, perfazendo um valor total de R$ 1.318,80 (UM MIL E TREZENTOS E 
dEZoiTo rEaiS E oiTENTa cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém 
para Parauapebas - Pa, no período de 04 a 06 de abril de 2022, a serviço 
do almoxarifado Geral do cBMPa.Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Portaria Nº 174/diÁria/dF de 19 de aBriL de 2022
conceder aos militares: STEN rr BM carloS alBErTo da SilVa BarroS, 
MF: 3389154; STEN RR BM JOMAR JARDIM DOS SANTOS, MF: 5427860 E 
STEN rr BM EdENilSoN SoUZa rocHa, Mf: 5037484, diárias de alimen-
tação e diárias de pousada para cada, conforme planilha anexo, perfazendo 
um valor total de R$ 1.361,00 (UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E UM 
rEaiS), para seguirem viagem de Belém para Mosqueiro – Pa e Salvaterra 
- Pa, no período de 18 a 26 de Março de 2022, a serviço do almoxarifado 
Geral do cBMPa.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Portaria Nº 176/diÁria/dF de 25 de aBriL de 2022
 conceder aos militares: MaJ BM aNdErSoN coSTa caMPoS, Mf: 
57174111; SGT BM VANIA CRISTINA COSTA SILVA, MF: 57190182; CB 
BM FLAVIO EDUARDO ALCANTARA BRAGA, MF: 57218046; SD BM ROCK 
WILLIAM DIAS MIRANDA, MF: 5932488 E SD BM ALESSANDRA CARMINA 
fariaS dE alMEida, Mf: 5932462, 03 (TrÊS) diárias de alimentação e 
02 (DUAS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de R$ 
7.037,97 (SETE Mil E TriNTa E SETE rEaiS E NoVENTa E SETE cENTa-
VoS), para seguirem viagem de Belém – Pa para campo Grande - MS, no 
período de 06 a 08 de Maio 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.

Portaria Nº 183/diÁria/dF de 27 de aBriL de 2022
conceder ao militar: cEl QoBM HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa, Mf: 
5267560, 02 (dUaS) diárias de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada, 
perfazendo um valor total de R$ 828,21 (OITOCENTOS E VINTE E OITO 
rEaiS E ViNTE E UM cENTaVoS), para seguir viagem de Belém para San-
tarém - Pa, no período 20 a 21 de abril 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.

Portaria Nº 184/diÁria/dF de 27 de aBriL de 2022
cEl QoBM HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa, Mf: 5267560, cEl QoBM 
JaYME dE aViZ BENJo, Mf: 5704430 E cB BM JailSoN MiraNda dE JE-
SUS, Mf: 57212042, diárias de alimentação e diárias de pousada, confor-
me planilha anexo, perfazendo um valor total de R$ 1.130,65 (UM MIL E 
cENTo E TriNTa rEaiS E SESSENTa E ciNco cENTaVoS), para seguirem 
viagem de Belém para dom Eliseu - Pa, no período 21 a 22 de abril 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.

Portaria Nº 185/diÁria/dF de 27 de aBriL de 2022
conceder aos militares: cEl QoBM HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa, 
Mf: 5267560, cEl QoBM Joao JoSE da SilVa JUNior, Mf: 5704421, cEl 
QoBM lUiS arTHUr TEiXEira ViEira, Mf: 5749034, TcEl QoBM PaBlo 
crUZ dE oliVEira, Mf: 5833523, MaJ QoBM diaNa fErNaNdES daS 
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cHaGaS, Mf: 54184148, SGT BM NaTaNaEl cardoSo da SilVa, Mf: 
5602408, SGT BM SErGio raMoS loPES, Mf: 5602440, cB BM GEdEr-
SoN da SilVa riBEiro, Mf: 57218283, cB BM EVaNdro MaTEUS dE oli-
VEira, Mf: 57189219 E Sd BM GlEidSoN Maia dE SEiXaS, Mf: 5932287, 
02 (dUaS) diárias de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de R$ 4.658,01 (QUATRO MIL E SEISCENTOS 
E ciNQUENTa E oiTo rEaiS E UM cENTaVo), para seguirem viagem de 
Belém para Marabá - Pa, no período 27 a 28 de abril 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.

Portaria Nº 189/diÁria/dF de 04 de Maio de 2022
conceder aos militares: caP BM lUEdSoN dE SoUZa araUJo, Mf: 
5623707, Mf: SGT BM faBio MaGalHaES dE dEUS, Mf: 54185062, SGT 
BM Jairo rodriGo da SilVa PErEira, Mf: 57173870, SGT BM EdSoN 
dE SoUZa, Mf: 5427835 E cB BM GEdErSoN da SilVa riBEiro, Mf: 
57218283, 05 (ciNco) diárias de alimentação e 04 (QUaTro) diárias de 
pousada para cada, perfazendo um valor total de R$ 6.005,79 (SEIS MIL 
E ciNco rEaiS E SETENTa E NoVE cENTaVoS), para seguirem viagem 
de Belém para a Barcarena - Pa, no período de 02 a 06 de Maio de 2022, 
a serviço do caT 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.

Portaria Nº 194/diÁria/dF de 06 de Maio de 2022
conceder aos militares: SGT BM GElYdSoN GoMES ViNENTE 57173888/ 
1, SGT BM JUNior GoMES fariaS 57173411/ 1, cB BM ToNY dalENo 
BarroS riBEiro 57189407/ 1, cB BM Joao rodriGo MEirElES dE 
frEiTaS 57217986/ 1, 08 (oiTo) diárias de alimentação e 07 (SETE) diá-
rias de alimentação para cada, perfazendo um valor total de R$ 7.754,40 
(SETE Mil E SETEcENToS E ciNQUENTa E QUaTro rEaiS E QUarENTa 
cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém para a Breu Branco – Pa, no 
período de 10 a 17 de Março de 2022, a serviço do 1°GMaf 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.

Portaria Nº 204/diÁria/dF de 06 de Maio de 2022
 conceder aos militares: cB BM iTalo dE oliVEira SaNdoVal 57217925/ 
1, SD BM PEDRO WILHAMIS SEABRA ABREU 5932278/ 1, SD BM VALDE-
Mir cordEiro da coSTa 5932470/ 1, 04 (QUaTro) diárias de alimen-
tação e 03 (TrÊS) diárias de alimentação para cada, perfazendo um valor 
total de R$ 2.658,60 (DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO 
rEaiS E SESSENTa cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém para a 
São Sebastião da Boa Vista – Pa, no período de 12 a 15 de fevereiro de 
2022, a serviço do 1°GMaf 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.

Portaria Nº 206/diÁria/dF de 06 de Maio de 2022
 conceder a militar: cB BM lia Maira da SilVa dUarTE 57218565/ 1, 03 
(TrÊS) diárias de alimentação e 03 (TrÊS) diárias de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de R$ 759,60 (SETECENTOS E CINQUENTA E 
NoVE rEaiS E SESSENTa E SEiS cENTaVoS), para seguir viagem de San-
tarém para a capital do Estado, no período de 07 a 09 de Março de 2022, 
a serviço do 4°GBM do cBMPa.Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Portaria Nº 207/diÁria/dF de 06 de Maio de 2022
conceder aos militares: STEN BM PEdro PaUlo coUTiNHo Baia 
5608767/ 1, STEN BM idEVaN diaS cardoSo 5609968/ 1 E Sd BM JUlio 
cESar alVES PEdrEiro 5932568/ 1, 06 (SEiS) diárias de alimentação 
e 05 (ciNco) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total 
de R$ 4.293,96 (QUATRO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E 
NoVENTa E SEiS cENTaVoS), para seguirem viagem de Santarém para 
oriximiná - Pa, no período de 06 a 11 de abril de 2022, a serviço do 4°GBM 
do cBMPa.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Portaria Nº 295/diÁria/dF de 08 de JUNHo de 2022
conceder aos militares: STEN rr BM JoMar JardiM doS SaNToS 
5427860/2, STEN rr BM carloS alBErTo da SilVa BarroS 3389154/2 
, 02 (dUaS) diárias de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para 
cada, perfazendo um valor total de R$ 791,28 (SETECENTOS E NOVENTA 
E UM rEaiS E ViNTE E oiTo cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém 
para Salvaterra - Pa, no período de 27 a 28 de Maio de 2022, a serviço do 
almoxarifado Geral do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.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.

Portaria Nº 296/diÁria/dF de 08 de JUNHo de 2022
conceder aos militares: STEN rr BM JoMar JardiM doS SaNToS 
5427860/ 2, STEN rr BM carloS alBErTo da SilVa BarroS 3389154/ 
2, 01 (UMaS) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total 
de R$ 263,76 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS 
cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém para Mãe do rio - Pa, no 
dia 30 de Maio de 2022, a serviço do almoxarifado Geral do cBMPa.Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Portaria Nº 297/diÁria/dF de 08 de JUNHo de 2022
 conceder aos militares: STEN rr BM JoMar JardiM doS SaNToS 
5427860/ 2, STEN BM EdENilSoN SoUZa rocHa 5037484/ 2, SGT BM 
NElSoN loBaTo aBrEU 5623472/ 1, 05 (ciNco) diária de alimentação e 
04 (QUaTro) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
R$ 3.560,76 (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E 
SEiS cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém para Santarém - Pa, no 
período de 07 a 11 de Junho de 2022, a serviço do almoxarifado Geral do 
cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 843368

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

 errata
 errata de eXtrato de terMo aditiVo. contrato: 102/2020-
Pc/Pa. Publicado no doE nº 35.082 de 19/08/2022. onde se lê: Vigência 
16/08/2022 à 30/12/2022. Leia-se: Vigência 16/08/2022 à 04/01/2023.

Protocolo: 843455
errata

errata de eXtrato de coNtrato. contrato n°190/2022-Pc/Pa. 
Publicado no doE nº 34.976 de 20/05/2022. onde se lê: “SUPERVISOR 
das turmas iPc 05 e iPc 06”. Leia-se: “SUPERVISOR das turmas IPC 09 
e iPc 10 ”.

Protocolo: 843456

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo
termo aditivo 2. contrato n° 096/2021-Pc/Pa. Partes: Polícia civil 
do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a empresa dEcolaNdo 
TUriSMo E rEPrESENTaÇÕES lTda cNPJ nº 05.917.540/0001-58. data 
da Assinatura: 24/08/2022. Vigência: 24/08/2022 á 24/08/2023. Objeto: 
Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 096/2021-Pc/Pa por mais 
12 meses. Processo nº 2022/875366. orçamento: função Programática: 
40101.06.122.1297.8338. Elemento de despesa: 339039. fonte: 0101. 
contratado: dEcolaNdo TUriSMo E rEPrESENTaÇÕES lTda. Endereço 
do Contratado: Rua SNCN Quadra 110, Bloco C lojas 34, 44 e 46 – Asa 
Norte - cEP nº 70753-530, Brasília/df.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 843491
eXtrato de terMo aditiVo

termo aditivo 5. contrato n° 114/2018-Pce. Partes: Polícia civil 
do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a iMPrENSa ofi-
cial do ESTado-ioEPa cNPJ nº 04.835.476/0001-01. data da assina-
tura: 16/08/2022. Vigência: 22/08/2022 á 22/08/2023. Objeto: Prorro-
gação do prazo de vigência do contrato nº 114/2018-PcE por mais 12 
meses. Processo nº 2022/945169. orçamento: função Programática: 
40101.06.131.1508.8233. Elemento de despesa: 339139. fonte: 0101. 
contratado: iMPrENSa oficial do ESTado-ioEPa. Endereço do contra-
tado: Travessa do chaco, nº 2271, Bairro: Marco - cEP nº 66.093-542, 
Belém/Pa.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 843536

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aBertUra de PraZo recUrsaL Para coNtrarraZÕes
Processo Nº 2022/14610
coNcorrÊNcia 001/2022

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para Cons-
trução do complexo da Polícia civil no Município de redenção.
a comissão de licitação da Polícia civil, no uso de suas atribuições legais 
informa que a empresa coNSTrUMaZ coNSTrUTora lTda interpôs re-
curso ao Resultado de Classificação de Propostas.
desta forma, abre-se prazo para contrarrazões recursais a contar desta 
publicação às licitantes participantes da coNcorrÊNcia 001/2022.
comissão de licitação da Polícia civil.

Protocolo: 843727
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 447/2022-aai/GaB/correGePoL de 
11/08/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar condutas, 
face o teor do Of. nº 338/2022-CLA - Limoeiro do Ajuru de 03/08/2022, 
onde é informada a ausência do cumprimento de diligências e a extrapo-
lação de prazo referente ao Proc. nº 0003243-88.2018.8.14.0087, tudo 
conforme despacho da coiNT/cGPc de 04/08/2022 e demais fatos cone-
xos conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc iVoNE fErNaNdES SHErriNG - corrEGEdoria-GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 448/2022-aai/GaB/correGePoL de 
11/08/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabilida-
des pelo atraso na remessa das diligências requeridas nos autos do Proces-
so nº 00800129-93.2021.8.14.0058 a delegacia de Senador José Porfírio/
Pa pelo Poder Judiciário, fato comunicado através do ofício nº 189/2022-
Sec. de 09/06/2022 e demais conexos conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GodofrEdo MarTiNS BorGES - 11ª riSP- corrEGEdoria rEGio-
Nal do XiNGU
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 449/2022-aai/GaB/correGePoL de 
12/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar e identificar responsabilidades, 
face o teor do of. nº 735/2022-cGPc/dEcrif de 09/08/2022, onde é infor-
mada a ausência de remessa dos materiais apreendidos nos autos do iPl 
nº 00033/2021.100033-0 (divisão Estadual de Narcóticos), mesmo após 
determinação Judicial para tal, fato comunicado pela 10ª Vara criminal da 
Comarca de Belém a DECRIF mais anexos e conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc lariSSE BarBoSa TorrES PaSTor - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 450/2022-aai/GaB/correGePoL de 
16/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor f.H.i.M. 
Mat. nº 5966609, referente a vídeos publicados em rede social, onde há 
conduta, postura e vestimentas incompatíveis com o desempenho de suas 
atribuições, tudo conforme instrução normativa nº 002/2022-GaB-dG/Pc-
Pa de 06/05/2022 e lei nº 022/94 e alterações, fato ocorrido em Brasil 
Novo, tudo conforme anexos e demais conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GodofrEdo MarTiNS BorGES - 11ª riSP- corrEGEdoria rEGio-
Nal do XiNGU
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 451/2022-aai/GaB/correGePoL de 
16/08/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e apurar a conduta do ser-
vidor K.S.a. Mat. nº 5914095, referente aos fatos constantes no of. nº 
134/2022/MP-3ªPJcEaP-TcSP/GaB de 16/08/2022, que gerou no M.P. a 
Notícia fato nº 000430-100/2022, tudo referente a conduta do servidor 
na dEPol do Tapanã, o qual teria agido, em tese, de forma arbitrária, fato 
ocorrido no Município de Belém/PA, mais conexos conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.

rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc lariSSE BarBoSa TorrES PaSTor - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 452/2022-aai/GaB/correGePoL de 
18/08/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e identificar responsabilida-
des, referentes aos fatos apresentados através do Memorando nº01/2022 
ProcG-PcPa, encaminhado via PaE 202/1044972 à corregedoria-Geral de 
Polícia civil/Pa, os quais estão relacionados ao BoP 00002/2022. 109607-
5-Sec. São Brás, mais conexos conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc cláUdio foNSEca E GoMES - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 453/2022-aai/GaB/correGePoL de 
18/08/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades, re-
ferente aos fatos encaminhados através do of. nº 286/2022-4ªViJ/SEc a 
esta corregedoria, envolvendo a adolescente G.c.M.B. e possível violação 
do art. 172 do Estatuto da criança e adolescente-Eca, fatos ocorridos 
nesta capital e conectados ao aa nº 00274/2022.100169-9 e ao Proc. nº 
0852266-65.2022.8.14.0301, Tudo conforme despacho da ccrM/cGPc-
PA, mais anexos e conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GErMaNo do NaSciMENTo liMa - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 454/2022-aai/GaB/correGePoL de 
18/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar os fatos apresentados no re-
latório dGi referente as unidades vistoriadas no dia 07/07/2022 às 20h 
até o dia 08/07/2022 às 08h, referente a delegacia da cabanagem, a qual 
não atendeu as ligações feitas via funcional dGi, tudo conforme anexos e 
demais conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GErMaNo do NaSciMENTo liMa - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 455/2022-aai/GaB/correGePoL de 
18/08/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar condutas, 
face os autos de infração nº rV01537851 e rV01538827 relacionadas ao 
veículo VTr fiaT SiENa, placa QEN-3421, o qual encontrava-se a disposi-
ção da academia de Polícia civil-acadEPol, tudo de acordo com despacho 
da CCRM de 09/08/2022 e demais conexos conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GErMaNo do NaSciMENTo liMa - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 456/2022-aai/GaB/correGePoL de 
18/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de melhor apurar os fatos apresentados 
no BoP nº 00124/2022.100632-8 referente a possíveis atos arbitrários e 
indevidos por parte de servidores lotados na dEPol de igarapé-Miri/Pa, 
tudo conforme despacho da coiNT/cGPc de 12/08/2022 e demais cone-
xos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
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rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc iVoNE fErNaNdES SHErriNG - corrEGEdoria-GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 457/2022-aai/GaB/correGePoL de 
18/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar os fatos apresentados através 
do of. nº 039/2022-4ºriSP/GaB da Superintendência regional do Baixo 
Tocantins, referente a conduta do servidor G.N.r.S., mat. nº 6403747, 
relacionada a sua escala de plantão no município de igarapé-Miri/Pa, mais 
conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc iVoNE fErNaNdES SHErriNG - corrEGEdoria-GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 458/2022-aai/GaB/correGePoL de 
18/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias e responsabili-
dades na fuga do preso J.M.S.S. ocorrida no dia 25/04/2022, da carceragem 
de Monte dourado/Pa, fato que ocasionou o iPl nº 00144/2022.100015-7, 
tudo conforme despacho da coiNT/cGPc de 20/07/2022 e demais fatos 
conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP- corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 459/2022-aai/GaB/correGePoL de 
18/08/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabilida-
des pelo atraso na conclusão e remessa do iPl nº 004/2001, conectados ao 
Processo nº 0800133-33.2021.8.14.0058, os quais acabaram por incorrer 
no prazo prescricional, fatos ocorridos em Senador José Porfírio/Pa, fato 
comunicado através do ofício nº 224/2022-Sec de 12/07/2022 e demais 
conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GodofrEdo MarTiNS BorGES - 11ª riSP- corrEGEdoria rEGio-
Nal do XiNGU
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 460/2022-aai/GaB/correGePoL de 
22/08/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades, por 
terem deixado de adotar as medidas legais (procedimentos) cabíveis ao 
BoP nº 00054/2022.100995-2 registrado pelo Sr. J.r.M.P., o que gerou por 
parte da vítima o registro do BOP nº 00346/2022.100343-8 junto a DE-
crif, fatos ocorridos em caMETá/Pa, tudo conforme despacho da coiNT/
CGPC de 10/08/2022 mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc iVoNE fErNaNdES SHErriNG - corrEGEdoria-GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 461/2022-aai/GaB/correGePoL de 
22/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar os fatos apresentados, face o 
teor do of. nº 19/2022 de 26/07/2022 do M.P. de ananindeua/Pa, onde é 
informado que a autoridade Policial lotada na DEPOL do Icuí Guajará/Ana-
nindeua-PA, em tese, teria deixado de atender determinação judicial para 
cumprimento de diligências referentes ao iPl nº 00541/2020.100122-3 
conectado ao Proc. nº 0806207-65/ 2021.8.14.0006, sem qualquer justifi-
cativa, tudo conforme anexos e amis conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GErMaNo do NaSciMENTo liMa - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 462/2022-aai/GaB/correGePoL de 
22/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor M.a.r.V., 
Matrícula nº 5410754, em tese, incompatível e indevida do servidor duran-
te plantão na dEPol do Jurunas, quando da chegada da equipe do dGi, 
tudo conforme fatos apresentados no relatório do dGi, concernentes ao 
período das 20h do dia 11/08/2022 às 08h do dia 12/08/2022 mais cone-
xos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GErMaNo do NaSciMENTo liMa - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 463/2022-aai/GaB/correGePoL de 
22/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor a.M.J., 
mat. nº 5940429, referente aos fatos apresentados pelo nacional a.f.S. e 
através do ofício nº 094/2022-MP2ºPJSfX de 12/07/2022 concernentes a 
Nf nº 001500-147/2022, onde são apresentados atos, em tese, arbitrá-
rios e incompatíveis praticado pelo servidor, fatos ocorridos no município 
de São félix do Xingu/Pa, tudo conforme despacho da coiNT/cGPc de 
25/07/2022, mais anexos e conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ViViaNE carValHo florES SilVa - 13ª riSP- corrEGEdoria rE-
GioNal do araGUaia ParaENSE
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 464/2022-aai/GaB/correGePoL de 
22/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar os fatos apresentados através 
do PaE nº 2022/1032306, através do qual foi feito o encaminhamento 
do termo de audiência id nº 73416138 conectados ao Proc. nº 082667-
63.2022.8.14.0009 (iPl nº 00052/2022.100394-9), referente aos relatos 
feitos pelo flagranteado M.F.A.A., concernentes a atitudes, em tese, ar-
bitrárias e incompatíveis com a função praticadas por policiais da dEPol 
de Bragança, durante sua prisão e a autuação flagrancial ocorrida no dia 
02/08/2022, tudo conforme despacho da coiNT/cGPc de 12/08/2022 
mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Mara roSa dE fraNca SoUZa - coordENadoria do iNTErior
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
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Portaria Nº 465/2022-aai/GaB/correGePoL de 
22/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor d.M.P., 
mat. nº 5940473, referente as denúncias constantes da Notícia fato nº 
001545-146/2022, instaurado pela Promotoria de Justiça de São félix do 
Xingu/Pa, onde foi relatada a prática, em tese, de atos arbitrários e incom-
patíveis com a função por parte do servidor, contra moradores da região 
do Xadá - localidade de São félix do Xingu, tudo conforme despacho da 
COINT/CGPC de 20/07/2022 mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ViViaNE carValHo florES SilVa - 13ª riSP- corrEGEdoria rE-
GioNal do araGUaia ParaENSE
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 466/2022-aai/GaB/correGePoL de 
22/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar os fatos apresentados atra-
vés do PaEs nºs 2022/9111026 e 2022/922666, conectados ao Proc. nº 
0800716-90.2022.8.14.0055 e ao iPl nº 00078/2022.100255-1), referen-
te aos relatos feitos pelo flagranteado B.L.S., concernentes a atitudes, em 
tese, arbitrárias e incompatíveis com a função praticadas por policiais da 
dEPol de São Miguel do Guamá/Pa, durante sua prisão e a autuação, mais 
conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - 3ª riSP- corrEGEdo-
ria rEGioNal da ZoNa do SalGado
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 467/2022-aai/GaB/correGePoL de 
22/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias da morte por 
confronto a intervenção policial do nacional V.c.S.a., durante abordagem 
policial, fato ocorrido no Município de castanhal/Pa no dia 30/06/2022, 
tendo sido gerado desta situação o iPl nº 00171/2022.100528-0, tudo 
conforme despacho da coiNT/cGPc de 28/07/2022 e demais anexos e 
conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - 3ª riSP- corrEGEdo-
ria rEGioNal da ZoNa do SalGado
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 468/2022-aai/GaB/correGePoL de 
22/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias do acidente 
envolvendo a VTr S10, placa rff-9d70, que serve a dEPol de redenção/
Pa, o qual ocorreu no dia 30/07/2022, às 08:30h, tudo conforme fatos 
registrados no BoP nº 00073/2022.103974-8 e despacho da coiNT/cGPc 
de 03/08/2022, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ViViaNE carValHo florES SilVa - 13ª riSP- corrEGEdoria rE-
GioNal do araGUaia ParaENSE
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Protocolo: 843733
terMo do de cooPeraÇÃo MÚtUa

Termo de cooperação Mútua N°006/2022. Partes Polícia civil do Estado do 
Pará, cNPJ n° 00.368.105/0001-06 e a Prefeitura Municipal de limoeiro 
do Ajuru, CNPJ n° 05.105.168/0001-85. Data da assinatura: 23/08/2022. 
Vigência: 24 meses a partir da data de sua publicação. Objeto: mútua co-
operação técnica e operacional visando a instalação da delegacia de Polícia 
na Cidade de Limoeiro do Ajuru.

Protocolo: 843461

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 244/22-GaB/dGPcP de 23 de aGosto de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
CONSIDERANDO os termos do processo 2022/890815;
r E S o l V E:
ProrroGar a mobilização por 01 (um) ano o servidor claUdio JorGE da 
coSTa liMa, Perito criminal, matrícula n°5839653/1, Secretaria Nacional 
de Segurança Pública – SENaSP, no período de 08.10.2022 a 07.10.2023 .
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 23 de agosto de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 843317

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saUde
NoME: roSária laNa dE oliVEira liMa
carGo: PEriTo criMiNal
MaTrÍcUla: 5889979/1
PERIODO; 21/03/2022 a 19/05/2022.

Protocolo: 843691

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 062/2022 – PcePa
OBJETO: O objeto do presente Contrato consiste no fornecimento de ma-
terial médico hospitalar, para atender as necessidades do Núcleo de assis-
tência ao Servidor, desta Polícia Científica do Pará, por um período de 12 
meses.
daTa da aSSiNaTUra: 23/08/2022.
VALOR: R$ 7.576,35 (Sete mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta 
e cinco centavos).
ViGÊNcia: 23/08/2022 a 22/08/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 051/2022 – PcEPa.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PI: 1050008277C/105000868E; FON-
TE: 0101/0301; PTRES: 858277/858268; NATUREZA DA DESPESA: 
339030/449052; AÇÃO: 276784.
coNTraTado: a empresa f cardoSo E cia lTda, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 04.949.905/0001-63, estabelecida à rua João Nunes de Souza, 
nº 125, Bairro: águas Brancas, ananindeua/Pa, cEP: 67.033-030.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 843761
coNtrato Nº 065/2022 – PcePa

OBJETO: O objeto do presente Contrato consiste na “AQUISIÇÃO DE MATE-
rial Para ProTEÇÃo, acoNdicioNaMENTo E EMBalaGEM dE cadáVE-
rES (Saco Para rEMoÇÃo dE cadáVEr) para atender as necessidades 
da sede, Unidades Regionais e Núcleos Avançados da Polícia Científica do 
Pará - PcEPa.
daTa da aSSiNaTUra: 23/08/2022.
VALOR: R$ 131.712,00 (Cento e trinta e um mil, setecentos e doze reais).
ViGÊNcia: 23/08/2022 a 22/08/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 053/2022 - PcEPa.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PI: 1050008268E; FONTE: 0101; PTRES: 
858268; NATUREZA DA DESPESA: 339030; AÇÃO: 232423.
coNTraTado: a empresa UMariZal officE coMÉrcio dE EPi ESErVi-
ÇoS, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 09.243.146/0001-32, estabelecida à Tv. 
Manuel Evaristo, nº 449, Umarizal, Belém/Pa, cEP: 66.050-290.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 843767

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 066/2021 – PcePa
OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto a contratação 
de empresa atuante na área de Tecnologia da informação para a Prestação 
de Serviços de Sustentação (do qual faz parte o Suporte Técnico), de de-
senvolvimento e de Manutenção da Solução denominada Perícias forenses, 
para atender as necessidades desta Polícia Científica do Pará – PCEPA.
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OBJETO DO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a pror-
rogação da vigência do contrato administrativo, com início em 24/08/2022 
e término em 23/08/2023, e a alteração da denominação do centro de Pe-
rícias Científica “Renato Chaves” (CPC), que passa a denominar-se Polícia 
Científica do Pará (PCEPA), conforme a Lei nº 9.382, de 16 de dezembro 
de 2021.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PLANO INTERNO: 4120008238C; PTRES: 
858238; NATUREZA DA DESPESA: 339040; FONTE: 0101; AÇÃO: 254163.
CONTRATADA: A empresa EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 07.178.322/0001-74, sediada na rua 
Ó de almeida, nº 533, Bairro campina, Belém/Pa, cEP 66.017-050.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 843754

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 063/2022 - Pae - 2022/760237
Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.
policiacientifica.pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 
925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 05 de setembro de 2022, às 9h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro da Silva de Almeida
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 843550

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1222/ 2022 
WALDINEY BRANDÃO LOPES DE OLIVEIRA
MaTrÍcUla: 5832187/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 01/07/2022 a 04/07/2022 
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1221/ 2022 
WALDINEY BRANDÃO LOPES DE OLIVEIRA 
MaTrÍcUla: 5832187/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 08/07/2022 a 11/07/2022 
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1238/ 2022
EUrico oliVEira da rocHa 
MaTrÍcUla: 5157099/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 15/07/2022 a 18/07/2022 
oBJETiVo: operação Verão de SEGUP.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1219/ 2022 
EUrico oliVEira da rocHa
MaTrÍcUla: 5157099/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 22/07/2022 a 25/07/2022 
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 843664

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 239/22-GaB/dGPcP de 19 de aGosto de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo 
n°2022/1050198.
r E S o l V E:
SUSPENdEr o gozo de férias do servidor JUdYSSoN allaN oliVEi-
ra dE BriTo, Perito criminal, matrícula n°54188476/1, no período de 
16.09.2022 a 30.09.2022, concedida pela Portaria N°226/2022-GaB/dGP-
cP de 29.07.2022, publicada no doE nº 35.063 de 01.08.2022, para pos-
terior gozo.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 19 de agosto de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 843316

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3574/2022-dG/cGP, GaBiNete 
da diretoria GeraL, 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,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 07/2022-GcdrV-
dETraN, datado de 08/08/2022, e demais despachos no Processo 
2022/998341,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor Madson carvalho dias Gonçalves, auxiliar opera-
cional de Trânsito, matrícula 57195879/1, para responder pela Gerência 
controle de documentos de registro de Veículos deste departamento, no 
período de 05/09 a 04/10/2022, durante as férias do titular.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 05/09/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 843779
Portaria Nº 103/2022-cGd/Pad/diVersas 

BeLÉM, 05 de aGosto de 2022.
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e …
coNSidEraNdo os termos da Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que de-
legou poderes ao corregedor chefe para aplicar sanções administrativas de 
repreensão e suspensão de até 30 (trinta) dias;
coNSidEraNdo os autos do Processo de Sindicância Punitiva nº 
2019/397030, instaurada pela PorTaria Nº 04/2021-cGd/SiNd. 
PUNiTiVa, publicada no doE nº 34.751, de 28/10/2021, para apurar 
irregularidades de servidores desta Autarquia;
coNSidEraNdo o relatório conclusivo da comissão Sindicante e os fun-
damentos jurídicos apresentados no Parecer Correicional nº 28/2022-COR-
REGEDORIA GERAL;
CONSIDERANDO finalmente, que a imposição de penalidades disciplinares 
visa, sobretudo, corrigir o desvio de conduta dos servidores, devendo ser 
aplicada dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade necessária 
a atingir estritamente a finalidade da punição.
r E S o l V E:
i – aPlicar a penalidade de SUSPENSÃo pelo prazo de dez dias em face 
dos servidores cláUdio Márcio alVES da coSTa, JaciMar dE alENcar 
lEiTE e orlaNdo liMa, com fulcro nos arts. 177, inciso Vi, combinado 
com a primeira parte do art. 189, da Lei Estadual nº 5.810/94;
ii – dETErMiNar o arQUiVaMENTo dos autos em relação aos servidores, 
aNTÔNio HENriQUE fErrEira, dJalMa dE oliVEira TErra, fraNciS-
co carloS NUNES da foNSEca, iVaN rodriGo da rocHa carValHo, 
JaiMiSoN MorEira da SilVa, JoÃo doMiNGoS MiraNda, lUiZ alBEr-
To cardoSo SaBado, Maria da SilVa SoUSa, SÉrGio aNTÔNio liMa 
BarroS , fErNaNdo SaNTaNa QUadroS doS SaNToS E KlEBEr Sarai-
Va da coSTa, dado o instituto da prescrição , conforme dispõe o art. 198, 
III da Lei 5.810/94;
iii – ENcaMiNHar à coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Ges-
tão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumprimen-
to do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora chefe – dETraN-Pa
PorTaria Nº 3353/2022-dG/cGP

Protocolo: 843590

.

.

errata
.

errata
Protocolo da publicação: 827593
eXtrato do coNtrato N° 38/2021, PUBLicado No diÁrio 

oFiciaL do estado do ParÁ Nº 35.044 ediÇÃo 
de 13/07/2022.

onde se lê:
ViGÊNcia: início: 04/07/2022 Término: 03/07/2023
Leia-se:
ViGÊNcia: início: 05/07/2022 Término: 04/07/2023

Protocolo: 843354

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

considerando os elementos de instrução constante dos autos relativos ao 
processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 11/2022, que tem 
como objeto a contratação de empresa para o FORNECIMENTO DE MA-
TErial dE EXPEdiENTE (iMPrESSSoS), Por MENor PrEÇo Por loTE 
ÚNico, visando atender as demandas da Sede administrativa, Unidade 
antônio Barreto, Espaços  cidadania, Postos de Serviços e ciretran’s deste 



diário oficial Nº 35.088   57Quarta-feira, 24 DE AGOSTO DE 2022

Departamento de Trânsito do Estado do Pará, de acordo com as especifica-
ções, quantidade e condições exigidas no Edital e no Termo de referência 
– anexo i, decorrente do processo administrativo nº 2022/436716.
Considerando a decisão proferida pela Pregoeira Oficial, bem como Pare-
cer Técnico da coordenadoria do Núcleo de controle interno concluindo 
que no referido processo foram respeitadas todas as medidas legais exigi-
das na lei nº 8.666/93, lei federal nº 10.520/2002, decreto Estadual nº 
534/2020 e demais normativas vigentes.
rESolVo:
HOMOLOGAR o resultado classificatório do Pregão Eletrônico nº 11/2022, 
do tipo menor preço global do lote, à empresa vencedora Gráfica iM-
PrESSUS EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº  13.913.414/0001-53, no valor 
global de R$ 63.200,00 (sessenta e três mil e duzentos reais).
Belém (Pa), 17 de agosto de 2022.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUSa coElHo
diretora Geral
dETraN/Pa

Protocolo: 843336

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3594/2022-daF/cGP, de 19/08/2022
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 2022/1047532;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Paulo Sérgio antunes dos Santos, matrícula nº 57175441/3.
Art. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, e de pronto pagamento durante a realização de operação de fis-
calização de trânsito que será realizado na circunscrições do municipio de 
Salinópolis .
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-R$- 1.000,00
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 03 a 30/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 843393
Portaria Nº 3507/2022-daF/cGP, BeLÉM, eM 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 2022/1019038;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jailson ferreira Pereira chaves, matrícula nº 57196175 /1, no cargo de 
auxiliar operacional de Trânsito, lotado na daf/ciM/GoSENG.
Art. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R$-
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS) e destina-se à executar a instalação de 
equipamentos de refrigeração na nova agência do municipio de dom Eliseu 
e efetivar demais serviços que se fizerem necessário, no tange aos siste-
mas de refrigeração.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-R$- 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.

Protocolo: 843593
Portaria Nº 3524/2022-daF/cGP, BeLÉM, eM 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 2022/1023762;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Benedito alho rabelo, matrícula nº 3264327 /1, no cargo de Burocrata, 
lotado na daf/GPa.
Art. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R$-
1.200,00 (UM Mil E dUZENToS rEaiS) e destina-se a subsidiar despesas 
emergenciais de pequeno vulto e de pronto pagamento que venham ocor-
rer nas atividades desenvolvidas por este departamento.

art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-R$-600,00
3339036-R$-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 29/08 a 23/09/22.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 843582

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3500/2022-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 2022/949521;
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 igarapé açú para os municípios de MÃE do rio – 22/08 a 16/09/2022, 
a fim de realizar atendimento de habilitação no referido município, confor-
me solicitação.

NoMe MatricULa
Kellem Nazaré Nascimento costa 5964033/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3508/2022-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 2022/687306;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Barcarena no período de 29/08 à 23/09/2022, 
a fim de dá suporte RENAINF.

NoMe MatricULa
cleocidalva de freitas aarão 80845411/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3512/2022-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 2022/1017566;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZ E MEia (10 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de CAPANEMA – 16/08 a 26/08/2022, a fim de rea-
lizar a instalação/configuração de todos os equipamentos de informática 
da antiga cirETraN para a nova, considerando que haverá mudança de 
endereço.

NoMe MatricULa
Glauco Pinto freitas 54190431/2

Uberlande costa Sousa 54187004/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3513/2022-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 2022/1011511;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de aguá azul do Norte no período de 25 á31/08/2022, a 
fim de realizar apoio técnico em informática na banca itinerante, no refe-
rido municipio.

NoMe MatricULa
Noélio Tavares raiol Junior 54196638/3

Wilson Waldemir Campos dos Passos 6120008/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 3518/2022-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 2022/1019018;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e sete e meia (27 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de itaituba – 31/08 à 04/09/2022, castelo dos 
Sonhos(altamira) – 05/09 à 07/09/2022, Santarém – 08/09 à 12/09/2022, 
oriximiná – 13/09 à 15/09/2022, Juruti – 16/09 à 18/09/2022, Uruará 
– 19/09 à 22/09/2022, Altamira/Belém – 23/09 à 27/09/2022, a fim de 
realizar vistorias técnicas para credenciamento e renovação de credencia-
mento de cfc’s nos municipios acima citados. 

NoMe MatricULa
antonio do carmo Braga filho 57192792/1

Eliene carvalho Moura 80845577/1
raimundo fabio de Paiva 57174397/2

Márcio Luiz Araújo Bittencourt 57202609/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3523/2022-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 2022/1021088;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Mãe do rio – 08/09 à 13/09/2022, São Miguel do 
Guamá – 14/09 à 19/09/2022, capitão Poço/Belém – 20/09 à 26/09/2022, 
a fim de realizar vistorias técnicas nas CIRETRANS dos referidos munici-
pios.

NoMe MatricULa
Igor Tancredi de Araújo 5945735/1

Marcus Vinícius ramillo filho 5945733/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3547/2022-daF/cGP, de 18/08/2022
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 2022/1038997;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Itaituba para os municípios de Belém– 29/08 a 02/09/2022, a fim de de-
sempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização de 
Trânsito, no referido município, e participar do treinamento no ProJETo: 
Strengthening Road Traffic Enforcement In Brazil. 

NoMe MatricULa
antonio dima lima 57201219/1

Elisângela costa de Souza Travassos 57201292/1
José de arimatéia corrêa fernandes Júnior 57208444/2

oclênio fernandes de lima 57227329/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3569/2022-daF/cGP, de 18/08/2022
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 2022/1033545;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o municipio de Tailândia no período de 02 à 16/09/2022, a fim 
de controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito bem como 
desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para acompanhar 
os trabalhos da empresa fará a pesagem de veículos de carga na balança 
localizada naquele municipio conforme ofício nº 681/2019-GaB/SETraN.

NoMe MatricULa
Eduardo Valério amaral cavalcante 57198618/1
Jorge fernando dos Santos Tuma 57198267/1
Melquizedec dos Santos andrade 54189205/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3570/2022-cGP, de 18/08/2022
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 2022/1033525;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o municipio de Marituba no período de 02 à 16/09/2022, a fim de 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, acompanhar 
os trabalhos da empresa fará a pesagem de veículos de carga na balança 
localizada no Km 14 da rodovia Pa-483, bem como cumprir cronograma de 
ações determinadas pela dTo.

NoMe MatricULa
Mauro clovis Gomes da Silva 57227318/1

alcir ferreira Quadros 57227594/1
rodolfo rannieri Pacheco Bastos 57196573/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3577/2022-daF/cGP, de 18/08/2022
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 2022/1033843;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municipios de Tucuruí – 04 à 13/09/2022, Breu Branco – 14 
à 23/09/2022, com finalidade de realizar trabalhos de levantamento técni-
co e de aréa para instalação de funcionamento de balanças nas rodovias e 
Estaduais que se localizam nos municipios acima citados.

NoMe MatricULa
Jorge alberto luz Bahia filho 57227367/1
Sílvio Nazareno de Moraes 57201601/1

Walmero Jesus Costa 57226865/1
Priscyla Roman Vieira 57200275/1

Maria de lourdes ferreira Batista 54187987/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3581/2022-daF/cGP, de 19/08/2022
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 2022/1034040;
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 Parago-
minas para Belém no período de 29/08 à 01/09/2022, a fim de desempe-
nhar suas atividades fiuncionais, em operação de fiscalização de trânsito, 
em cumprimento do cronograma da dTo no referido municipio, em espe-
cial para participar do treinamento do Projeto: Strengthening Road Traffic 
Enforcement in Brazil.

NoMe MatricULa
cássio Vinicius da Silva e Silva 5958745/1
Jorgean carlos ferreira frazão 5119570/5

Marcos Elionai Marques Garcia de Souza 5958546/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3583/2022-daF/cGP, de 19/08/2022
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 2022/1033579;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Castanhal 
para Belém no período de 28/08 à 01/09/2022, a fim de desempenhar 
suas atividades fiuncionais, em operação de fiscalização de trânsito, em 
cumprimento do cronograma da dTo no referido municipio, em especial 
para participar do treinamento do Projeto: Strengthening Road Traffic En-
forcement in Brazil.

NoMe MatricULa
Evanildo dos Santos Moraes 5143861/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 3584/2022-daF/cGP, de 19/08/2022
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 2022/1033461;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de caTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para os municípios de ACARÁ – 02/09 a 16/09/2022, a fim de acompa-
nhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos de carga 
na balança, dar apoio aos trabalhos realizados, por ocasião da manutenção 
de uma das Pontes do complexo alça Viária, bem como cumprir cronogra-
ma de ações estabelecidas pela diretoria Técnica operacional.

NoMe MatricULa
luciano azevedo Nascimento 57214954/1

Sandro da Silva Soares 57194202/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3585/2022-daF/cGP, de 19/08/2022
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 2022/1035854;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de SEiS E MEia (06 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Breves 
para os municípios de BELÉM – 26/08 a 01/09/2022, a fim de desempe-
nhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de trânsito, 
em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

NoMe MatricULa
Manoel lauro lages de Mendonça Netto 5958959/1

rafael carvalho da costa 57219643/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3588/2022-daF/cGP, de 19/08/2022
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 2022/1040662;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZESSEiS (16) diárias aos servidores abai-
xo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de SaNTa iZaBEl do Pará – 12/09 a 16/09/2022 – 19/09 a 
23/09/2022 – 26/09 a 30/09/2022 – 03/10 a 05/10/2022, a fim de cum-
prir instrução do Processo de Sindicância investigativa n°2022/133083.

NoMe MatricULa
rita de cássia Varela Pinheiro 57194031/1
Joaquim José aguiar rodrigues 80845574/1

átila de Morais Machado 57175789/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3589/2022-daF/cGP, de 19/08/2022
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 2022/1034504;
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 Muni-
cípio de Belém para os municípios de doM EliSEU – 12/09 a 19/09/2022, 
ParaGoMiNaS – 20/09 a 26/09/2022, roNdoN do Pará – 27/09 a 
07/10/2022, a fim de fazer à inspeção com o devido acompanhamento das 
CIRETRAN’s nos referidos municípios, quanto à identificação de eventuais 
vulnerabilidades ou riscos para incidência de sinistro de incêndios; substi-
tuição regular de seus extintores em obediência ao contrato administrativo 
nº031/2021, bem como ministrar treinamento aos vigilantes para combate 
a combustões não previstas.

NoMe MatricULa
Paulo Wagner Alfaia de Menezes 5608686/1
Pedro antonio Pinheiro Bonatti 57217709/1

Willian Rogério Nascimento Brandão 05913070/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3595/2022-daF/cGP, de 19/08/2022
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 2022/1047721;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 

para o municipio de Santa Barbára no período de 02 à 08/09/2022, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, bem 
como desenvolver ações determinadas pela dTo.

NoMe MatricULa
Sandra Paula dos remédios cunha de oliveira 57202190/1

izaura Valadares de Souza 57211114/2
Gilvan Veloso cruz 57213689/2

Karine Monik Almeida da Costa 57226816/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3596/2022-daF/cGP, de 19/08/2022
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 2022/1039007;
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 municipios de dom Eliseu – 01 à 06/09/2022, rondon do 
Pará – 07 à 12/09/2022, Parauapebas – 13 à 19/09/2022, Marabá – 20 à 
23/09/2022, Jacundá/Belém – 24 à 29/09/2022, a fim de realizar serviço 
de levantamento de campo, armazenamento e estoque e as reais necessi-
dades de cada cirETraN acima mencionada.

NoMe MatricULa
Ozinaldo do Nascimento Azulay 3266249/1
dielson cícero de Souza rosa 5945681/1

Cláudio Anderson de Souza Wassally 57175313/2
Paulo Silva dos Santos 57194033/1

Valdecir raimundo corrêa lopes 57188809/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 843389
Portaria Nº 3511/2022-daF/cGP, BeLÉM, 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 2022/1017902;
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 abaetetuba – 30/08 à 02/09/2022, Tailân-
dia – 03/09 à 05/09/2022, Jacundá – 06/09 à 08/09/2022, rondon do Pará 
– 09/09 à 11/09/2022, dom Eliseu – 12/09 à 14/09/2022, Paragominas 
– 15/09 à 18/09/2022, Ulianópolis – 19/09 à 21/09/2022, Mãe do rio – 
22/09 à 24/09/2022, São Miguel do Guamá/Belém – 25/09 à 28/09/2022, 
a fim de compor a equipe e acompanhar, controle e avaliação das equipes 
dos resultados dos cfcs e capacitadoras dos municipios acima citados.

nome matricula
Josenilce da Silva Pantoja Santos 1040 /1

luisa lobato da Silva 57198055 /1
Ednelson Gomes ribeiro 57195534 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3430/2022-daF/cGP, BeLÉM, 10/08/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/992564;
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 Mu-
nicípio de Belém para os municípios de NoVo rEParTiMENTo – 01/09 a 
05/09/2022, rUrÓPoliS – 06/09 a 13/09/2022, SaNTarÉM – 14/09 a 
16/09/2022, ORIXIMINÁ – 17/09 a 30/09/2022, a fim de realizar inspeção 
e relatórios com equipe da dTi para mudança, ampliação, manutenção 
preventiva e corretiva das agências e postos do dETraN nos referidos 
municípios.

nome matricula
Noélio Tavares raiol Junior 54196638 /3

almir alves do carmo Júnior 57196269 /1
aelson Pereira de Souza Junior 57175533/1

Wilson Waldemir Campos dos Passos 6120008 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3579/2022-daF/cGP, BeLÉM, 19/08/2022.
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 2022/1039120;
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r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Tucumã para 
os municípios de ÁGUA AZUL DO NORTE – 26/08 a 31/08/2022, a fim de 
coordenar os trabalhos de equipe da Banca itinerante de agua azul do Norte.

nome matricula
Juliana Pelegrini 5945888 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3582/2022-daF/cGP, BeLÉM, 19/08/2022.
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 2022/1039159;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de San-
tarém para os municípios de JURUTI – 25/08 a 30/08/2022, a fim de com-
por a Banca itinerante 3ª fase de habilitação no município de JUrUTi/Pa.

nome matricula
Hamilton dos Santos carneiro 12688 /1

Elenilson oliveira Silva 57196932 /1
Emerson Gil dos Santos correa 57210032 /2

Wilmar Gomes Freire Filho 5932004 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3586/2022-daF/cGP, BeLÉM, 18/08/2022.
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 2022/1033718;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municipios de Tucuruí – 04 à 13/09/2022, Breu Branco – 14 à 
23/09/2022, a fim de acompanhar os trabalhos de levantamento técnico 
para instalação e funcionamento de balanças nas rodovias Estaduais que 
se localizam no municipio acima citado, bem como cumprir cronograma de 
ações determinadas pela dTo. 

nome matricula
Jonhilda do Socorro Mileo cardoso 57227434 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3509/2022-daF/cGP, BeLÉM, 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 2022/1026441;
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 Iga-
rapé-Açu para os municípios de BELÉM – 22/08 a 16/09/2022, a fim de realizar 
treinamento e cursos voltados para a área administrativa no referido município.

nome matricula
dárcio Nogueira lopes 5920003 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3475/2022-daF/cGP, BeLÉM, 11/08/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/987848;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Piçarra no período de 26 à 31/08/2022, a fim de reali-
zar a coordenação da banca itinerante de cHN de 1ª fase. 

nome matricula
itamar Borges Saré de Melo 57200466 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 843570
Portaria Nº 2477/2022 – cceP/dG/detraN, de  21/06/2022.              
a dirETora GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – dETraN/
Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB;
CONSIDERANDO as disposições da Resolução nº 780 - CONTRAN, de 26 de junho 
de 2019, que dispõe sobre o novo Sistema de Placas de Identificação Veicular;
coNSidEraNdo as disposições da Portaria nº 550/2022-dG/dETraN, de 
18 de fevereiro de 2022, que regulamenta o credenciamento de Empresas 
Estampadoras de Placas de Identificação Veicular no Padrão Mercosul;

coNSidEraNdo o requerimento da empresa SoUZa & SaNToS 
EMPLACAMENTOS LTDA, CNPJ nº 08.770.822/0003-25, junto a esta 
Autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa SoUZa & SaNToS EMPlacaMENToS 
lTda, cNPJ nº: 08.770.822/0003-25, Nome fantasia caSa daS PlacaS, 
situada na rua Monte alegre, nº 75, Bairro: centro, cEP: 68524-000, no 
município de Eldorado doS caraJáS/Pa, para exercer a atividade de 
Empresa Estampadora de Placas de Identificação Veicular - EPIV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta portaria no diário oficial 
do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 1308/2022 – cceP/dG/detraN, de 11/04/2022.              
a dirETora GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – 
dETraN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito 
Brasileiro – CTB;
coNSidEraNdo as disposições da resolução nº 780 - coNTraN, de 26 de 
junho de 2019, que dispõe sobre o novo Sistema de Placas de Identificação 
Veicular;
coNSidEraNdo as disposições da Portaria nº 550/2022-dG/dETraN, de 
18 de fevereiro de 2022, que regulamenta o credenciamento de Empresas 
Estampadoras de Placas de Identificação Veicular no Padrão Mercosul;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa a. a. E SilVa JUNior EirEli, 
CNPJ nº 04.999.777/0004-05, junto a esta Autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa a.a. E SilVa JUNior EirEli, cNPJ 
nº: 04.999.777/0004-05, Nome fantasia SiNal liVrE, situada na av. 
SoNia NErY, nº 06, Sala B – Bairro: SaNTa MÔNica, cEP: 68.455-
340, no município de TUcUrUÍ/Pa, para exercer a atividade de Empresa 
Estampadora de Placas de Identificação Veicular - EPIV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta portaria no diário oficial 
do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 3630/2022 – cceP/dG/detraN, de 23/08/2022.
a dirETora GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – 
dETraN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito 
Brasileiro – CTB;
coNSidEraNdo as disposições da resolução nº 780 - coNTraN, de 26 de 
junho de 2019, que dispõe sobre o novo Sistema de Placas de Identificação 
Veicular;
coNSidEraNdo as disposições da Portaria nº 550/2022-dG/dETraN/
Pa, de 16 de fevereiro de 2022, que regulamenta o credenciamento de 
Empresas Estampadoras de Placas de Identificação Veicular no Padrão 
Mercosul;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa, M GoMES da coSTa, cNPJ 
nº 12.127.464/0001-42, junto a esta Autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa M GoMES da coSTa, cNPJ nº 
12.127.464/0001-42, nome fantasia Ki PlacaS, situada na aV Belém, nº 
142 - Bairro: Santa Maria, cEP: 68.695-000, no município de Tailândia/
Pa, para exercer a atividade de Empresa Estampadora de Placas de 
Identificação Veicular - EPIV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta portaria no diário oficial 
do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 843800

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria Nº 0851/2022–cGP/seaP 
BeLÉM, 11 de aGosto de 2022.

CONSIDERANDO o princípio constitucional da celeridade processual, defini-
do como norteador da atividade administrativa;
coNSidEraNdo a necessidade de equalização dos feitos em trâmite no 
âmbito desta Corregedoria-Geral Penitenciária, ou seja, distribuição equi-
tativa entre os membros do órgão;
coNSidEraNdo a necessidade de adotar as formalidades no que tange à 
estruturação e composição das comissões apuradoras de Procedimentos 
Disciplinares Penitenciários – PDP;
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coNSidEraNdo os dispositivos da PorTaria Nº 672/2019-cGP/SUSiPE, 
de 19/08/2019, publicada no doE nº 33967, de 02/09/2019, a qual institui 
as comissões Permanentes de apuração e fiscalização de Procedimento 
disciplinar Penitenciário – PdP, no âmbito das Unidades Penais do Estado 
do Pará, e dá outras providências.
rESolVE:
art. 1º - alterar o art. 2º da PorTaria Nº 672/2019-cGP/SUSiPE, de 
19/08/2019, que passa a vigorar da seguinte forma:

coMissÃo de aMericaNo 01
atUa No crPP iii, crcaN, ctM iii e ctM iV

servidor Função cargo
Gustavo Gonçalves alves Presidente assistente administrativo

albaniza almeida Matos Santos Membro assistente administrativo
Joenny de Sousa Ananias Membro assistente administrativo

 

coMissÃo de aMericaNo 02
atUa No cPJa, crPP 2, crPP iV crPP V e HGP

servidor Função cargo
Brenda costa de lima Presidente assistente administrativo
Elton farias furtado Membro agente Penitenciário

Tânia Gabrielle lima de freitas Membro assistente administrativo
daniele costa da Silva Suplente assistente administrativo

 

coMissÃo de MaritUBa
atUa No PeM i, PeM ii, PeM iii, cPPB e crci

servidor Função cargo
diolemos Nonato Moraes correa Presidente assistente administrativo

alexandre dos Santos Seabra 
Gonçalves Membro assistente administrativo

Wanderley Andrey da Silva Silva Suplente assistente administrativo
 

coMissÃo de aNaNiNdeUa
atUa No crc, crF, ctM ii, ctcN, ct-MaraMBaia e ct-creMaÇÃo

servidor Função cargo
ana carla lima de almeida Presidente assistente administrativo
lana Gilde da Silva Melo Membro assistente administrativo

Galtiane Pantoja de Freitas Membro assistente administrativo
Priscila assunção Barros Suplente assistente administrativo

 

coMissÃo da cPasi
atUa Na cPasi

servidor Função cargo
Sandra regina de Souza cordeiro Presidente auxiliar de Serviços de agropecuária
Eduardo régis lima Vasconcelos Membro assistente administrativo

John Kennedy Martins Silva Membro assistente administrativo
 

coMissÃo da ceNtraL iNteGrada de MoNitoraMeNto eLetrÔNico - ciMe
atUa Na ciMe 

servidor Função cargo
Patrícia Helena Braga Araújo Presidente assistente administrativo

Maria da Paz Mendes Membro assistente administrativo
antônio de Jesus Gavino da Silva Membro assistente administrativo

• 1º - A designação para integrar a Comissão Permanente de Processo 
disciplinar Penitenciário – PdP, constitui encargo de natureza obrigatória, 
excetuando-se os casos de suspeição e impedimentos legais.
• 2º - A participação dos servidores na Comissão Permanente de Processo 
Disciplinar Penitenciário – PDP dar-se-á sem prejuízo do exercício de suas 
respectivas atribuições funcionais.
• 3º - Enquanto Comissão Permanente de Processo Disciplinar Penitenciá-
rio – PdP, as comissões de americano 01, americano 02, Marituba, ananin-
deua, CPASI, ficam subordinadas a Corregedoria-Geral Penitenciária – CGP, 
a qual, dentro deste âmbito, exercerá o controle externo da atividade pri-
sional, eficiência e continuidade dos procedimentos instaurados nas Uni-
dades Penitenciárias, enquanto que a comissão da central integrada de 
Monitoramento Eletrônico – CIME fica a cargo da mesma.
art. 2º - Permanecem vigentes os demais dispositivos da Portaria 
672/2019-cGP/SUSiPE.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado
aNdrÉ lUiS PirES MarGalHo
diretor do ciME

Protocolo: 843637
Portaria Nº 1049/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO o disposto pela Lei Estadual nº 5.810/94-RJU;

coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6532/2021-CGP/SEAP, objetivando apurar suposta ameaça realizada pelo 
agente penitenciário, lotado no centro de reeducação feminino- crf, con-
forme termo de denúncia nº 140/2021-CGP/SEAP, datada de 10/11/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, tendo em vista a ausên-
cia de responsabilidade funcional por parte do servidor desta SEaP, com 
fulcro no art. 201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 
8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 843644

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor

- Término de Vínculo: 01/08/2022
Motivo: diSTraTo a PEdido
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: JErEMiaS SoarES dE alMEida
Matrícula: 5899134/3 – aGENTE PENiTENciário
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 843687

errata
.

errata
errata de PUBLicaÇÃo do doe Nº 34.822, de 06.01.22, 

ProtocoLo: 748572, reFereNte à Portaria Nº 002/22/
dGP/seaP, de 03/01/22:

onde se lê: Georgiano lopes de Sena – Gozo: 01.02.22 a 02.03.22.
Leia-se: Georgiano lopes de Sena – Gozo: 01.09.22 a 30.09.22.

Protocolo: 843304
errata de PUBLicaÇÃo

errata da PUBLicaÇÃo do terMo aditiVo Nº 02 ao 
coNtrato adMiNistratiVo Nº. 120/2021/seaP No doe 

Nº. 35.086 de 23/08/2022 soB o Nº de ProtocoLo 842818.
onde se lê:
TErMo adiTiVo ao coNTraTo 120/2022
Leia-se:
TErMo adiTiVo ao coNTraTo 120/2021

Protocolo: 843294
errata da Portaria Nº 1067/2022-cGP/seaP, de 

29/07/2022, PUBLicada No doe Nº 35.078, de 16/08/2022, 
reFereNte à decisÃo de Processo N° 6614/2021.

oNde se LÊ: “ do servidor J.B.S. (M.F.: 5954597)”;
Leia-se: “ da servidora M.S.A.V. (M.F.: 5895697)”.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará

Protocolo: 843621

diÁria

Portaria Nº 2098/2022 – crrB
Objetivo: ESCOLTAR PPL EM CARATER DE TRANSFERÊNCIA.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BraGaNÇa
destino: SaNTa iZaBEl do Pará
Servidor (es): LAEDSON MONTEIRO NASCIMENTO-POLICIAL PENAL; LUCIA-
NO DA COSTA LIMA-AG. PENITENCIARIO; JAILTON BRAZ DA SILVA MELO.
Período: 18/03/2022 – diária (s): 1/2 (meia)
ordenador arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa.

Protocolo: 843375
Portaria Nº 2095/2022 – crrcaM

Objetivo: TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERNTE AO CRR-
caM NaS SEGUiNTES dirEToriaS, dGP, drS, dlPi, EaP E cTraNS No 
MUNiciPio dE BElÉM.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: caMETá
destino: BElÉM
Servidor (es): CELESTINO JUNIOR XAVIER ALVES-DIRETOR; ENILDO TA-
VarES riBEiro-aSSiSTENTE aDMINISTRATIVO; ALEXANDRE MAURILLO 
oliVEira TriNdadE-MoToriSTa.
Período: 29 a 30/03/2022 – diária (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa.

Protocolo: 843377
Portaria Nº 2097/2022 – 320854 – crrcaM

Objetivo: CONDUZIR VTR/SEAP PARA RECEBER MATERIAIS DE HIGIENE E 
liMPEZa Na liMPEX No MUNiciPio dE BElÉM.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: caMETá
destino: BElÉM
Servidor (es): aNToNio ViriaTo Moia Gaia-MoToriSTa.
Período: 16 a 17/03/2022 – diária (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa.

Protocolo: 843379
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diÁria
Portaria Nº: 00405/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

Objetivo: CONDUZIR VTR COM PPLs PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
origem: MariTUBa
destino: caMETá
Servidor(es):
5920687 - HailToN liMa da coSTa - MoToriSTa
Período: 09/08/2022 a 10/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 843743
diÁria

Portaria Nº: 00407/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Objetivo: REALIZAR VISITA DOMICILIAR AOS FAMILIARES DO PPL, EM 
oriXiMiNá.
origem: SaNTarÉM
destino: oriXiMiNá
Servidor(es):
5923495 - ROUWLANDEMBERG LOBATO DA SILVA - POLICIAL PENAL
5952490 - lYZa MiEllE coElHo dE SoUSa - TEcNico EM GESTao PENi-
TENciaria/SErViÇo Social
Período: 25/08/2022 a 27/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 843744
diÁria

Portaria Nº: 00404/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Objetivo: ESCOLTAR O PPL EM CARÁTER DE TRANSFERÊNCIA.
origem: iTaiTUBa
destino: JacarEacaNGa
Servidor(es):
5917639 - roMUlo dE liMa SoarES - aGENTE PENiTENciário
5856418 - carloS aUGUSTo SilVa do NaSciMENTo - aGENTE PENi-
TENciário
5925169 - daNilo PEdro da SilVa SoUZa - aGENTE PENiTENciário
Período: 06/08/2022 a 07/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 843741
diÁria

Portaria Nº: 00402/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Objetivo: ESCOLTAR O PPL EM CARÁTER DE TRANSFERÊNCIA.
origem: iTaiTUBa
destino: aPUi
Servidor(es):
5957836 - aNdErSoN coSTa PErEira - aGENTE PENiTENciário
5832055 - JacKSoN caMPoS dE MacEdo - MoToriSTa
57202141 - railToN oliVEira TorrES - aGENTE PENiTENciário
5954178 - fraNco dENiS doS aNJoS araUJo - Policial PENal
Período: 15/07/2022 a 19/07/2022
diária(s): 4 e ½ (quatro diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 843739

FÉrias
.

FÉrias residUais
Portaria Nº 2435/22/dGP/seaP, de 23/08/22.

coNcEdEr 23 (ViNTE E TrÊS) dias residuais de fÉriaS, à servidora Ma-
ria do Socorro rocHa SilVa, Matrícula nº57213751, no período de 
01/08/22 a 23/08/22, referente ao exercício de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 843291
Portaria Nº 2436/22/dGP/seaP, de 23/08/22.

coNcEdEr 29 (ViNTE E NoVE) dias residuais de fÉriaS, à servidora rE-
NaTa BarroS caSTElo dE SoUZa BacElar, Matrícula n.º 5955893, no 
período de 01/09/22 a 29/09/22, referente ao exercício de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 843292
iNterrUPÇÃo de FÉrias

Portaria Nº 2434/22/dGP/seaP, de 23/08/22.
iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar de 
15/07/22, as férias da servidora Erica da SilVa dE SoUSa, matrícula nº 
57216569, concedidas através da PorTaria Nº 1545/22/dGP/SEaP, de 
03/06/22, publicada no doE nº 35.002, de 09/06/22.
o período remanescente terá início a partir de 20/10/22 a 03/11/22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 843289
traNsFerÊNcia de FÉrias

Portaria Nº 2439/22/dGP/seaP, de 23/08/22.
TraNSfErir por necessidade de serviço, de 01/09/22 a 30/09/22 para 
01/11/22 a 30/11/22, o período de gozo das férias do servidor BriaN 
daViSSoN aSSiS dE VaScoNcEloS, matrícula nº 5905635, concedida 
através da PorTaria Nº 2146/22/dGP/SEaP, de 25/07/22, publicada no 
doE nº 35.066, de 03/08/22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 843721

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 2438/2022 – dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 23 de aGosto de 2022.

Nome: KAREN KATRINE SUEIRO TAVARES, Matrícula nº 5963442/1; Car-
go: auxiliar operacional.
assunto: licença Gala
Período: 19/08/2022 a 26/08/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 843543
..

secretaria de estado
de cULtUra

.

FÉrias
.

traNsFerir UsUFrUto de FÉrias
Portaria N° 582/22 de 22.08.2022

Servidora: JUSSara lidia alVES fraNco
Matrícula: 5897686/3
cargo: Secretária de diretoria
Período anterior: 03.11.2022 a 17.11.2022 - 15 (quinze) dias
Novo período: 15.09.2022 a 30.09.2022 – 15 (quinze) dias
Período aquisitivo: 27.04.2021 a 26.04.2022.

Protocolo: 843425
traNsFerir UsUFrUto de FÉrias
Portaria N° 583/22 de 23.08.2022

Servidora: aNY SUElEM aNdradE fErrEira
Matrícula: 57200635/1
cargo: assistente administrativo
Período anterior: 08.09.2022 a 07.10.2022 - 30 (trinta) dias
Novos períodos : 08.09.2022 a 23.09.2022 – 16 (dezesseis) e
16.11.2022 a 29.11.2022 – 14 (quatorze) dias
Período aquisitivo: 01.03.2021 a 28.02.2022.

Protocolo: 843434

oUtras MatÉrias

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01671

ProcESSo Nº: 2022/1017062
VALOR: R$ 1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 18/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
ORÇAMENTO: Projeto Atividade: 8849 Fonte de recurso: 0317000000 (Re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTado: GaBriEla SoBral MarQUES fEiToSa - cPf Nº 
008.877.912-20.
ENdErEÇo: r. ViNTE oiTo dE SETEMBro, 825, Ed SÃo loUrENÇo, 
aPTo-302, cEP: 66053-355, rEdUTo - BElÉM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 843296
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01672
ProcESSo Nº: 2022/1010350
VALOR: R$ 800,00 (oitocentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 18/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
ORÇAMENTO: Projeto Atividade: 8849 Fonte de recurso: 0317000000 (Re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTado: cYro HolaNdo dE alMEida liNS cPf Nº 009.940.964-02.
ENdErEÇo: aV GEN MaGalHÃES, 172, rEdUTo, cEP 66053-110, BElÉM – Pa
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 843329
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01691
ProcESSo Nº: 2022/1008991
VALOR: R$ 1.000,00 (um mil 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.
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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: BrUNa GUErrEiro MarTiNS – cPf Nº 296.323.312-49.
ENdErEÇo: rUa ariSTidE loBo, 1208/502,cEP: 66.053-020, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 843398
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01701
ProcESSo Nº: 2022/1023876
VALOR: R$800,00 (oitocentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 19/08/2022
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: JENiffEr Yara JESUS da SilVa – cPf Nº 015.598.282-69.
ENdErEÇo: alaMEda f 12 loT STo aNdrÉ, aTalaia, cEP:67.013-216, 
aNaNiNdEUa, Pa
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 843406
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01643
ProcESSo Nº: 2022/956369
VALOR: R$ 24.000,00 (vinte e quadro mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 16/08/2022
oBJETo: contratação da empresa E S dE a PiNTo ProdUcao E EVENToS 
para realização de apresentação musical da cantora “Viviane Batidão” na 
25ª feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes, conforme processo 
administrativo 2022/956369.
oriGEM: inexigibilidade de licitação nº 035/2022.
ORÇAMENTO: Projeto Atividade: 8849 Fonte de recurso: 0317000000 (Re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTada: E S dE a PiNTo ProdUcao E EVENToS representante da 
cantora ViViaNE BaTidÃo – cNPJ: 18.403.016/0001-00.
ENdErEÇo: rUa Ó dE alMEida, 979, rEdUTo, cEP: 66.053-190, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 843756
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01675
ProcESSo Nº: 2022/1020975
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: roBErT lEaNdro SilVa frEiTaS – cPf Nº 020.674-172-31.
ENdErEÇo: rUa Joao PESSoa, 1058, 3 aNdar, cEP: 68.790-000, SaNTa 
iZaBEl do Para – Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 843450
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01666
ProcESSo Nº: 2022/1018559
VALOR: R$ 1.000,00 (um mil 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: HUGo MENdES TaVarES NETo – cPf Nº 016.978.572-64.
ENdErEÇo: rUa BoaVENTUra da SilVa,739, NaZarE, cEP: 66.055-090, BElÉM-Pa  
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 843419

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01693

ProcESSo Nº: 2022/1022906
VALOR: R$ 1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 17/08/2022
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: doUGlaS BorGES NUNES – cPf Nº 052.010322-06.
ENDEREÇO: TV. WE 11, CJ. SATELITE, 895 COQUEIRO, CEP: 66.670-250, 
BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 843463
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01665
ProcESSo Nº: 2022/1020764
VALOR: R$1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 18/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
ORÇAMENTO: Projeto Atividade: 8849 Fonte de recurso: 0317000000 (Re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTado: JaNETE da SilVa BorGES – cPf Nº 427.965.472-72.
ENdErEÇo: PaS.caMara (MiraNdiNHa),1111, BarrEiro, cEP: 
66117030, BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 843458
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01687
ProcESSo Nº: 2022/1023931
VALOR: R$1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 18/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
ORÇAMENTO: Projeto Atividade: 8849 Fonte de recurso: 0317000000 (Re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTado: THaiaNE rodriGUES MarTiNS – cPf Nº 002.433.512-67.
ENDEREÇO: TV WE 03 CJ STELIO MAROJA, 208, QD O BL1 CJ S MAROJA, 
cEP: 67140-400, coQUEiro - aNaNiNdEUa - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 843473
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 035/2022

a Secretaria de Estado de cultura, neste ato representada pelo Senhor 
Secretário de Estado de cultura, Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira, 
que no uso de suas atribuições legais, rESolVE autorizar a contratação, 
mediante iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fundamento no art. 25, 
III da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, no valor de R$ 24.000,00 
(vinte e quatro mil reais), E S dE a PiNTo ProdUcao E EVENToS, cNPJ: 
18.403.016/0001-00, representante da cantora ViViaNE BaTidÃo, para 
o serviço de apresentação musical, atividade integrante da 25ª feira Pan 
amazônica do livro e das Multivozes, conforme regular processamento nos 
autos do Processo administrativo nº 2022/956369.
Belém/Pa, 22 de agosto de 2022.
Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 843546
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01673
ProcESSo Nº: 2022/1024611
VALOR: R$800,00 (oitocentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 18/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
ORÇAMENTO: Projeto Atividade: 8849 Fonte de recurso: 0317000000 (Re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
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coNTraTado: TaiSSa TaVErNad dE lUca – cPf Nº 603.203.542-53.
ENDEREÇO: CIDADE NOVA 5, WE 28, N. 441, CIDADE NOVA, CEP.:67.133-
110, aNaNiNdEUa, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 843541
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01695
ProcESSo Nº: 2022/1029874
VALOR: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 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: MaYrla aNdradE fErrEira – cPf Nº 785.396.252-53.
ENdErEÇo: ESTrada do QUarENTa HoraS, JardiM iNdEPENdENcia, 
Bl 23, aPTo 03, coQUEiro cEP: 67.120-370, aNaNiNdEUa-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 843537

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1645 de 11 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 
2022/789142
rESolVE dESiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 045/2022, 
com a empresa JEffErSoM ESTrUTUraS Para EVENToS EirEli, que 
tem como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que tem como Fiscal Ti-
tular a (o) servidor (a) PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº 
5899706/1, cargo: coordenador, Setor/local 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: 843431
Portaria Nº 1655 de 22 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 fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE2022/ 
899028
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais da dl 002/2022 – fcP, 
cujo objeto é a RENOVAÇÃO DA LICENÇA “GUARDA-CHUVA”, que tem 
como fiscal Titular, o (a) servidor (a) Nádia alVES MoNTEiro da Sil-
Va, matrícula nº 57193484/1/3, cargo: Gerente, Setor/local de Trabalho: 
Gcll – Gerência do cine libero luxardo e como fiscal Substituto o (a) ser-
vidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 843440

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 045/2022
Pae: 2022/789142

referente: aTa rP nº 004/2022 – PE 014/2021 – SrP 007/2021 – fcP
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que compreende o GRUPO II de CAMI-
NHÕES/SoM
Vigência: o prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) me-
ses, com início em 29/07/2022 e término em 29/07/2023
Valor Total: R$ 19.946,00

Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8421; Plano In-
terno: 103.000.8421C, Fonte de Recurso: 0101; Elemento de Despesa: 
339039, ação: 233267
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: JEffErSoM ESTrUTUraS Para EVENToS EirEli, inscrita no 
cNPJ sob nº 03.746.510/0001-09,  com sede na rua Professor Nelson 
ribeiro, n° 14, Bairro Umarizal, Belém-Pa, cEP: 66.050-420, neste ato,  
representada  pelo Sr. JEffErSoN coSTa GoldENBErG, portador da cé-
dula de identidade rG 2132326 -SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o nº 
575.465.922-91
data de assinatura: 29/07/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 843430

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
 PreGÃo eLetrÔNico Pe 009/2022 – srP Nº 005/2023 – FcP

Pae Nº: 2022/300681
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA OU EVENTUAL CONTRA-
TaÇÃo dE EMPrESa (aS) ESPEcialiZada (aS) Na aQUiSiÇÃo dE SolU-
ÇÃo TEcNolÓGica dE idENTificaÇÃo Por rádio frEQÜÊNcia E EQUi-
PaMENToS ESPEcÍficoS Para BiBlioTEcaS QUE ProPorcioNarÃo 
a ModErNiZaÇÃo TEcNolÓGica E coMUNicaÇÃo Para difUSÃo dE 
iNforMaÇÃo E aPoio a EdUcaÇÃo, coNforME coNdiÇÕES, QUaNTi-
DADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, a fim de atender às necessidades da 
fUNdaÇÃo cUlTUral do Pará, conforme descritivo constante no Termo 
de referência
Encaminhamento das Propostas comerciais: a partir da data de divulgação 
do Edital até a data de abertura do certame
UaSG: 925489
data de abertura: 06 de setembro de 2022
Hora de abertura: 11h00min (horário oficial de Brasília/DF)
local da Sessão: www.gov.br
Entrega do Edital:  www.gov.br
informações: no Núcleo de licitações, contratos e convênios – Nlcc/fcP, 
pelo e-mail: nlcc@fcp.pa.gov.br
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 843384

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

 terMo de disPeNsa e ratiFicaÇÃo de LicitaÇÃo Nº 002/2022
Pae: 2022/899028

Objeto: Renovação da Licença “Guarda-Chuva” (serviço) tendo por valida-
de o prazo de 01 (um) ano, durante o período de 02/09/2022 à 02/09/2023
favorecidos: ENTidadE dE GESTÃo dE dirEiToS SoBrE oBraS aUdio-
ViSUaiS da rEPÚBlica fEdEraTiVa do BraSil – EGEda, inscrito no 
cNPJ de nº 21.056.980/0001-14
Valor Total: R$ 2.800,00
fundamento legal: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, in-
ciso ii da lei federal nº 8.666/93 e considerando o valor da contratação, 
conforme o Parecer Jurídico 1002/2022 ProJUr/fcP
Disponibilidade Orçamentária: Programa de Atividade: 8843; Plano In-
terno: 103.000.8843C; Fonte de Recurso: 0101; Natureza de Despesa: 
339039; Ação: 231256
data de assinatura: 23/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 843437

diÁria
.

Portaria Nº 1656 - cGP/FcP de 23 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 2022/1057851 – darT/ GaPrES/ cGP/ fcP de 19/08/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor abai-
xo mencionado, que na oportunidade irá atender a solicitação encaminha-
da via ofício da associação artística cultural olha d’ água para palestras 
sobre políticas publica na amazônia e também para a mediação dos tra-
balhos cênicos do festival - Solos do Pará, que acontecerá no município de 
Santarém/ Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

daNilo BraccHi 5897404/2 TÉcNico EM GESTÃo 
cUlTUral 01 à 07/09/2022 6 ½

 

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

Protocolo: 843569
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº1657 – cGP/FcP de 23 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da Lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela Lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela Lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, o disposto nos art. 77 e 93 – da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, o art. 84 da LC nº39/2022, a Reforma da Previdência Es-
tadual lc n°128/2020  e ainda os termos do Processo n.º 2022/1061286 
de 19/08/2022;
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor alEXaNdrE roBErTo SiQUEira da SilVa, matrí-
cula n° 57215744/1, ocupante do cargo de TEcNico EM GESTao cUlTU-
ral, lotado na coordENadoria dE ProcESSaMENTo TEcNico, licença 
para tratar de interesseParticular, no período de 01/09/2022 a 30/08/2024.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 843586
..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

Portaria
.

Portaria N° 153/2022/FcG
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela Lei 5.939/96 e pelo Decreto 1.338/96; [...]
rESolVE:
dESiGNar o servidor Edielton charles Santos, auxiliar operacional, matri-
cula nº 5906132/1, para assumir a função de fiscal do Contrato nº 41/2022, 
firmado com a empresa S.O.S. Serviços Operacionais de Saneamento 
lTda, para prestação de serviço de limpeza de fossas sépticas e o servidor 
romildo leal filho, secretário de diretoria, matricula funcional 5954458/1, 
para substituí-lo durante seus impedimentos e afastamentos legais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 22 de agosto de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 843775
Portaria N° 174/2022/FcG

a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96; [...]
rESolVE:
dESiGNar o servidor Marcelino Beltrão Tavares, diretor de interioriza-
ção, Matrícula Funcional 5944833/2, para assumir a função de fiscal do 
Contrato nº 48/2022, firmado com a empresa Arrais Serviços Mecânicos, 
construção, conservação E logística EirEli , e o servidor rafael Valle 
Maranhão, auxiliar operacional, matrícula funcional nº 5906323/1, para 
substituí-lo durante seus impedimentos e afastamentos legais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 19 de agosto de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 843771

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Órgão: Fundação carlos Gomes
Ato: Termo de Distrato ao Contrato Temporário nº. 006/2018;
Motivo: distrato a pedido a contar de 01.08.2022
Servidora: Giovana rebeca Torres Guimaraes
cargo: Musicista
assinatura: 01.08.2022 - autorização: Processo nº. 2022/1073718
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG

Protocolo: 843657

oUtras MatÉrias
.

distrato do terMo de coMProMisso Nº. 005/2022-FcG 
de BoLsa ProFessor VisitaNte

Partes: fundação carlos Gomes (distratante) e JESSÉ PiNoN SiQUEira 
MoNTEiro (distratado)
Motivo: distrato a pedido a contar de 01.08.2022
assinatura: 01.08.2022- autorização: Processo: nº. 2022/1074451
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG

Protocolo: 843630

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 034/2022
Processo Nº 2022/670414

PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2022
Objeto: Constitui o objeto do presente contrato a contratação de empresa 
para a aquisição de licença de software de cálculo para modelagem de 
projeto de radiodifusão digital exigido pelo ministério das comunicações e 
a agência Nacional de Telecomunicações - aNaTEl, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de referência do Pregão 
Eletrônico n.º 018/2022
Valor Global: R$40.000,00 (quarenta mil reais)
data de assinatura: 18/08/2022
data de Vigência: 18/08/2022 à 18/08/2023
fiscal de contrato: Paulo roberto Batista Barros – Nº de Matricula: 
54196946/2
Suplente de fiscal: Nadia do Socorro Salomão casseb – Nº Matricula: 
5613655/2
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.722.1508.8236
Elemento: 33.90.40
fonte: 0101
Pi: 412.000.8236c
contratado (a): adTHEc dE alMEida doNZElli coNSUlTorES lTda
cNPJ n.º: 08.975.798/0001-0
Endereço:alameda Joaquim Eugênio de lima, n° 1094, apto 52, bairro 
Jardim Paulista.
cEP n° 01.403-002, São Paulo/SP
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 843705

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 215/2022, de 22 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 09/2022 - GaB/fUNTElPa, 
de 19/08/2022, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Processo 
nº 2022/1057893, de 19/08/2022;
r E S o l V E:
coNcEdEr 2 e ½ (duas e meia) diária(s) ao servidor HilBErT Hil carrEi-
ra do NaSciMENTo, matrícula nº 5945805/1, ocupante do cargo em co-
missão de PrESidENTE, para custear despesas com viagem a localidade de
São Paulo - SP, no período de 28/08/22 a 30/08/22, com o objetivo de rea-
lizar visita à fundação Padre anchieta e cumprir agenda com a diretoria de
rede e novos negócios da TV cultura de São Paulo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 843215
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..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 834/2022-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 2021/878851 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos do parecer exarado pela consultora Jurídica 
da 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 em des-
favor da servidora r.S.a., matrícula nº 5809690-2, pelo cometimento de 
transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi, 178, V, XVii c/c 
art. 190, IV, X (1ª parte), XIII e XIX, da Lei 5.810/1994;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelas servidoras aMÉlia daS Gra-
ÇaS caNTÃo SiMÕES, matrícula nº 57229140-2, NaTHalia dE NaZarE-
TH fErrEira MoNTEiro, matrícula nº 5897320-1 e JoaNilcE carNEi-
ro PErEira, matrícula nº 454745-1, 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 adminis-
tração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 835/2022-GaB/Pad.  
Belém, 22 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 22/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 279/2018-GaB/Pad 
de 25/10/2018, publicada no doE n° 33.728 de 26/10/2018, prorrogado 
pela PorTaria nº 316/2018-GaB/Pad de 13/12/2018, publicada no doE 
nº 33.760 de 14/12/2018, 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 836/2022-GaB/Pad.  
Belém, 22 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 19/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 101/2019-GaB/Pad 
de 13/06/2019, publicada no doE n° 33.896 de 14/06/2019, prorrogado 
pela PorTaria nº 239/2019-GaB/Pad de 07/10/2019, publicada no doE 
nº 34.004 de 08/10/2019, 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 837/2022-GaB/Pad.  
Belém, 22 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 780/2022-NdE/SEdUc, 
de 15/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 126/2021-GaB/Pad 
de 01/02/2021, publicada no doE n° 34.478 de 02/02/2021, prorrogado 
pela PorTaria nº 891/2021-GaB/Pad de 21/06/2021, publicada no doE 
nº 34.618 de 22/06/2021, 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 Nº 838/2022-GaB/Pad 
Belém,22 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/516826 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 601/2022, 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 diS-
ciPliNar em desfavor dos servidores a.P.f., matrícula nº 57202646-3, 
a.f.P.S.c., matrícula nº 5906016-1, a.M.r.S., matrícula nº 5741548-2 e 
c.J.S.P., matrícula nº 5942009-1, pelo cometimento de transgressão, em 
tese, ao que dispõem os arts. 178, VII c/c 190, XIV da Lei nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores KariNa da rocHa 
GÓES 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
Portaria Nº 839/2022-GaB/Pad 
Belém,22 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/516826 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 601/2022, 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 diSciPli-
Nar em desfavor das servidoras c.S.P., matrícula nº 5948252-1, c.M.l.c., 
matrícula nº 6011403-2, d.M.o., matrícula nº 57214726-1, d.M.B., matrí-
cula nº 54180813-2 e d.N.S.P., matrícula nº 5794951-3, pelo cometimento 
de transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 178, Vii c/c 190, XiV 
da Lei nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores KariNa da rocHa 
GÓES 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 
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por conveniência e necessidade da Administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 840/2022-GaB/Pad 
Belém,23 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/516826 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 601/2022, 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 dos servidores K.B.S., matrícula nº 57213032-1, 
l.a.S.B., matrícula nº 5942600-1, l.M.a.P., matrícula nº 57213347-1 e 
l.f.P., matrícula nº 57205348-1, pelo cometimento de transgressão, em 
tese, ao que dispõem os arts. 178, VII c/c 190, XIV da Lei nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores KariNa da rocHa 
GÓES 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
Portaria Nº 841/2022-GaB/Pad 
Belém,23 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/516826 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 601/2022, 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 diSciPli-
Nar em desfavor dos servidores a.S.S.J., matrícula nº 5951089-1, a.c.f., 
matrícula nº 534943-1, a.G.S., matrícula nº 57213733-1 e a.N.f., matrí-
cula nº 5895851-1, pelo cometimento de transgressão, em tese, ao que 
dispõem os arts. 178, VII c/c 190, XIV da Lei nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores aMÉlia daS Gra-
ÇaS caNTÃo SiMÕES, matrícula nº 57229140-2, NaTHalia dE NaZarE-
TH fErrEira MoNTEiro, matrícula nº 5897320-1 e JoaNilcE carNEi-
ro PErEira, matrícula nº 454745-1, 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 adminis-
tração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 842/2022-GaB/Pad 
Belém,23 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/516826 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 601/2022, 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 diS-
ciPliNar em desfavor das servidoras c.M.P., matrícula nº 54192462-2, 
c.c.r.S., matrícula nº 5898478-1, c.M.f.c., matrícula nº 5900697-1 e 
d.a.G., matrícula nº 6305130-4, pelo cometimento de transgressão, em 
tese, ao que dispõem os arts. 178, VII c/c 190, XIV da Lei nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores aMÉlia daS Gra-
ÇaS caNTÃo SiMÕES, matrícula nº 57229140-2, NaTHalia dE NaZarE-
TH fErrEira MoNTEiro, matrícula nº 5897320-1 e JoaNilcE carNEi-
ro PErEira, matrícula nº 454745-1, 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 adminis-
tração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 843/2022-GaB/Pad 
Belém,23 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/516826 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 601/2022, 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 diSciPli-
Nar em desfavor dos servidores a.J.S., matrícula nº 5941391-1, a.c.f.S., 
matrícula nº 5916073-1, a.c.o.M., matrícula nº 5367280-3 e a.V.S., ma-
trícula nº 5918733-2, pelo cometimento de transgressão, em tese, ao que 
dispõem os arts. 178, VII c/c 190, XIV da Lei nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores KariNa da rocHa 
GÓES 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
Portaria de arQ. Nº844/2022-GaB/Pad 
Belém,23 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 Manifestação exarada pelo Procurador do Estado - 
ASJUR/SEDUC/PA;
coNSidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor 
do relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar 
instaurado pela PorTaria nº 120/2018-GaB/Pad, de 09/05/2018, 
publicado no doE edição nº 33.615 de 11/05/2018.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 198, § 2º da lei nº 5.810/1994 c/c os 
arts. 323 e 109, Vi do código Penal, o processo supracitado, em vista das razões 
expostas pelo colegiado em questão, pelo cometimento de transgressão, de 
falta funcional constante de abandono de cargo, em tese, imputada à servidora 
M.S.B.l., matrícula nº 55586096-1, tendo em vista a perda da pretensão punitiva 
da Administração Pública em decorrência da prescrição;
ii – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências 
pertinentes quanto ao competente registro;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
 dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 843418
.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54480/2022
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
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NoME: JoSE MiGUEl NUNES alVES 
MaTrÍcUla: 5721156
cPf: 31915434220
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843216
Portaria de diarias No. 54481/2022
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: lia BarilE carValHo da SilVa 
MaTrÍcUla: 57203231
cPf: 63414090287
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE iii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843218
Portaria de diarias No. 54473/2022
oBJETiVo: reunião Técnica de dirigentes de Educação Especial dos Esta-
dos e do distrito federal e do Encontro de coordenadores ifES que com-
põem a Rede Nacional de Formação Continuada de Profissionais da Edu-
cação - rENafor.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BraSilia/22/08/2022-25/08/2022 Nº diárias: 3
BraSilia/BElEM/25/08/2022-25/08/2022 Nº diárias: 0.5
ME: rENaTa BarroS Garcia MEdEiroS
MaTrÍcUla:57191009
cPf:74040065204
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843212
Portaria de diarias No. 54478/2022
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: GEorGE cHriST caraVEo da SilVa 
MaTrÍcUla: 5438284
cPf: 30225477220
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843214
Portaria de diarias No. 54491/2022
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: MaNoEl fraNciSco dE arGolo corrEa 
MaTrÍcUla: 57210752
cPf: 23556420287
carGo/fUNÇÃo:
VicE-dir.dE UNid.EScolar / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843234
Portaria de diarias No. 54490/2022
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: iVaNilSoN SaNTaNa faVacHo 
MaTrÍcUla: 55585780
cPf: 59782102253
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843230
Portaria de diarias No. 54494/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/Sao caETaNo dE odiVElaS/19/08/2022-20/08/2022 Nº diárias: 1
Sao caETaNo dE odiVElaS/BElEM/20/08/2022-20/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HUGo MoNTEiro PENa 
MaTrÍcUla: 57205572
cPf: 85584134287
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843237
Portaria de diarias No. 54485/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/MaGalHaES BaraTa/19/08/2022-20/08/2022 Nº diárias: 1

MaGalHaES BaraTa/BElEM/20/08/2022-20/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ricardo aUGUSTo dE SoUZa riBEiro 
MaTrÍcUla: 57203554
cPf: 59802588253
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843225
Portaria de diarias No. 54486/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/MaGalHaES BaraTa/19/08/2022-20/08/2022 Nº diárias: 1
MaGalHaES BaraTa/BElEM/20/08/2022-20/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roGErio SilVa E SilVa 
MaTrÍcUla: 57219973
cPf: 95240624291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843229
Portaria de diarias No. 54483/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/MaGalHaES BaraTa/19/08/2022-20/08/2022 Nº diárias: 1
MaGalHaES BaraTa/BElEM/20/08/2022-20/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EdiValdo PErEira caldaS 
MaTrÍcUla: 57217585
cPf: 68580940249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843221
Portaria de diarias No. 54484/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/MaGalHaES BaraTa/19/08/2022-20/08/2022 Nº diárias: 1
MaGalHaES BaraTa/BElEM/20/08/2022-20/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElESBao da SilVa dUarTE 
MaTrÍcUla: 5889764
cPf: 61857947304
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843223
Portaria de diarias No. 54669/2022
OBJETIVO: Apresentação do Programa Estadual de Fluxo Escolar “ Trilhas 
do Pará”, a fim de buscar adesão de todos os atores da comunidade escolar. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BraGaNca/22/08/2022-25/08/2022 Nº diárias: 3
BraGaNca/caPiTao Poco/25/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 2
caPiTao Poco/BElEM/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JaQUEliNE SodrE BlaNco 
MaTrÍcUla: 5901391
cPf: 81366914600
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843248
Portaria de diarias No. 54670/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que irá apresentar o Programa Estadu-
al de Fluxo Escolar “ Trilhas do Pará”, a fim de buscar adesão de todos os 
atores da comunidade escolar.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BraGaNca/22/08/2022-25/08/2022 Nº diárias: 3
BraGaNca/caPiTao Poco/25/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 2
caPiTao Poco/BElEM/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KlEBEr dE oliVEira MarQUES
MaTrÍcUla: 5900228
cPf: 63413256220
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843255
Portaria de diarias No. 54496/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/Sao caETaNo dE odiVElaS/19/08/2022-20/08/2022 Nº diárias: 1
Sao caETaNo dE odiVElaS/BElEM/20/08/2022-20/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo aNdrE alVES fiGUEirEdo 
MaTrÍcUla: 5289432
cPf: 29359813249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843241
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Portaria de diarias No. 54551/2022
oBJETiVo: Participação nas Paralimpiadas Escolares 2022 - regional 02 - 
rio Grande do Norte. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/ rio GraNdE do NorTE 22/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 5
rio GraNdE do NorTE/BElEM 27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarclEY MoNTEiro liMa
cPf: 65602030263 
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843244
Portaria de diarias No. 54646/2022
oBJETiVo: Participação nas Paralimpiadas Escolares 2022 - regional 02 - 
rio Grande do Norte. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/rio GraNdE do NorTE/22/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 5
rio GraNdE do NorTE/BElEM/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lEYlla raiSSa SaMPaio MElo 
MaTrÍcUla: 57199443
cPf: 93421672253
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843385
Portaria de diarias No. 54671/2022
OBJETIVO: Apresentação do Programa Estadual de Fluxo Escolar “ Trilhas 
do Pará”, a fim de buscar adesão de todos os atores da comunidade escolar. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BraGaNca/22/08/2022-25/08/2022 Nº diárias: 3
BraGaNca/caPiTao Poco/25/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 2
caPiTao Poco/BElEM/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Hilda caroliNa dE SoUZa cUNHa 
MaTrÍcUla: 57210150
cPf: 27866408220
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843392
Portaria de diarias No. 54573/2022
oBJETiVo: rEaliZar aTiVidadES coM rEMESSa dE iNforMaÇÕES ao 
fNdE rElaTÓrio dE MoNiToraMENTo, ViSiTa aS EE criSTo TraBa-
lHador, EEEfM irMÃ ESTEla MarES, EEEfM PEdro TEiXEira, EEEfM 
Prof. BaSÍlio dE carValHo, EEEfM Profa. BENViNda dE araÚJo PoN-
TE, EEEM ENEdiNa SaMPaio, EEEM MaNoEl aNToNio caSTro EEEM da-
lila afoNSo cUNHa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 22/08/2022 - 24/08/2022 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / iGaraPE-Miri / 24/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 2
iGaraPE-Miri / BElEM / 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: flaVia criSTiNa dE aNdradE PaES dE lira 
MaTrÍcUla: 5053196
cPf: 23430273234
carGo/fUNÇÃo:
NUTricioNiSTa / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 843706
Portaria de diarias No. 54503/2022
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E iN-
VENTário NaS EE PrETEXTaTo da coSTa alVarENGa, EE JUliÃo BEr-
Toldo dE caSTro (aNEXo1, 2, 3 E 4) rEaliZar ToMBaMENTo do Pro-
GraMa diNHEiro dirETo Na EScola (PddE 2019/2020) fiScaliZar E 
rEaliZar ToMBaMENTo doS diVErSoS BENS PaTriMoNiaiS ENTrEGUE 
Por ESTa SEdUc. BEM coMo aTUaliZar aS SENHaS doS GESTorES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 22/08/2022 - 22/08/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / PraiNHa / 22/08/2022 - 25/08/2022 Nº diárias: 3
PraiNHa / SaNTarEM / 25/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: criSTiaN KErlEEN cardoSo dE frEiTaS 
MaTrÍcUla: 5500931
cPf: 44877323287
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 843707
Portaria de diarias No. 54574/2022
oBJETiVo: rEaliZar aTiVidadES coM rEMESSa dE iNforMaÇÕES ao 
fNdE rElaTÓrio dE MoNiToraMENTo, ViSiTa aS EE criSTo TraBa-
lHador, EEEfM irMÃ ESTEla MarES, EEEfM PEdro TEiXEira, EEEfM 
Prof. BaSÍlio dE carValHo, EEEfM Profa. BENViNda dE araÚJo PoN-
TE, EEEM ENEdiNa SaMPaio, EEEM MaNoEl aNToNio caSTro EEEM da-
lila afoNSo cUNHa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 22/08/2022 - 24/08/2022 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / iGaraPE-Miri / 24/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 2
iGaraPE-Miri / BElEM / 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElZa Maria PiNHEiro da coSTa 
MaTrÍcUla: 258741
cPf: 07125895204
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST.TEcN.rEf.XXVii / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 843713

Portaria de diarias No. 54501/2022
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E iN-
VENTário NaS EE MarcoS BENTES dE carValHo, EE flora TEiXEira E 
EE Sao JoSÉ rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo 
Na EScola (PddE 2019/2020/2021) fiScaliZar E rEaliZar ToMBa-
MENTo doS diVErSoS BENS PaTriMoNiaiS ENTrEGUE Por ESTa SE-
dUc. BEM coMo aTUaliZar aS SENHaS doS GESTorES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 22/08/2022 - 22/08/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / faro / 22/08/2022 - 25/08/2022 Nº diárias: 3
faro / SaNTarEM / 25/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iVETE MiriaN doS rEiS SEPEda 
MaTrÍcUla: 6400337
cPf: 39716759215
carGo/fUNÇÃo:
aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 843714
Portaria de diarias No. 54568/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar lEVaNTaMEN-
To dE dEMaNda dETEcNoloGia E fiScaliZaÇÃo dE coNTraToS. 
259/2017coNTraTo dE iNTErNET/NaVEGa Pará 166/2022 coNTraTo 
dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa ProGraMa dE iNTErNETE/ 
SaTEliTal GSac/MEc BaNda larGa Na EScola/PBlE ProJETo EdUca-
ÇÃo coNEcTada. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 22/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 4
BraGaNca / BElEM / 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SaNdoVal SilVa oliVEira 
MaTrÍcUla: 761109
cPf: 14839300259
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 843704
Portaria de diarias No. 54502/2022
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E iN-
VENTário NaS EE MarcoS BENTES dE carValHo, EE flora TEiXEira E 
EE Sao JoSÉ rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo 
Na EScola (PddE 2019/2020/2021) fiScaliZar E rEaliZar ToMBa-
MENTo doS diVErSoS BENS PaTriMoNiaiS ENTrEGUE Por ESTa SE-
dUc. BEM coMo aTUaliZar aS SENHaS doS GESTorES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 22/08/2022 - 22/08/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / faro / 22/08/2022 - 25/08/2022 Nº diárias: 3
faro / SaNTarEM / 25/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE Maria rodriGUES riBEiro 
MaTrÍcUla: 942049
cPf: 29229960268
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 843710
Portaria de diarias No. 54591/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar ENTrEGa dE KiT dE 
MaTErial EScolar PEdaGÓGico, Na EEEM MaroJa NETo (2. 109KiTS) . 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao doMiNGoS do caPiM / 24/08/2022 - 25/08/2022 Nº diárias: 1
Sao doMiNGoS do caPiM / BElEM / 25/08/2022 - 25/08/2022 Nº diá-
rias: 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: 843698
Portaria de diarias No. 54586/2022
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE KiT dE MaTErial EScolar PEdaGÓ-
Gico, Na EEEM MaroJa NETo (2. 109KiTS). 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao doMiNGoS do caPiM / 24/08/2022 - 25/08/2022 Nº diárias: 1
Sao doMiNGoS do caPiM / BElEM / 25/08/2022 - 25/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marli do Socorro SilVa da coSTa 
MaTrÍcUla: 5183030
cPf: 30647215268
carGo/fUNÇÃo:
daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 843699
Portaria de diarias No. 54594/2022
OBJETIVO: Viagem com objetivo de realizar a fiscalização da entrega, ins-
talação e tombamento, assinatura nos termos de movimentação de apare-
lhos de ar condicionado, lousas de vidro, bem como dos demais materiais 
permanentes entregues na EEEM Prefeito Tenório carvalho. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 22/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / faro / 23/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 3
faro / SaNTarEM / 26/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 27/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 0.5
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NoME: aNToNio JoSE dE SoUZa rodriGUES 
MaTrÍcUla: 57212349
cPf: 60843721200
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 843700
Portaria de diarias No. 54686/2022
OBJETIVO: Visitar à construção e reforma/ampliação da E.E.E.F.M. “Presi-
dente Kennedy”, no município de Maracanã.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0
MaracaNa / BElÉM 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roNaldo caTEB BiTar
cPf: 32779119268
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 843758
Portaria de diarias No. 54476/2022
oBJETiVo: realização de atendimento Técnico, Pedagógico e administrati-
vos nas escolas jurisdicionadas aos municípios da 13ª Regional. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BrEVES/GUrUPa/22/08/2022-25/08/2022 Nº diárias: 3
GUrUPa / BrEVES/25/08/2022-25/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JEffErSoN NoGUEira oToNi 
MaTrÍcUla: 57210357
cPf: 52654907287
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843780
Portaria de diarias No. 54550/2022
oBJETiVo: realização de visita administrativa a Escola Estadual crescen-
do na Prática, reunião com o gestor da 21ª UrE e com o Povo XiKriN no 
município de Parauapebas. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/ParaUaPEBaS/22/08/2022-26/08/2022 Nº diárias: 4
ParaUaPEBaS/BElEM/26/08/2022-26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: NaTalia alVES SilVa 
MaTrÍcUla: 57212591
cPf: 83509518268
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843781
Portaria de diarias No. 54555/2022
oBJETiVo: Participação nas Paralimpiadas Escolares 2022 - regional 02 - 
rio Grande do Norte. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/rio GraNdE do NorTE/22/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 5
rio GraNdE do NorTE/ BElEM/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KaTia HElENYr TadaiESKY liMa dE liMa 
MaTrÍcUla: 525804
cPf: 13714481249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843789
Portaria de diarias No. 54554/2022
oBJETiVo: Participação nas Paralimpiadas Escolares 2022 - regional 02 - 
rio Grande do Norte. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/rio GraNdE do NorTE/22/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 5
rio GraNdE do NorTE/BElEM/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: clEia GiSaNE rodriGUES PErEira 
MaTrÍcUla: 5842557
cPf: 42564999204
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE iii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843785
Portaria de diarias No. 54553/2022
oBJETiVo: Participação nas Paralimpiadas Escolares 2022 - regional 02 - 
rio Grande do Norte. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/rio GraNdE do NorTE/22/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 5
rio GraNdE do NorTE/BElEM/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria da coNcEicao da coSTa fElGUEiraS 
MaTrÍcUla: 600601
cPf: 13109499215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843783
Portaria de diarias No. 54562/2022
oBJETiVo: Participação nas Paralimpiadas Escolares 2022 - regional 02 - 
rio Grande do Norte. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/rio GraNdE do NorTE/22/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 5
rio GraNdE do NorTE/BElEM/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNGEla Maria PErEira aMaral 

MaTrÍcUla: 454583
cPf: 14619849200
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 843794
Portaria de diarias No. 54566/2022
oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo dE dEMaNda dETEcNoloGia E 
fiScaliZaÇÃo dE coNTraToS. 259/2017coNTraTo dE iNTErNET/Na-
VEGa Pará 166/2022 coNTraTo dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E cor-
rETiVa ProGraMa dE iNTErNETE/ SaTEliTal GSac/MEc BaNda larGa 
Na EScola/PBlE ProJETo EdUcaÇÃo coNEcTada. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 22/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 4
BraGaNca / BElEM / 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aGNaldo doS SaNToS SaNToS 
MaTrÍcUla: 57211176
cPf: 66806283268
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 843432
Portaria de diarias No. 54589/2022
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE KiT dE MaTErial EScolar PEdaGÓ-
Gico, Na EEEM MaroJa NETo (2. 109KiTS) . 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao doMiNGoS do caPiM / 24/08/2022 - 25/08/2022 Nº diárias: 1
Sao doMiNGoS do caPiM / BElEM / 25/08/2022 - 25/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE Maria GoMES 
MaTrÍcUla: 760927
cPf: 28345495249
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 843428
Portaria de diarias No. 54569/2022
oBJETiVo: coNSTaTar a NEcESSidadE dE BENS MÓVEiS iN loco Para 
aTENdEr a dEMaNda da EEEM EUrico ValE Para SUBSidiar a ToMa-
da dE ProVidÊNciaS. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 22/08/2022 - 22/08/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / rUroPoliS / 22/08/2022 - 25/08/2022 Nº diárias: 3
rUroPoliS / SaNTarEM / 25/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NOME: JOSE NEWTON GONZALEZ DA COSTA 
MaTrÍcUla: 5918070
cPf: 26723077253
carGo/fUNÇÃo:
GESTor dE UNidadE SEdUc Na EScola / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 843429
Portaria de diarias No. 54587/2022
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE KiT dE MaTErial EScolar PEdaGÓ-
Gico, Na EEEM MaroJa NETo (2. 109KiTS) . 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao doMiNGoS do caPiM / 24/08/2022 - 25/08/2022 Nº diárias: 1
Sao doMiNGoS do caPiM / BElEM / 25/08/2022 - 25/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: fraNciSco JoSE do NaSciMENTo 
MaTrÍcUla: 349984
cPf: 16648463287
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 843426
Portaria de diarias No. 54651/2022
oBJETiVo: conduzir o técnico da drTi para realizar serviços elétricos reali-
zados referente a instalação de transformador e cabos nas EE Acy de Jesus 
Barros e EE anizio Teixeira, localizadas no Município de Marabá, bem como 
na EE Serafim Fernandes, localizada no Muncípio de Parauapebas. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 22/08/2022 - 22/08/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / ParaUaPEBaS / 22/08/2022 - 24/08/2022 Nº diárias: 2
ParaUaPEBaS / MaraBa / 24/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 2
MaraBa / BElEM / 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marco aUrElio caBral BEZErra 
MaTrÍcUla: 5903479
cPf: 79405614215
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 843438
Portaria de diarias No. 54643/2022
OBJETIVO: Viagem com objetivo de fiscalizar obras de construção de cre-
ches “Programa Creches por todo o Pará”. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 22/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / rUroPoliS / 23/08/2022 - 25/08/2022 Nº diárias: 2
rUroPoliS / Trairao / 25/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 1
Trairao / NoVo ProGrESSo / 26/08/2022 - 28/08/2022 Nº diárias: 2
NoVo ProGrESSo / BElEM / 28/08/2022 - 29/08/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: MarcoNi araUJo Maia 
MaTrÍcUla: 5932079
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cPf: 77178890215
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 843441
Portaria de diarias No. 54504/2022
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E iN-
VENTário NaS EE PrETEXTaTo da coSTa alVarENGa, EE JUliÃo BEr-
Toldo dE caSTro (aNEXo1, 2, 3 E 4) rEaliZar ToMBaMENTo do Pro-
GraMa diNHEiro dirETo Na EScola (PddE 2019/2020) fiScaliZar E 
rEaliZar ToMBaMENTo doS diVErSoS BENS PaTriMoNiaiS ENTrEGUE 
Por ESTa SEdUc. BEM coMo aTUaliZar aS SENHaS doS GESTorES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 22/08/2022 - 22/08/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / PraiNHa / 22/08/2022 - 25/08/2022 Nº diárias: 3
PraiNHa / SaNTarEM / 25/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo BaKEr SaNToS 
MaTrÍcUla: 57213142
cPf: 25988182291
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 843433
Portaria de diarias No. 54500/2022
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E iNVEN-
Tário NaS EE JUliao BErToldodE caSTro rEaliZar ToMBaMENTo do 
ProGraMa diNHEiro dirETo Na EScola (PddE 2019/2020/2021) fiScali-
Zar E rEaliZar ToMBaMENTo doS diVErSoS BENS PaTriMoNiaiS ENTrE-
GUE Por ESTa SEdUc. BEM coMo aTUaliZar aS SENHaS doS GESTorES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 22/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 1
BrEVES / BaGrE / 23/08/2022 - 25/08/2022 Nº diárias: 2
BaGrE / BrEVES / 25/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 1
BrEVES / BElEM / 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo da SilVa MENdES 
MaTrÍcUla: 5890593
cPf: 69498369291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 843435
Portaria de diarias No. 54593/2022
OBJETIVO: Viagem com objetivo de realizar a fiscalização da entrega, ins-
talação e tombamento, assinatura nos termos de movimentação de apare-
lhos de ar condicionado, lousas de vidro, bem como dos demais materiais 
permanentes entregues na EEEM Prefeito Tenório carvalho. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 22/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / faro / 23/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 3
faro / SaNTarEM / 26/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 27/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: faBio roSa MoraES 
MaTrÍcUla: 57212488
cPf: 98215876234
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 843436
Portaria de diarias No. 54645/2022
OBJETIVO: Viagem com objetivo de conduzir técnicos da DRTI para realizar 
a fiscalização de obras de construção de creches “Programa Creches por 
todo o Pará”. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 22/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / rUroPoliS / 23/08/2022 - 25/08/2022 Nº diárias: 2
rUroPoliS / Trairao / 25/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 1
Trairao / NoVo ProGrESSo / 26/08/2022 - 28/08/2022 Nº diárias: 2
NoVo ProGrESSo / BElEM / 28/08/2022 - 29/08/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: odiloN do carMo MElo 
MaTrÍcUla: 5890911
cPf: 59750928253
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 843443
Portaria de diarias No. 54644/2022
OBJETIVO: Viagem com objetivo de fiscalizar obras de construção de cre-
ches “Programa Creches por todo o Pará”. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 22/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / rUroPoliS / 23/08/2022 - 25/08/2022 Nº diárias: 2
rUroPoliS / Trairao / 25/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 1
Trairao / NoVo ProGrESSo / 26/08/2022 - 28/08/2022 Nº diárias: 2
NoVo ProGrESSo / BElEM / 28/08/2022 - 29/08/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: JESSica SaNTiaGo doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 5963795
cPf: 00304567205
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 843444

.

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria nº.:7436/2022 de 19/08/2022
de acordo com o Processo nº 1041139/2022
designar rEGiNa cElli SaNToS alVES, Matrícula nº 5895810/1, Espec. 
em Educação, para responder pela Secretaria Adjunta de Ensino, durante o 
impedimento do titular, no periodo de 13/08/2022 a 27/08/2022.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 7459/2022 de 19/08/2022
Nome:fraNciNETE GoMES SilVa doS SaNToS
Matrícula:57198057/1cargo:Professor
lotação:EE de Educação Tecnol. anisio Teixeira/Belém
Período:25/10/22 a 23/12/22
Triênios:18/04/11 a 17/04/14
Portaria Nº. 7460/2022 de 19/08/2022
Nome:Maria dE NaZarE MoUra da SilVa
Matrícula:368962/1cargo: ag. de PorTaria
lotação:EE alm Tamandare/Belém
Período:20/04/20 a 19/05/20
Triênios:20/10/03 a 19/10/06, para fins de regularização funcional.
Portaria nº.7406/2022 de 18/08/2022
Nome:darcirolda BaTiSTa da SilVa
Matrícula:5254795/4cargo:Esp.em Educação
lotação:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Período:28/08/22 a 26/10/22
Triênios:02/01/07 a 01/01/10
Portaria nº.7473/2022 de 22/08/2022
Nome:clEidE dE MoraES SaNToS
Matrícula:5804868/2:cargo:Professor
lotação:EE. dr. Gaspar Vianna/Marabá
Período:30/09/22 a 28/11/22
Triênios:09/09/12 a 08/09/15
Portaria nº.7472/2022 de 22/08/2022
Nome:JoSirENE do Socorro diaS MoNTEiro loBaTo
Matrícula:57209369/1cargo:Esp. em Educação
lotação:EE. dr. Gaspar Viana/ananindeua
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:10/12/08 a 09/12/11
Portaria nº.7467/2022 de 22/08/2022
Nome:JoSÉ iVaNildo araÚJo da SilVa
Matrícula:5659809/2cargo:Professor
lotação:EEEM. raimundo ribeiro da costa/oeiras do Pará
Período:01/09/22 a 30/10/22 – 31/10/22 a 29/12/22
Triênios:06/10/09 a 05/10/12 – 06/10/12 a 05/10/15
Portaria nº.7470/2022 de 22/08/2022
Nome:Maria JErciNEi GadElHa
Matrícula:57214386/1cargo:Servente
lotação:EE. Profª dairce Pedrosa Torres/altamira
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:20/02/09 a 19/02/12
Portaria nº.7474/2022 de 22/08/2022
Nome:MarcoS oliVEira dE MoraES
Matrícula:54192892/2cargo:Professor
lotação:EE Profº Joaquim Viana/ananindeua
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:03/05/09 a 02/05/12
Portaria nº.7468/2022 de 22/08/2022
Nome:NEUToN fErrEira cHaVES
Matrícula:5777526/2cargo:Professor
lotação:EE. Profª Maria luiza da costa rego/icoaraci
Período:22/08/22 a 20/10/22
Triênios:18/05/06 a 17/05/09
Portaria nº.7469/2022 de 22/08/2022
Nome:SaMUEl KaYSE alfaia doS SaNToS
Matrícula:7060196/1cargo:assist. administrativo
lotação:EEEf. Bira Barbosa/Belém
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:22/11/11 a 21/11/14
Portaria nº.7420/2022 de 19/08/2022
Nome:Maria NaGEla alENcar liMa carNEiro
Matrícula:6022383/1cargo:Espec. em Educação
lotação:EE. lameira Bittencort/castanhal
Período:16/08/22 a 14/10/22 – 15/10/22 a 13/12/22
Triênios:14/04/00 a 13/04/03 – 14/04/03 a 13/04/06
Portaria nº.7421/2022 de 19/08/2022
Nome:aNa lUiSa dE SoUSa MElo
Matrícula:557528/1cargo:Servente
lotação:EEf. Santo afonso/Belém
Período:15/08/22 a 13/10/22 – 14/10/22 a 12/12/22
Triênios:01/08/09 a 31/07/12 – 01/08/12 a 31/07/15
LiceNÇa MaterNidade
Portaria nº.:7466/2022 de 22/08/2022
Conceder Licença Maternidade, a WERLLEY JANDY PANTOJA GAMA, matri-
cula nº 57213525/1,assistente administrativo, lotada na EE Profº. antônio 
Marçal/inhangapi, no período de 13/04/2022 a 09/10/2022.
Portaria nº.:7480/2022 de 22/08/2022
conceder licença Maternidade, a lilia cHriSTiaNE VaNZElEr ViaNa, 
matricula nº 5928680/1, Professor, lotada no centro integrado de Educa-
ção do Baixo Tocantins/cametá, no período de 28/07/2022 a 23/01/2023.
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Portaria nº.:7479/2022 de 22/08/2022
formalizar licença Maternidade, a criSTiaN carla dE JESUS roMEro, 
matricula nº 57218335/1, Professor, lotada na EE. Prado lopes Sede Vinc/
Curralinho, no período de 15/11/2021 a 13/05/2022, para fins de regula-
rização funcional.
LiceNÇa casaMeNto
Portaria nº.:7364/2022 de 17/08/2022
conceder licença casamento, a GilBSoN SaNToS SoarES, matricula nº 
5823439/2 , Professor, lotado na EE. Profª Terezinha de Jesus rodrigues/
Santarém , no período de 29/07/2022 a 05/08/2022.
Portaria nº.:7478/2022 de 22/08/2022
conceder licença casamento, a aNTÔNio cÉZar do NaSciMENTo, matri-
cula nº 57210611/1, Vigia, lotado na 18ª UrE/Mãe do rio, no período de 
05/08/2022 a 12/08/2022.
LiceNÇa LUto
Portaria nº.:7476/2022 de 22/08/2022
conceder licença luto, a dEYSE SoarES SaldaNHa MoUra, matricula nº 
57209123/1, Especialista em Educação, lotada na EEEM. dr. José Márcio 
Ayres/Icoaraci, no período de 22/07/2022 a 29/07/2022.
Portaria nº.:7477/2022 de 22/08/2022
conceder licença luto, a alcYrEYa cardoSo MarQUES, matricula Nº 
54197637/1 , Professor, lotada na EE. arthur Porto/Belém, no período de 
22/07/2022 a 29/07/2022.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.:7430/2022 de 19/08/2022
Nome: lUciaNa loBaTo VEloSo
Matrícula:57196467/2 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:008/2022 de 19/08/2022
Nome: lUciclEia NUNES dE SoUZa
Matrícula:57213710/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Salomao Matos/Salvaterra
Portaria nº.:7475/2022 de 22/08/2022
Nome:rEGiNa lÚcia do ValE MarQUES
Matrícula:391786/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Manoel de Jesus Moraes/Belém
Portaria nº.:040/2022 de 09/08/2022
Nome:JoSÉ carloS PErEira alMEida
Matrícula:57211185/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profº. Gasparino B da Silva/Soure
Portaria nº.:046/2022 de 09/08/2022
Nome:JoSÉ carloS SarMENTo PiNHo
Matrícula:57213566/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profº. Gasparino B da Silva/Soure
Portaria nº.:050/2022 de 09/08/2022
Nome:rEiNaldo daS MErcÊS MoUra
Matrícula:5890813/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profº. Gasparino B da Silva/Souré
Portaria nº.:051/2022 de 01/08/2022
Nome:SaNdra liGia caSSiaNo SilVa
Matrícula:6300588/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profº. Gasparino B da Silva/Souré
Portaria nº.:052/2022 de 09/08/2022
Nome:oNÉlia NaSciMENTo da SilVa
Matrícula:6300600/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profº. Gasparino B da Silva/Souré
Portaria nº.:483/2022 de 11/08/2022
Nome:NaicE dE fraNÇa MESQUiTa
Matrícula:57215815/1 Período:05/10/22 à 03/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. anisio Teixeira/Marabá
Portaria nº.:487/2022 de 11/08/2022
Nome:SilVaNia PErEira da coSTa
Matrícula:5890350/1Período:04/10/22 à 17/11/22Exercício:2021
Unidade:4ª UrE/Marabá
Portaria nº.:487/2022 de 11/08/2022
Nome:Maria cardoSo da SilVa
Matrícula:5892994/2 Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. albertina Barreiros/itupiranga
Portaria nº.:492/2022 de 11/08/2022
Nome:EdNa GoMES TaVarES dE SoUZa
Matrícula:57209591/1 Período:05/10/22 à 18/11/22Exercício:2021
Unidade:EE. Profº anisio Teixeira/Marabá
Portaria nº.:493/2022 de 11/08/2022
Nome:EUrlENE alVES carValHo BarrETo SilVa
Matrícula:275948/2 Período:05/10/22 à 18/11/22Exercício:2021
Unidade:EE. Profº. anisio Teixeira/Marabá
Portaria nº.:180/2022 de 05/08/2022
Nome:JoÃo SaraiVa NEGrÃo
Matrícula:3281434/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº.Manoel Joaquim Monteiro/Magalhães Barata
Portaria nº.:182/2022 de 05/08/2022
Nome:PaUlo carrEra doS SaNToS
Matrícula:6304741/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profª Mª ione Henrique /igarapé-açu
Portaria nº.:183/2022 de 09/08/2022
Nome:VaNilSoN oliVEira PaZ
Matrícula:5090741/3 Período:07/10/22 à 20/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Macário felipe antônio/igarape-açu
Portaria nº.:184/2022 de 09/08/2022
Nome:iValdo TriNdadE rENdEiro
Matrícula:57217660/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Presidente Kennedy/Maracanã

Portaria nº.:185/2022 de 09/08/2022
Nome:raiMUNdo fUrTado dE oliVEira
Matrícula:3222004/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2021
Unidade:EEEf. dr. Ângelo cesarino/igarape-açu
Portaria nº.:7493/2022 de 23/08/2022
Nome: PaTricia dE oliVEira BENEVidES
Matrícula:54183150/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Visconde de Souza franco/Belém
Portaria nº.:7492/2022 de 23/08/2022
Nome: PaTricia foNSEca GalVao
Matrícula:5917041/2 Período:25/10/22 à 08/11/22Exercício:2022
Unidade:divisão de informação e documentação/Belém
Portaria nº.:7488/2022 de 23/08/2022
Nome: aNa lETicia PaNToJa MoraES
Matrícula:5933938/2 Período:19/09/22 à 18/10/22Exercício:2022
Unidade:divisão de assistencia ao Servidor/Belém
Portaria nº.:7489/2022 de 23/08/2022
Nome: aNToNiNo alVES da SilVa
Matrícula:57194826/2 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:divisão de assistencia ao Servidor/Belém
Portaria nº.:7490/2022 de 23/08/2022
Nome: SaNdra lUcia PariS
Matrícula:492620/3 Período:17/10/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:7491/2022 de 23/08/2022
Nome: aNa claUdia SEaBra oliVEira
Matrícula:57224244/1 Período:20/09/22 à 19/10/22Exercício:2022
Unidade:corregedoria/Belém
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:7485/2022 de 23/08/2022
Tornar sem efeito a PorTaria nº 2594/2021 de 04/05/2021, que concedeu 
férias, no período de 01/07/2021 à 30/07/2021, ao servidor SaVio JoSE 
TriNdadE daMaScENo,matricula 321478/1,Servente,lotado na EEEf 
carananduba/Mosqueiro, referente ao exercício de 2020.
caNcElar a PUBlicaÇÃo
Cancelar a publicação no Dário Oficial no 35.082 de 18/08/2022 da 
PorTaria no: 7107/2022 de 08/08/2022 que concedeu a SiMoNE 
SoarES NUNES, Matrícula 57220514/1, licença Maternidade,no período 
de 05/04/2022 a 01/10/2022, por duplicidade de publicação.
errata
errata na Portaria no.:7423/2022 de 19/08/2022
Nome:Mara JaNE SilVESTrE dE liMa
onde se lê:Triênios:13/03/2000 a 11/03/2003
Leia-se:Triênios:12/03/2000 a 11/03/2003
Publicada no Diário Oficial 35086 de 23/08/2022.

Protocolo: 843732

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

aUtoriZaÇÃo de aFastaMeNto de serVidor Para ParticiPar 
de cUrso de PÓs- GradUaÇÃo
Protocolo: 2022/227118
Portaria N° 3475/22, de 22 de agosto de 2022
i – aUToriZar, o afastamento Parcial da servidora ValdEciria da 
coNcEicao laMEGo PaUliNo, id. funcional nº 5441668/ 2, cargo de 
PROFESSOR AUXILIAR, lotada no DEPARTAMENTO DE ARTES, objetivando 
a capacitação da servidora no programa de mestrado em Educação, pela 
Universidade do Estado do Pará, no período de 07.03.2022 a 07.03.2024.
ii - conceder Bolsa Estadual de Pós-Graduação, no período de 07.03.2022 
a 07.03.2024, nos termos da resolução 3875/22-coNSUN de 22.06.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 843373
ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Protocolo: 2022/662568
Portaria N° 3480/22, de 22 de agosto de 2022.
CONCEDER ao(a) servidor(a) WANDERSON AUGUSTO OLIVEIRA DE ALMEI-
da, id. funcional nº 57223072/ 3, cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado 
no(a) caMPUS dE SaNTarEM, progressão VErTical, para referência i da 
classe de ProfESSor aSSiSTENTE com vigência a contar de 27.05.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 843376
deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
Protocolo: 2022/1034772
Portaria N° 3436/22, de 19 de agosto de 2022
dElEGar coMPETÊNcia ao(a) servidor(a) Maria JoSE dE SoUZa craVo, 
id. funcional nº 198510/ 2, na função de ProfESSor aSSiSTENTE, para 
outorgar grau conforme abaixo especificado:
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cUrso data MUNicÍPio
letras UaB

Matemática UaB
18/08

(quinta - feira) Jacundá

letras UaB
24/08

(quarta - feira) cachoeira do arari
 

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 843372
Portaria ordiNatÓria N° 3149/2022, 19 de aGosto de 2022.
dispõe sobre Nomeação para o cargo de fiscal do contrato nº 01/2017-
UEPA, firmado entre a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ e a empresa 
o. S SErViÇoS dE ViGilÂNcia EirEli. .
O Reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições legais;
 coNSidEraNdo o disposto no item 67 da lei 8.666/93, rESolVE:
art. 1° - Nomear os servidores, abaixo, para compor a nova equipe de 
Fiscalização da Execução do Contrato nº 01/2017, firmado entre UEPA e a 
empresa o. S. SErViÇoS dE ViGilÂNcia EirEli:
1.Gestor do contrato: Mauro Henrique da costa Mendes cargo: diretor de 
administração de Serviços Matrícula: 2010194/1
2.fiscal do contrato: donata Gleice ribeiro assunção cargo: agente admi-
nistrativo c Matrícula: 57202899/1
3.fiscal Substituto: david carrera Bittencourt cargo: Técnico a Matrícula: 
55208238/1.
 Art. 2º O objeto do referido contrato é a contratação de empresa para a 
prestação de serviços de segurança e vigilância armada e desarmada os-
tensiva, interna e externa de segurança física, materiais, equipamentos e 
das instalações dos imóveis e veículos de propriedade da Universidade do 
Estado do Pará - UEPA, a fim de atender as necessidades desta IES, con-
forme disposto no Termo de referência, a contar de 01/08/2022. o prazo 
excepcional de vigência do contrato encerrará no dia 14/01/2023.
Art. 3º - O fiscal será responsável por acompanhar e fiscalizar o fiel cum-
primento do contrato, bem como comunicar as irregularidades eventual-
mente constatadas.
Art. 4º- É dever do fiscal elaborar relatório de execução do serviço. O en-
cargo de fiscal terá a duração da vigência do contrato.
Art. 5º - A desídia do fiscal poderá acarretar penalidades previstas na lei 
8.666/93 e 5.810/94
art. 6º - Esta PorTaria entra em vigor a partir da sua publicação.
dá-se ciência.
cumpra-se.
Belém (Pa), 19 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 843457

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/827253
Portaria N° 3474/22, de 22 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria daS GracaS carValHo alMEida, 
id. funcional nº 81922/ 2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) 
no(a) dEParTaMENTo dE PaToloGia, 120 (cento e vinte) dias de licença 
Prêmio, no período de 01.08.2022 a 28.11.2022, referente aos triênios:
 12.02.2014 a 11.02.2017 = 60 (sessenta) dias;
12.02.2017 a 11.02.2020 = 60 (sessenta) dias;
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/841459
Portaria N° 3454/22, de 22 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Sara SaNToS MaciaS, id. funcional nº 
57199147/ 3, na função de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 30 (trinta) dias de li-
cença Prêmio, referente ao triênio de 01.02.2010 a 31.01.2013, no período 
de 01.09.2022 a 30.09.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo:2022/774454
Portaria N° 3476/22, de 22 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) roBSoN MESQUiTa da SilVa, id. funcional 
nº 5847770/ 1, na função de aUXiliar dE SErVico, lotado(a) no(a) co-
ordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 30 (trinta) dias de licen-
ça Prêmio, referente ao triênio de 01.10.2007 a 30.09.2010, no período de 
01.10.2022 a 30.10.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/798058
Portaria N° 3477/22, de 22 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) JoSE oliMPio E SilVa MoNTEiro, id. 
funcional nº 57202537/ 1, na função de aUXiliar dE laBoraTorio, 
lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 60 
(sessenta) dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 22.08.2008 a 
26.03.2022, no período de 03.01.2023 a 03.03.2023.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 2022/780606
Portaria N° 3478/22, de 22 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) NElSoN HiGiNo dE oliVEira filHo, 
id. funcional nº 726877/ 2, na função de ProfESSor aUXiliar, lota-
do(a) no(a) dEParTaMENTo dE ciENciaS dE MoViMENTo HUMaNo, 60 
(sessenta) dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 01.03.2017 a 
28.02.2020, no período de 01.08.2022 a 29.09.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo:2022/821871
Portaria N° 3479/22, de 22 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria BENEdiTa GoMES dE aZEVEdo, 
id. funcional nº 57202884/ 1, na função de aGENTE adMiNiSTraTi-
Vo, lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 22.08.2011 a 
21.08.2014, no período de 02.08.2022 a 31.08.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 843367

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor
Protocolo: 2022/998723
Portaria N° 3473/22, de 22 de agosto de 2022
dESiGNar o (a) servidor (a) aNTÔNio dE oliVEira JÚNior, id. funcional 
nº 5835402/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, exercendo a função 
de coordenador do Núcleo de controle interno, para ser responsável pelo 
preenchimento do formulário e acompanhamento do Programa Nacional de 
Transparência Pública.
Protocolo: 2022/1001963
Portaria N° 3437/22, de 19 de agosto de 2022.
dESiGNar os servidores abaixo relacionados, para coMPoSiÇÃo do colE-
GIADO DO CAMPUS VI, para o biênio 2022/2023, a contar de junho de 2022;
rEPrESENTaNTES diScENTES:  MaTrÍcUla:
BEaTriZ SoUSa da SilVa 2020037370
WIVESON DIAS BARBOSA 2020023294
TiTUlarES docENTES:
faBriNi QUadroS BorGES 57231733/ 1
NEliVElToN GoMES doS SaNToS 57234919/ 1
KlEBSoN daNiEl SodrE do roSario 54192358/ 2
PaUlo SErGio araUJo da SilVa 54197942/ 2
TiTUlar TÉcNico:
Nara dE araUJo aNdradE E aNdradE 5794706/ 1
SUPlENTE:
JUciaNE MENdES dE QUEiroZ 5957130/ 1
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 843388

.

.

errata
.

errata
Protocolo: 2022/418332
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 2830/22, de 06.07.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.040 de 11.07.2022, referente ao Triênio de licença 
prêmio do servidor Marco aNToNio BarroS doS SaNToS o seguinte:
oNde se LÊ : “…,referente ao triênio de 29.08.2012 a 28.05.2015…”
Leia-se: “…, referente ao triênio de 29.05.2012 a 28.05.2015…”

Protocolo: 843370
errata
Retificar o termo do Extrato de Memorando de Entendimento protocolo n° 
804055, de 26.05.2022, publicada no d.o.E. nº 34.983, de 26.05.2022, 
referente a correção da vigência à celebração do Termo de convênio entre 
a Universidade do Estado do Pará – UEPA e a Rádio e Televisão Marajoára 
lTda, o seguinte:
oNde se LÊ: “Término da vigência: 24.05.2024.”
Leia-se: “Término da vigência: 24.05.2027.”

Protocolo: 843247

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 3882/22-coNsUN, 17 de agosto de 2022.
EMENTa: aprova os Procedimentos de atuação das comissões de Heteroiden-
tificação para a Avaliação de Candidatos(as) Autodeclarados(as) Indígenas, 
Pretos(as) ou Pardos(as) ao ingresso nos cursos de Graduação da UEPa.
coNSidEraNdo o disposto no art. 31, inciso Xii do Estatuto da UEPa que 
autoriza o reitor a delegar atribuições ao Vice-reitor e outros auxiliares da 
administração;
CONSIDERANDO finalmente a solicitação e deferimento da Gestão Superior 
quanto à necessidade de regulamentar os procedimentos de candidatos(as) 
ao ProSEl autodeclarados(as) indígenas, pretos(as), pardos(as) de acordo 
as normas e leis pertinentes ao tema; a lei nº 12.711/2012, alterada pela lei 
nº 13.409/2016, e regulamentada pelo decreto nº 7.824/2012, alterado pelo 
Decreto nº 9.034/17; a Resolução nº 3766 /2021- CONSUN/UEPA.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
conferem o Estatuto e o regimento Geral em vigor, e em cumprimento a 
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decisão do Egrégio conselho Universitário, em sessão ordinária realizada 
no dia 17 de agosto de 2022, promulga a seguinte:
rESolUÇÃo
art. 1º - fica aprovado os procedimentos de atuação das comissões de 
heteroidentificação para a avaliação de candidatos(as) autodeclarados(as) 
indígenas, pretos(as) ou pardos(as) ao ingresso nos cursos de Graduação 
da UEPA, cujo o teor em anexo, é parte integrante desta resolução, de 
acordo com o processo n° 2022/921043-UEPa.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
reitoria da Universidade do Estado do Pará, em 17 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor e Presidente do conselho Universitário
caPÍtULo i - das coMissÕes
seção i
da coMissÃo coordeNadora do Processo
art. 1º a comissão coordenadora será composta por representantes da Pró
-reitoria de Graduação, Núcleo de formação indígena - NUfi e Núcleo de 
Estudos afrobrasileiros - NEaB da Universidade do Estado do Pará - UEPa.
§1º a comissão coordenadora do Processo terá as seguintes atribuições:
i – Estabelecer critérios de avaliação nos editais de ingresso na graduação 
para subsidiar as inscrições de candidatos(as) autodeclarados(as) indíge-
nas, pretos(as), pardos(as).
II – Coordenar a atuação das comissões avaliadoras de Heteroidentifica-
ção/validação nos campi da UEPa.
iii – acompanhar as atividades desenvolvidas pelas comissões avaliadoras.
seção ii
das coMissÕes de HeteroideNtiFicaÇÃo/VaLidaÇÃo - coM-
PosiÇÃo e ProcediMeNtos
Art. 2º - As Comissões de Avaliação/Verificação de Heteroidentificação/va-
lidação serão compostas de, no mínimo, 03 (três) membros, respeitando a 
participação de servidores efetivos da UEPa e representantes da sociedade 
civil, observadas as diversidades de gênero e étnico-racial.
§1º - as comissões avaliadoras serão compostas por membros da UEPa e 
representação das entidades nomeadas pela ProGrad.
§2º - os servidores e membros da sociedade civil deverão participar dos 
cursos de formação a serem ofertados pela PROGRAD para esse fim.
§3º - a depender das condições estabelecidas ao desenvolvimento das 
atividades, as comissões avaliadoras poderão ocorrer excepcionalmente 
de forma remota, garantido as condições para a conclusão do trabalho a 
elas atribuído.
art. 3º - os trabalhos das comissões de avaliação ocorrerão em períodos 
determinados pela ProGrad e as comissões permanecerão ativas até o 
encerramento dos procedimentos de verificação/validação pertinentes aos 
processos seletivos, incluídos os prazos de recursos em editais.
art. 4º - Na atuação das comissões avaliadoras serão observadas todas as 
garantias constitucionais do processo, em especial o direito à ampla defesa 
e ao contraditório.
Art. 5° - A Comissão procederá à Heteroidentificação/validação étnico-ra-
cial complementarmente à autodeclaração étnico-racial firmada pelo(a) 
candidato(a), utilizando os critérios previstos em lei para candidatos indí-
genas e fenotípico para a aferição da condição declarada pelo(a) candida-
to(a) preto(a) ou pardo(a).
§1º - Para o candidato autodeclarado indígena será considerado, para a 
aferição da condição declarada, documento da liderança referente ao per-
tencimento da etnia, de acordo com a lei n° 6001/73 - Estatuto do Índio, 
decreto n° 10.088/2019 e resolução 454, de abril de 2022, do conselho 
Nacional de Justiça – cNJ.
§2º - Serão consideradas as características fenotípicas do(a) candidato(a) 
autodeclarado(a) preto(a) ou pardo(a) ao tempo da realização do proce-
dimento de Heteroidentificação/validação, sendo vedado, no momento da 
verificação da Heteroidentificação/validação, o uso de maquiagem, bonés 
ou quaisquer outros objetivos que dificultem a verificação do candidato.
§3º - Não será considerada, em nenhuma hipótese, para a validação da au-
todeclaração, fator genotípico do(a) candidato(a) ou fenotípico dos paren-
tes ascendentes para fins de validação da sua autodeclaração étnico-racial.
§4º - Não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros 
ou documentos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões 
referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação.
§5º - os critérios fenotípicos descritos são os que possibilitam, nas relações 
sociais estabelecidas, o mútuo reconhecimento da pessoa preta ou parda.
art. 6º - os resultados dos procedimentos de validação para os(as) can-
didatos(as) aprovados(as) na condição étnico-racial serão divulgados por 
meio da página eletrônica da UEPa.
I - deferido (a): terá o preenchimento da vaga assegurado; ou
ii - indeferido (a): terá o direito ao contraditório e à ampla defesa assegu-
rada, podendo recorrer no prazo de até (02) dois dias úteis, após divulga-
ção dos resultados.
Parágrafo único - Na seleção para ingresso discente serão respeitados 
os prazos previstos para a confirmação da matrícula, sendo assegurado 
aos(às) candidatos(as) o direito ao contraditório e à ampla defesa.
caPÍtULo ii
dos recUrsos
Art. 7º - O recurso deverá ser fundamentado e interposto em link disponí-
vel na página da UEPa da Pró-reitoria responsável (ProGrad), no prazo 
de até 2 (dois) dias úteis contados da divulgação do resultado.
art. 8º - Não serão analisados os recursos sem fundamentação, fora do 
prazo ou em desacordo com as normas estabelecidas.
art. 9º - Para a interposição do recurso, o(a) candidato(a) deverá preen-
cher formulário que será disponibilizado na página institucional da UEPa, 
no qual apresentará os argumentos e a fundamentação contra o resultado 
da fase anterior.

Art. 10 - A fase recursal do procedimento de Heteroidentificação/validação 
consiste na análise das características fenotípicas observadas durante a 
entrevista declarada no ato da inscrição pelo(a) candidato(a).
caPÍtULo iii
das disPosiÇÕes FiNais
art. 11 - a relação dos documentos comprobatórios a serem apresenta-
dos e os formulários pertinentes aos procedimentos de validação descritos 
nesta resolução constam do rol de documentos necessários à matrícula na 
página institucional da UEPa.
art. 12 - os casos omissos relativos aos procedimentos de que trata esta 
Resolução Normativa serão resolvidos pela comissão de Heteroidentifica-
ção/validação e instâncias superiores, quando couber.

Protocolo: 843580
..

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

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1079/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/781788
r E S o l V E:
coNcEdEr, 300 (TrEZENToS) dias de licença Prêmio no período de 
03/09/2022 a 29/06/2023, correspondente aos triênios de 17/06/2003 a 
16/06/2006, 2006/2009, 2009/2012, 2012/2015 e2015/2018, para a ser-
vidora, iVaNa Maria SilVa dE SoUSa, Matrícula nº. 3225119/1, carGo: 
assistente Social, lotada nesta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
09 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 843557

.

.

errata
.

Portaria Nº 981/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
Processo: 2022/903927
errata
onde se lê: EdNa MarTa da SilVa riBEiro VillacorTE, 54195914/1, 
com objetivo de Enfrentamento ao Sub. Registro Civil.
Leia-se: EdNa MarTa da SilVa riBEiro VillacorTE, 54195914/1, com 
objetivo de realizar visita, assessoramento técnico e orientações a respeito 
da Emissão de documentação civil para inclusão no cadastro único e pro-
gramas sociais.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
18 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1023/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
Processo: 2022/938273
errata
onde se lê: dESPESa: : 339039
Leia-se: dESPESa: : 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
18 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1106/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
Processo: 2022/1008001
errata
onde se lê:
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0339002241 234.135 3390 14
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Leia-se:
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0139002241 234.135 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
22 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 843560

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada
Processo adMiNistratiVo Nº. 2021/1334140/seaster
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 17/2022/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
GO E RENDA, no uso de suas atribuições legais;
considerando os autos do Processo administrativo nº 2021/1334140/SE-
aSTEr, que versa a respeito do Pregão Eletrônico nº 17/2022/SEaSTEr, 
cujo objeto consiste na aquisição de veículo (tipo VAN), conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos;
Considerando o despacho final do Sr. Pregoeiro e a manifestação do Núcleo 
de controle interno da SEaSTEr, por meio do Parecer Técnico acostado 
nos autos do supracitado processo, opinando pela declaração de “Fracassa-
do” para o Pregão Eletrônico nº 17/2022/SEaSTEr, tendo em vista que no 
curso da fase externa não foram obtidas propostas válidas para o referido 
certame licitatório;
rESolVE:
DECLARAR “FRACASSADO” o Pregão Eletrônico nº. 17/2022/SEASTER, 
tendo em vista que no curso da fase externa não foram obtidas propostas 
válidas para o referido certame licitatório.
Belém (Pa), 23 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda

Protocolo: 843314

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo
Processo adMiNistratiVo Nº. 2022/321883/seaster
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 21/2022/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
GO E RENDA, no uso de suas atribuições legais;
considerando os autos do Processo administrativo nº. 2022/321883/SE-
aSTEr, que versa a respeito do Pregão Eletrônico nº. 21/2022/SEaSTEr, 
cujo objeto consiste na aquisição de Gêneros Alimentícios (Pães).
Considerando o despacho final do Sr. Pregoeiro e a manifestação do Núcleo 
de controle interno da SEaSTEr, por meio do Parecer Técnico acostado 
nos autos do supracitado processo, opinando pela Homologação do Pregão 
Eletrônico nº. 21/2022/SEASTER, adjudicado em favor da empresa: E A 
ALCANTARA & CIA LTDA, CNPJ 20.290.559/0001-00, pelo valor total de R$ 
66.528,26 para o lote 01 e pelo valor total de R$ 16.349,50 para o lote 02, 
uma vez demonstradas as regularidades das propostas vencedoras, bem 
como a idoneidade da licitante adjudicatária, nos moldes do disposto pelo 
art. 45 do Decreto Estadual nº. 534/2020;
rESolVE:
HoMoloGar o resultado do Pregão Eletrônico nº. 21/2022/SEaSTEr, 
adjudicado em favor da empresa: E A ALCANTARA & CIA LTDA, CNPJ 
20.290.559/0001-00, pelo valor total de R$ 66.528,26 para o lote 01 e 
pelo valor total de R$ 16.349,50 para o lote 02, uma vez demonstradas 
as regularidades das propostas vencedoras, bem como a idoneidade da 
licitante adjudicatária, nos moldes do disposto pelo art. 45 do Decreto 
Estadual nº. 534/2020;
Belém (Pa), 22 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda

Protocolo: 843309

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1168/2022 – 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/ 1049118
rESolVE:
autorizar o pagamento de 09 e ½ (nove e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Maria do carMo GoMES dE SoUSa,5964251,GErENTE, aNdrE lUiZ
NaSciMENTo cUNHa,6403849 cHEfE dE NUclEo rEGioNal, que se des-
locara para os Municípios de Primavera, Quatipuru, São João de Pirabas, 
Salinópolis, Santarém Novo, colares, e Vigia/Pa no período de 29/08 a 
07/09/2022 com objetivo de Atendimento dos Trabalhadores nos Centros 

de Trabalho e Cidadania. Andrey Cristian
Conceição da Silva,3542685, Motorista, com objetivo de Conduzir Veiculo 
com técnico
da dTE/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8950 f:0101006357 266.734 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
23 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1167/2022 – 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/ 1060616
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Maria de Nazaré cardoso da rocha,80845759/3,diretora, rosana de Mo-
raes Belo, 5946689/1,coordenadora que se deslocara para Brasília/df no 
período de 12/09 a 16/09/2022 com objetivo de Apoio a Produção Fami-
liar,aquisição de alimentos e consumo inclusivo.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8396 f:0101006357 267.051 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
23 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 843564

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 1060/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
rESolVE:
coNcEdEr: férias regulamentares para o mês de SETEMBro/2022, a ser-
vidora abaixo: 

Matrícula Nome Período de Gozo Nº. dias exercício

5895793/1 ana livia Maia dias 01/09/2022 a 
30/09/2022 30 dias 2021/2022

registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
22 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Matricula - 5945555/ 1

Protocolo: 843548

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1169/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/796033
rESolVE:
coNcEdEr licença para atividade política a título de desincompatibilização 
a servidora Nilda Maria PaUla NUNES, matrícula nº 778486/ 2, ocupante 
do cargo de auxiliar Técnico, para concorrer ao cargo eletivo de deputa-
da estadual, no período de 02/07/2022 a 02/10/2022, com ônus para o 
Estado.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
23 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1165/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/826683
r E S o l V E:
TraNSfErir as férias da servidora Karla PaTricia rodriGUEZ GoNcal-
VES, matricula 54190747/ 2, concedida pela PorTaria 1069/2022 – SE-
aSTEr de 01/06/2022, de 01/09 a 30/09/2022 para 03/10 a 01/11/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
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Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
22 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Matricula - 5945555/ 1
Portaria Nº 1150 de 19 de aGosto 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, 
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), criSTiaN SUElEM da SilVa SoarES doS 
SaNToS , Matrícula: 5893201-3, cargo, GErENTE, loTado na cPSE-ac, 
para atuar como Titular e o(a) servidor(a) Karla SiMoNi daMaScENo 
coElHo dE liMa , Matrícula: 80845611-1, , cargo de Gerente, lotada 
na cPSE- ac, para atuar como suplente do contrato administrativo n° 
34/2022, celebrado com a Empresa, NEo BrS coMErcio dE ElETro-
DOMESTICO LTDA, cujo objeto é a aquisição de eletrodomésticos perma-
nentes (freezers), conforme, anexo i do Edital do Pregão Eletrônico Nº 
05/2022, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em 
Edital e seus anexos. Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações; 
no decreto Estadual n° 200, de 16 de setembro de 2011, e suas altera-
ções; no Decreto Estadual n° 733,
de 13 de maio de 2013, e suas alterações; na Lei Complementar n° 101, de 
04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; no Decreto Estadual 
n° 870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 19 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1149 de 19 de aGosto 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, RESOLVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), aNToNio JEroNiMo BoTElHo JUNiorT , 
Matrícula: 57209454/1, cargo, coordENador NTi, loTado na NTi, para 
atuar como Titular e o(a) servidor(a) Marcio aNdEr5SoN SoUZa ra-
MoS , Matrícula: 54190367/1, , cargo de agente administrativo, lotada 
na NTi, para atuar como suplente do contrato administrativo n° 45/2021, 
celebrado com a Empresa, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, cujo 
objeto é O presente Contrato tem como objeto a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de equipamentos de informática a fim 
de estruturar o prédio sede e as unidades desta SEaSTEr, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos.
Em conformidade com o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no Decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no Decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na Lei Complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; no Decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 19 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1164/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/907374
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora SaraH fErrEira MENdES, matricula 5958317/ 
1, para responder pela coordenadoria diSaN/SEaSTEr, em substituição 
a titular, roSaNa dE MoraES BElo, matricula 5946689/ 1, que se en-
contra afastada respondendo pela diretoria no período de 15/07/2022 à 
13/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
22 de agosto de 2022
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1131/2022 – cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
Decreto de 01 de janeiro de 2019, Publicado no DOE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1035027 e apresentação do laudo Mé-
dico 92514

r E S o l V E:
coNcEdEr, 90 (NoVENTa) dias de afastamento no período de 01/07/2022 
a 28/09/2022, para dar assistência a Estevão Maria ribeiro alves, , filHo 
da servidora
, KEila do Socorro rEBEllo EVaNGEliSTa, Matricula Nº 57188213/1,
ocupante do cargo de PSicoloGo, lotada na daf, desta SEaSTEr
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 17 
de agosto de 2022
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 843559

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 745/2022-GaB/Pres.
BeLÉM, 22 de aGosto de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021 a contar 
de 30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o 
Memº 117/2022 – CCSSEBA, datado de 14/03/2022, Parecer jurídico nº 
66/2022-ProJUr, despacho da aSPad de 18/08/2022 e autorizo para 
instauração do procedimento expedido pelo Presidente da faSEPa de 
18/08/2022. r E S o l V E: art. 1º. dETErMiNar com fulcro no art. 199, a 
instauração do PAD nº 29/2022 (Processo nº 2022/300855), a fim de apurar 
fato ocorrido em 26/01/2022 no cSEBa, onde um socioeducando tentou 
fuga, agrediu e ameaçou servidores durante atividade na quadra esportiva, 
instaurar procedimento para apurar provável conduta irregular de algum 
servidor em relação à intercorrência. art. 2º. dESiGNar com base no art. 205 
que os servidores PEDRO PAULO COELHO DE ALMEIDA, MAT. 3206459/2; 
ALESSANDRA REZENDE DE ARAÚJO MIRANDA,MAT.54197808/1; KATIA 
MilENE BarBoSa da SilVa, MaT.54180675/2, lotados neste Órgão, sob 
a Presidência do primeiro, procedam às apurações do fato suscitado; Art. 
3º. coNcEdEr com base no art. 208, o prazo de 60 (sessenta) dias para 
que a comissão Processante conclua a apuração e apresente relatório 
Conclusivo; Art. 4º. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-
SE ciÊNcia E cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa-Presidente da faSEPa.
Portaria Nº 746/2022-GaB/Pres. 
BeLÉM, 22 de aGosto de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021 a contar de 
30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94. considerando o MEMº 
135/2022-CSEBA de 22/03/2022, Parecer jurídico nº 108/2022-PROJUR, 
despacho da aSPad de 18/08/2022 e autorizo para instauração do 
procedimento expedido pelo Presidente da faSEPa de 18/08/2022. r E S 
o l V E: art. 1º. dETErMiNar com fulcro no art. 199, a instauração da 
SINDICÂNCIA PUNITIVA nº 33/2022 (Processo nº 2022/337078), a fim de 
apurar fato ocorrido em 11/01/2022 no cSEBa, instaurar procedimento 
para apurar provável conduta irregular de servidor em relação a atitude 
de socioeducando durante o andamento de atividade pedagógica; Art. 
2º. dESiGNar com base no art. 205 que os servidores PEdro PaUlo 
COELHO DE ALMEIDA, MAT. 3206459/2; ALESSANDRA REZENDE DE 
ARAÚJO MIRANDA, MAT.54197808/1; KATIA MILENE BARBOSA DA SILVA, 
MaT.54180675/2, lotados neste Órgão, sob a Presidência do primeiro, 
procedam às apurações do fato suscitado; Art. 3º. CONCEDER com base 
no art. 201, o prazo de 30 (trinta) dias para que a comissão Processante 
conclua a apuração e apresente Relatório Conclusivo; Art. 4º. Esta 
PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 
Estado. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. lUiZ 
cElSo da SilVa-Presidente da faSEPa.

Protocolo: 843410

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 012/2022
Processo n° 2022/773177
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - COMPUTADORES 
coM rEcUrSoS ProVENiENTES da SEcTEc rEcEBidoS aTraVÉS dE 
TErMo dE EXEcUÇÃo dEScENTraliZada – TEd Nº 001/2022 – SEcTEc 
para atender as necessidades de Unidades de atendimento Socioeducativa 
e Sede Administrativa com entrega única, conforme especificações e defi-
nições 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.fasepa.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/
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compras) (UaSG 925609)
data de abertura: 05 de setembro de 2022, às 10h00min (Horário de Brasília).
Pregoeiro Oficial: Antônio Cláudio Rodrigues Alves
ordenador de despesas: luiz celso da Silva

Protocolo: 843390
Pregão eletrônico nº 013/2022
Processo n° 2022/859247
Objeto: Contratação de Empresa Especializada no fornecimento diário de 
refeições destinadas aos socioeducandos custodiados pela fundação de 
atendimento Socioeducativo do Pará – faSEPa, servidores plantonistas 
que atuam nas Unidades de atendimento Socioeducativo – UaSES e fami-
liares visitantes de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, 
conforme descrições no Termo de referência, anexo i.
Entrega do edital: Junto aos sites www.compraspara.pa.gov.br (http://
www.compraspara.pa.gov.br/); www.fasepa.pa.gov.br (http://www.fa-
sepa.pa.gov.br/) e www.gov.br/compras (http://www.gov.br/compras) 
(UaSG 925609)
local de abertura: Junto ao site www.gov.br/compras (http://www.gov.br/
compras) (UaSG 925609)
data de abertura: 06 de setembro de 2022, às 10h00min (Horário de Bra-
sília).
Pregoeiro Oficial: Manolo Portugal Freitas
ordenador de despesas: luiz celso da Silva

Protocolo: 843366

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 436, de 23 de agosto de 2022.
Processo nº 1064493/2022.
oBJETiVo: custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de 
medicamentos que atenderão as necessidades dos adolescentes, custodia-
dos no cSEM.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393
Projeto Atividade: 68.8393
ação: 185537
fonte de recurso: 0101
Natureza da Despesa: 339030 – CONSUMO – R$ 300,00
SErVidorES: ValcilENa TEiXEira E SilVa, aUX. dE ENfErMaGEM, Ma-
tricula 5427282/1.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 60 (sessenta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 843724

.

.

diÁria
.

Portaria 428 – do dia 22/08/2022
oBJETiVo : realizar reunião com Gestor e coordenador Técnico e ali-
nhamento do trabalho técnico no ciaM MaraBá (Proc.1053040/2022-
Mem.261/2022-daS)
SErVidora: KaTia SiMoNE GoMES Porfirio
carGo: aSSiSTENTE Social -  MaTricUla: 54187941/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo :MaraBá/Pa
PErÍodo da ViaGEM – 22 a 25/08/2022 - diaria –3,5
oBJETiVo : realizar acompanhamento e assessoramento Técnico no ciaM 
MaraBá (Proc.1053040/2022-Mem.261/2022-daS)
SErVidora: alESSaNdra daS GracaS cardoSo dE oliVEira,
carGo: aSSiSTENTE Social - MaTrÍcUla Nº 54195567/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo :MaraBá/Pa
PErÍodo da ViaGEM – 22 a 27/08/2022 - diaria –5,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 843412
Portaria 427– do dia 19/08/2022
OBJETIVO : Realizar Projeto Roda de Conversa sobre o papel do so-
cioeducador nas UaSES a luz do Eca,SiNaSE e PPi no ciaM Mara-
Bá(Proc.1046984/2022-Mem. 68/2022-NGP)
Servidor: JadSoN roBErTo QUEMEl, ocupante do cargo de aSSiSTENTE 
Social, matrícula nº 55586330/ 1
Servidora: roSEaNE Maria liMa GoMES , ocupante do cargo comissiona-
do de assessor i, Matricula n° 5956171/ 2
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo :MaraBá/Pa
PEriodo da ViaGEM: 23 a 25/08/2022 – diaria – 2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 843258
Portaria: 429- do dia 22/08/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente custo-
diado na UaSE BENEVidES (Proc. 1050872/2022-Mem 554/2022)
SErVidora: adriaNa carrEira MElo PESSoa
carGo: PSicÓloGo - MaTricUla: 5891040/ 4
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : NoVo PlaNalTo/Go
PEriÓdo dE ViaGEM: 05 a 08/09/2022 -  diáriaS-3,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 843261

Portaria: 434 -do dia 23/08/2022
oBJETiVo: Participar do Encontro com coordenação Técnica das UaSES 
(Proc. 1064092/2022-Mem 471/2022)
SErVidora: KErlaNNY do aMaral SoUSa
carGo: aSSiSTENTE Social  - MaTricUla: 5956403/ 1
oriGEM:SaNTarÉM/Pa- dESTiNo:BElÉM/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 30/08  a 01/09/2022 -  diáriaS-2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 843538
Portaria 433 – do dia 23/08/2022
oBJETiVo : realizar demandas de Processos admininstrativos disciplinares 
na Unidades de Santarém  (Proc. 1045684/2022-Mem. 152/2022-aSPad)
SErVidora: alESSaNdra rEZENdE dE araUJo MiraNda
carGo:  aGENTE adMiNiSTraTiVo – MaTricUla: 54187808/ 1
SErVidora: KaTia MilENE BarBoSa da SilVa
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo-  MaTricUla: 54180675/ 2
SErVidor: PEdro PaUlo coElHo dE alMEida
carGo:  PSicÓloGo- MaTricUla: 3206459/ 2
oriGEM: BElÉM/Pa-  dESTiNo: SaNTarÉM/Pa
PEriodo da ViaGEM: 29/08 a 03/09/2022 – diaria – 5,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 843512
Portaria 432– do dia 23/08/2022
oBJETiVo : realizar treinamento de usuário responsável e requisitantes 
para utilização de requisições on line no SiMaS/SEPlad no ciaM MaraBá- 
(Proc.1064209-mem 03/2022-GMaP)
SErVidora: clEa do Socorro da SilVa alVES MacHado
carGo: GErENTE ii - MaTrÍcUla Nº 5903869/ 4
SErVidor: roGErio SoUSa liNS
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo -  MaTricUla: 55587630/ 6
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo :MaraBá/Pa
PEriodo da ViaGEM: 23 a 25/08/2022 – diaria –2,5
PrESidENTE da faSEPa: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 843469
Portaria: 431 -do dia 22/08/2022
oBJETiVo: acompanhar socioeducando custodiado no ciaM MaraBa para 
ser entregue a seus familiares, cumprindo determinação judicial (Proc. 
1054485/2022-Mem 456/2022)
SErVidor: lUcilEia cardoSo caValcaNTE
MaTricUla: 5918798/ 3 - carGo: PEdaGoGo
SErVidor: Joao aGrESoN PraTES BriTo
carGo: MoToriSTa : MaTricUla: 5956592/ 1
oriGEM: MaraBá/Pa- dESTiNo: rEdENÇÃo/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 19 a 20/08/2022 -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 843448
Portaria: 430- do dia 22/08/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado na Nova Semiliberdade (Proc. 1054231/2022-Mem 260/2022)
SErVidora: PaTricia lUcia doS SaNToS SoUSa
carGo: PSicoloGo -  MaTricUla: 5964515/ 1
SErVidor : EdUardo NaZarENo do NaSciMENTo JUNior
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 5956474/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo :acará/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 29/08/2022  -  diáriaS-0,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 843416

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 755 de 22 de aGosto de 2022-resoLVe:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor alEiXo fEr-
rEira, matrícula nº. 3212645/1, ocupante do cargo de SErVENTE, cor-
respondente ao triênio 2002/2005 complemento, com gozo no período de 
03.10.2022 a 01.11.2022.
Portaria Nº 756 de 22 de aGosto de 2022-resoLVe:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio à servidora roSiclEr Bor-
GES dE alBUQUErQUE liMa, matrícula nº. 5612624/2, ocupante do car-
go de MoNiTor, correspondente ao triênio 05.01.2018/11.08.2022, com 
gozo no período de 19.09.2022 à 18.10.2022.
Portaria Nº 757 de 23 de aGosto de 2022-resoLVe:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor loUriVal Go-
MES NEVES, matrícula nº. 3225992/1, ocupante do cargo de aGENTE ad-
MiNiSTraTiVo, correspondente ao triênio 09.06.2014/2017, com gozo no 
período de 03.10.2022 à 01.11.2022.
Portaria Nº 758 de 23 de aGosto de 2022-resoLVe:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora JoSElENE Ma-
ciEl dE MElo SoUZa, matrícula nº. 54194963/1, ocupante do cargo de 
MoNiTor, correspondente ao triênio 10.01.2006/2009, com gozo no perí-
odo de 03.10.2022 à 01.11.2022.
Portaria Nº 759 de 23 de aGosto de 2022-resoLVe:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora criZEliTE ali-
cE SaNToS dE SoUSa matrícula nº. 54191954/3, ocupante do cargo de 
MoNiTor, correspondente ao triênio 08.07.2008/2011 complemento, com 
gozo no período de 16.09.2022 à 15.10.2022.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 843454
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..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 57/2022 GGa/sedeMe 
Belém-Pa, 22 de agosto de 2022.
A Secretária Adjunta de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto Estadual de 31/03/2021, publicado no 
doE Nº 34.541 de 05/04/2021 e PorTaria 003/2021 – GS/SEdEME de 
15/04/2021, publicado no doE Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
Art. 23 da Lei n° 8.404, de 13 de Outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor SilVaNo oliVEira da SilVa JUNior, 
matricula nº 5955396/2, para exercer o encargo de fiscal do contrato 
003/2022, firmado pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI-
co, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME com a 3E SErViÇoS E  coMÉrcio 
DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 33.734.346/0001-72, tem como objeto à 
aquisição de café e açúcar, conforme condições e especificações estabe-
lecidas no Termo de Referência, a fim de atendimento às necessidades 
desta SEdEME devendo anotar em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte da contratada, conforme o artigo nº 67 da lei 
8.666/93, a partir de 22 de agosto de 2022.
art. 2º - designar o servidor ViValdo SENa dE aBrEU, matricula nº 
5946199/1, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
fica revogada a PorTaria de nº 24/2022–GS/SEdEME, publicada no doE 
34.899dE 21/04/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 22 de agosto de 2022.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária Adjunta de Gestão Administrativa
SEdEME

Protocolo: 843417

.

.

diÁria
.

Portaria N° 510/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 23 de aGosto de 2022.
Nome:BrUNo da SilVa caSTro/Matricula:n°5918069/1/cargo:MoTo-
riSTa/origem:Belém-Pa/destino:Sapucaia,conceição do araguaia, re-
denção e Santa Maria das Barreiras/Pa/Período:23/08a 05/09/2022/ diá-
ria:13,5(treze e meia)/Objetivo:conduzir veículo oficial para transporte de 
servidores desta SEdEME em atividade institucional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 843276
Portaria N° 509/2022 daF/sedeMe - 
BeLÉM, de 23 de aGosto de 2022.
Nome:WELLINTON BARBOSA MADEIRA/Matricula:n°6402936/3/Cargo:As-
sessor/origem:Belém-Pa/destino:castanhal -Pa/Período:23/08/2022/ 
Diária:0,5(meia)/Objetivo:é acompanhar a Secretaria Adjunta em visita 
técnica na companhia Têxtil de castanhal – cTc.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 843256
Portaria N° 508/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 23 de aGosto de 2022.
Nome:GERSON WANZELLER RODRIGUES/Matricula:n°73504153/2/Car-
go:Gerente/origem:Belém-Pa/destino:conceição do araguaia, redenção , 
Santa Maria das Barreiras -Pa/Período:23/08 a 05/09/2022/diárias:13,5(-
treze e meia)/Objetivo:realizar vistorias técnicas para levantamento das 
demandas de obras de energia elétrica em comunidades locais.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 843242

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 083/2022-GGa/sedeMe - 
BeLÉM, 22 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 
2022/1057655;

r E S o l V E:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o período de gozo de 
férias da servidora PaMEla Maria rodriGUES doS aNJoS, matrícula 
nº 5960470/1, ocupante do cargo de Gerente, 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 19/08/2022, permanecendo 
19 (dezenove) 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: 843286

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 151/2022 – 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: 2022/538915, r E S o l V E:
dESiGNar o colaborador ViTor HUGo frEiTaS GoMES, matrícula 
5944946/1, ocupante do cargo de Assessor, como fiscal do contrato abai-
xo relacionado e como suplente o colaborador EVaNdro diNiZ SoarES 
JUNior, matrícula 5823587/5, ocupante do cargo de Gerente de relações 
institucionais, a contar de 29/07/2022.

Nº do coNtrato coNtratado

015/2022 EMPrESa GoMES & SoUZa S/S lTda

registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 22 de agosto de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar - Presidente

Protocolo: 843411
 Portaria Nº 152/2022 – 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: 2022/787944, r E S o l V E:
dESiGNar o colaborador lUcaS cESar PaNToJa doS SaNToS, matrícula 
5900870/2, ocupante do cargo de Gerente de Patrimônio e Serviços Ge-
rais, como fiscal do contrato abaixo relacionado e como suplente a colabo-
radora lETÍcia GUEdES loBaTo, matrícula 5930412/2, ocupante do cargo 
de Gerente de Suprimentos, a contar de 19/08/2022.

Nº do coNtrato coNtratado

016/2022 EMPrESa cS BraSil froTa S.a

registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 22 de agosto de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar -Presidente

Protocolo: 843442

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 131/2022 – rH/daF
PUBlicada No doE 35.062 dE 29/07/2022
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
CONSIDERANDO os termos do Processo: 2022/939009; RESOLVE RETIFICAR:
oNde se LÊ:
PErÍodo: 01 à 02/08/2022
Leia-se:
PErÍodo: 01 e 02/08/2022
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 22 de agosto de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar - Presidente

Protocolo: 843446

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato: 014/2021.
terMo aditiVo: 1º
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo adiTiVo: 23/08/2022.
oBJETo: cooperação recíproca entre as partes e o préstimo de serviços 
socioassistenciais pela coNTraTada, visando o desenvolvimento de ati-
vidades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo 
com a constituição federal, através da operacionalização de programas de 
Estágio de Estudantes.
JUSTIFICATIVA: a) Prorrogar o prazo de execução do objeto, por mais 12 
(doze) meses a contar do dia 01/09/2022 a 31/08/2023; b) Incluir cláu-
sula ajustada que trate sobre a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD nº 
13.709/2018.
coNTraTada: cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa EScola - ciEE, devi-
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damente inscrita no cNPJ nº 61.600.839/0001-55. Unidade Belém/Pa: av. 
Conselheiro Furtado, nº 2865, Ed. Síntese 21 - Lojas 2, 3 e 4, Cremação, 
cNPJ nº 61.600.839/0019-84.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 843405
.

diÁria
.

Portaria Nº 156/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2022/1063653; R E S O L V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: EVaNdro diNiZ SoarES JUNior, matrícula: 5823587/5, 
ocupante do cargo de Gerente de relações institucionais.
oBJETiVo: Participar da Expo & congresso Brasileiro de Mineração (EXPo-
SiBraM 2022), em Belo Horizonte/MG.
dESTiNo:  Belo Horizonte
PErÍodo: 12 a 16/09/22
QTdE: 4 e ½ diárias
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 23 de agosto de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar - Presidente

Protocolo: 843722
Portaria Nº 157/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2022/1066088; R E S O L V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: PaUla SaBriNa SilVEira SENa oliVEira, matrícula: 
5965560/1, ocupante do cargo de Gerente de atendimento a Novos Negócios.
oBJETiVo: Participar da Expo & congresso Brasileiro de Mineração (EXPo-
SiBraM 2022), em Belo Horizonte/MG.
dESTiNo:  Belo Horizonte
PErÍodo: 12 a 16/09/22
QTdE: 4 e ½ diárias
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 23 de agosto de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar - Presidente

Protocolo: 843728
..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 117/2022, GaB/iMetroParÁ, 22 de agosto de 2022.
dispõe sobre férias de servidor.
o Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.973 de 
18 de maio de 2022
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e o Decreto nº 1.462 de 12 de abril de 2021, publicado no 
doE nº 34.550 de 13/04/2021.
rESolVE:
art. 1º – coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor 
raiMUNdo aZEVEdo corrEa, matrícula nº 037, ocupante do cargo de 
Metrologista, com início em 01 de setembro de 2022 e término em 30 de 
setembro de 2022, referente ao período aquisitivo 15/07/2021/2022.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 22 de agosto de 2022.
Valber luiz Barbosa duarte
Presidente, em Exercício
iMETroPará

Protocolo: 843427
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

aPostiLaMeNto
.

termo de apostilamento nº 07 ao contrato nº 01/2022
cLÁUsULa PriMeira:
1.1. O presente Termo de Apostilamento tem como objetivo a utilização de: 
143 (cento e quarenta e três) horas para desenvolvimento da funcionalidade 
que permita o Processo automático de distrato de Empresas (baixa) no valor 
total de R$ 23.738,00 (vinte e três mil, setecentos e trinta e oito reais)
cLÁUsULa seGUNda – dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
2.1 as despesas decorrentes dos serviços correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária:
72201.23.126.1508.8238 Gestão de Tecnol da inform e comunicação
Natureza da despesa: 339040.00 Serv de Tecnologia da inform e comunicação
fonte: 0261/0661 rec da adm indireta (próprios)
Pi: 4120008283c

cLÁUsULa terceira – da ratiFicaÇÃo
3.1 Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente 
acordadas do contrato n° 01/2022, permanecendo válidas e inalteradas as 
não expressamente modificadas por este Instrumento.
cLÁUsULa QUarta – da PUBLicaÇÃo
4.1 a JUcEPa providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é 
condição indispensável para a sua eficácia, no prazo máximo de dez dias, con-
tados a partir de sua assinatura, no Diário Oficial do Estado do Pará, em con-
formidade com o que dispõe o art. 28, parágrafo 5° da constituição Estadual.
Processo n° 2022/957380
assinatura: 17/08/2022.
ordenador: VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 843260

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º tac Nº 31/2020 – cP 05/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90 Engefort construtora e Empreendimentos lTda– 
cNPJ 10.563.802/0001-63
OBJETO: Execução dos Serviços Remanescente Relativos ao Projetos do 
Saneamento integrado da Bacia do Tucunduba 2º Etapa do 3º Trecho
Justificativa: Reequilíbrio econômico-financeiro, cfe. Art. 65, II, d, da Lei 
8.666/93 e Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, ii da lei nº 8.666/93.
Valor do Reequilíbrio: R$ 4.771.359,75
Vigência: 17/08/2022 a 16/10/2022
dotação orçamentária: 07101.17.512.1489.7480 449051 0101/0301 e 
0130/0330
data de assinatura: 17/08/2022
Ordenador: Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 843243
2º tac Nº 33/2022 – tP Nº 44/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
E.N dE SoUSa SErViÇoS EirEli EPP - cNPJ 26.435.301/0001-31
Objeto: Construção do Microssistema de Abastecimento de Água na Vila 
Nazaré, no município de dom Eliseu, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei Federal nº 
8.666/93.
Vigência: 21/08/2022 a 20/10/2022
data da assinatura: 19/08/2022
Ordenador Responsável: Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 843311

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

6° terMo aditiVo ao coNVÊNio 35/2018
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Breves – cNPJ 04.876.389/0001-94
Objeto do Convênio: Execução de pavimentação da Avenida Anajás, em 
blokret, no perímetro compreendido entre a Passagem Trinta de Novembro 
e rua Sebastião amado, no município de Breves-Pa.
Justificativa: Prorrogação de Prazo e Reformulação do Plano de Trabalho.
Vigência: 16/08/2022 a 16/08/2023
data da assinatura: 16/08/2022
ordenador responsável:
Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 843407

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 1092/2022, de 22 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1060875, de 19/08/2022 
– NrM/SEdoP.
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r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Thalys Soares Feitosa, Matrícula: 55207864/1, Cargo/Função: Co-
ordenador de Núcleo.
oBJETiVo: fiscalização na obra de Pavimentação em bloquete sextavado 
nas Vilas ametista, Bom Jesus e Vila Juassama- convênio 013/2021.
dESTiNo: floresta do araguaia/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 22 a 24/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário Adjunto de Gestão de Desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 843737
Portaria Nº. 1096/2022, de 23 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1074936, de 23/08/2022 
– GAB/SEDOP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito Ruy Santos Cabral, Matrícula n°. 5946678/1; Cargo/Fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJETiVo: realizar Visitas à obra de construção da câmara Municipal do 
Município de Maracanã/Pa, à obra do crispim no Município de Marapanim/
Pa, e na obra do Programa asfalto por todo o Pará, no Município de São 
João da Ponta/Pa.
dESTiNo: Maracanã/Marapanim/São João da Ponta/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 24/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário Adjunto de Gestão de Desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 843790
Portaria Nº. 1097/2022, de 23 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1074374 de 23/08/2022 
– GAB/SEDOP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Andréia Rocha de Almeida, Matrícula n°. 5946403/1; Cargo/Fun-
ção: assessor ii.
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário em visita à obra de construção 
da câmara Municipal do Município de Maracanã/Pa, à obra do crispim no 
Município de Marapanim/Pa, e na obra do Programa asfalto por todo o 
Pará, no Município de São João da Ponta/Pa.
NoME: Almir Nelson Araújo de Oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; Cargo/
função: Motorista.
OBJETIVO: Conduzir o veículo com o Sr. Secretário Benedito Ruy Santos 
cabral, aos referidos Municípios.
dESTiNo: Maracanã/Marapanim/São João da Ponta/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 24/08/2022
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 843795
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato os Nº 11/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
NEo BrS coMErcio dE ElETrodoMESTicoS lTda – cNPJ 
07.041.480/0001- 88
oBJETo contratação de empresa para fornecimento de Mobiliários (Mesas) 
para atender às demandas da Secretaria e Estado de desenvolvimento 
Urbano E obras Públicas - SEdoP
ViGÊNcia: 23/08/2022 à 23/02/2023
VALOR: R$ 16.791,30
NoTa dE EMPENHo: 2022NE02355
doTaÇÃo orÇaMENTária: 07.101.15.122.1297.8338  449052 0101/0301
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 23/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
BENEdiTo rUY SaNToS caBral
ENdErEÇo da coNTraTada:Passagem Nossa Senhora aparecida Nº 164, 
Bairro castanheira, Belém/Pa, cEP: 66.645-455.
TElEfoNE: (91) 2121-9000

Protocolo: 843777

..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 33/2022.
Objeto: Contratação de instituições financeiras autorizadas a funcionar 
pelo Banco central do Brasil na forma de Banco Múltiplo, comercial ou co-
operativo, e cooperativo de crédito, para prestação de serviços bancários 
que permite a liquidação de faturas por meios de documentos de cobran-
ça eletrônica com código de barras no padrão fEBraBaN, por intermédio 
de duas agências e/ou conveniadas, em abrangência nacional, tais como: 
Débito Automático, Guichê de Caixa (quando houver); Arrecadação Eletrô-
nica; Internet Banking; Correspondente Bancário; Autoatendimento; Ou-
tros Meios. as informações dos documentos arrecadados são enviadas por 
meio de transmissão de arquivo eletrônico, conforme padrão fEBraBaN.
Valor Global: os pagamentos pelas prestações dos serviços ocorrerão na 
forma de compensação das tarifas.
Vigência: 12 (doze) meses.
data de assinatura: 23/08/2022.
contratada: BaNco SaNTaNdEr (BraSil) S.a, cNPJ: 90.400.888/0001-42.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 843702
coNtrato Nº 36/2022.
Objeto: Contratação de instituições financeiras autorizadas a funcionar 
pelo Banco central do Brasil na forma de banco Múltiplo, comercial ou co-
operativo, e cooperativo de crédito, para prestação de serviços bancários 
que permite a liquidação de faturas por meios de documentos de cobran-
ça eletrônica com código de barras no padrão fEBraBaN, por intermédio 
de duas agências e/ou conveniadas, em abrangência nacional, tais como: 
Débito Automático, Guichê de Caixa (quando houver); Arrecadação Eletrô-
nica; Internet Banking; Correspondente Bancário; Autoatendimento; Ou-
tros Meios. as informações dos documentos arrecadados são enviadas por 
meio de transmissão de arquivo eletrônico, conforme padrão fEBraBaN.
Valor Global: os pagamentos pelas prestações dos serviços ocorrerão na 
forma de compensação das tarifas.
Vigência: 12 (doze) meses.
data de assinatura: 23/08/2022.
contratada: BaNco do BraSil S.a, cNPJ: 00.000.000/4445-88.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 843716
coNtrato Nº 34/2022.
Objeto: Fornecimento de 80 (oitenta) caixas com 200 (duzentas) unidades 
de flaconetes cada, de substrato cromogênico definido ONPG-MUG pela 
CONTRADA, para utilização na identificação e contagem de Coliformes To-
tais e E. Coli, em amostras de água potável água bruta (superficial) e água 
subterrânea do Sistemas de abastecimento de água pertencentes à com-
panhia de Saneamento do Pará – coSaNPa, no Estado do Pará.
Valor Global: R$110.000,00 (cento e dez mil reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
data de assinatura: 23/08/2022.
Contratada: Quimaflex Científica Ltda, CNPJ: 13.224.500/0001-59.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 843709
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato N° 57/2021.
Objeto: Repactuado o Contrato em epígrafe, com base na Convenção Co-
letiva de Trabalho 2022/2023, passando mensalmente o valor contratual 
para R$121.286,82 (cento e vinte e um mil e duzentos oitenta e seis reais 
e oitenta e dois centavos), e passando anualmente o valor contratual para 
R$1.455.441,82 (um milhão e quatrocentos e cinquenta e cinco mil e qua-
trocentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos).
data de assinatura: 23.08.2022.
contratada: diaMoNd SErViÇoS dE liMPEZa E MÃo dE oBra lTda.
cNPJ: 08.538.011/0001-31
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 843595

..

AGÊNCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO

.

.

errata
.

errata de Publicação
Publicada no doe n.º 35.084 (22/08/2022, pág. 68)
Protocolo n.º 842369
onde se lê: rEcEBiMENTo dE ProPoSTaS: a partir de 22/07/2022 no 
site coMPraSNET.
Leia-se: rEcEBiMENTo dE ProPoSTaS: a partir de 22/08/2022 no site 
coMPraSNET.
Eduardo de castro ribeiro Júnior
diretor Geral aGTraN

Protocolo: 843341
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..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 776 de 23 de aGosto de 2022
a SEcrETária dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.04.2022, publicado no doE Nº 34.918, de 01.04.2022.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1020663.
rESolVE:
art. 1º - coNSTiTUir comissão do Processo Seleção de alunos - PSa, 
instituída por PORTARIA, a fim de instruir o Processo Seletivo Simplificado 
às ofertas dos cursos do Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego(ProNaTEc) – vagas remanescentes
art. 2° - dESiGNar os seguintes membros: JoSÉ PErEira E SilVa NETo, 
identidade funcional nº 5905193/2, coordenador de Educação Técnica e Tec-
nológica/Coordenador Geral do PRONATEC/PA; MARIA BEATRIZ MANDELERT 
PadoVaNi, identidade funcional nº 5917446/1, Membro do conselho Esta-
dual de Educação do Pará/consultora Técnica Pedagógica ProNaTEc/Pa, e 
fáTiMa dE NaZarÉ PaNToJa rEZENdE, Servidora licenciada da Secretaria 
Estadual de Educação – SEdUc/Pa/Gerente Pedagógica ProNaTEc/Pa.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 23 de agosto de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 843734
Portaria Nº 778 de 23 de aGosto de 2022
a SEcrETária dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.04.2022, publicado no doE Nº 34.918, de 01.04.2022.
coNSidEraNdo o que preconiza a lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN);
CONSIDERANDO o que preconiza a Lei n° 9.104 de 14 de junho de 2020, 
que em seu art. 4º dispõem que a rede de Escolas de Ensino Técnico 
do Estado do Pará, incluindo todos os cursos e programas ofertados, fica 
subordinada à Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica;
coNSidEraNdo os termos e a conclusão do processo n° 2022/1061505.
rESolVE:
art.1 – autorizar a mudança na nomenclatura da EScola ESTadUal dE 
EdUcaÇÃo ProfiSSioNal E TEcNolÓGica dE BarcarENa – EETEPa 
BarcarENa que passará a ser denominada de ProfESSora Maria Si-
QUEira doS SaNToS diaS, localizada no município de Barcarena/Pa.
art.2 – Para atender ao que dispõe o artigo anterior, a Secretaria de Esta-
do de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica 
- SECTET junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Administração 
- SEPLAD providenciará a oficialização do ato.
art.3 – Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 23 de agosto de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 843747
Portaria Nº 780 de 23 de aGosto de 2022
a SEcrETária dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.04.2022, publicado no doE Nº 34.918, de 01.04.2022.
coNSidEraNdo a lei Estadual nº 7.017/2007 (e alterações), em especial 
o Art. 3º, II, V, e Lei 9.104 de 14 de julho de 2020, e, os princípios consti-
tucionais de eficiência, e o Art. 205 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o Contrato de Gestão nº 001/2015, firmado entre esta 
SECTET e a FUNDAÇÃO GUAMÁ;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2014/547977.
rESolVE:
art. 1º - alTErar comissão Técnica de fiscalização excluindo EdiVaNildo 
GoNÇalVES caMarÃo, identidade funcional nº 57213982/2, incluído 
pela PorTaria nº 200, d 10/07/2022, publicada no doE nº 34279, em 
13/07/2020; ALEXANDRE TEIXEIRA NEGRÃO, Identidade Funcional 
nº 54188797/2 e olGa PiNHEiro dE oliVa, identidade funcional nº 
57233945/1, incluídos pela PorTaria nº 178, de 21/05/2021, publicada 
no doE nº 34592, em 24/05/2021.
 art. 2° - dESiGNar como substitutos os seguintes membros: daNiEl 
JoSÉ BarBoSa SidÔNio, identidade funcional nº 54186791/4, como 
Presidente; e como membros RODRIGO COUTINHO LELIS DOS SANTOS, 
identidade funcional nº 5965665/1 e GEdSoN THiaGo do NaSciMENTo 
BorGES, identidade funcional nº 5892682/2.
art. 3° - caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar 
em registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existen-
tes com a execução do contrato de Gestão supracitado, devendo tomar 
providências para a regularização das faltas ou defeitos observados.
art. 4° - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 23 de agosto de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 843792
Portaria Nº 777 de 23 de FeVereiro de 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E 
EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE 
No dEcrETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das 
atribuições delegadas através da PorTaria nº 239 de 18 de abril de 2022 
publicada no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/268963.
r E S o l V E:
i – dESiGNar os servidores alEXaNdrE TEiXEira NEGrÃo, identidade 
funcional nº 54188797/2, ocupante do cargo de Gerente, lotado na dire-
toria de ciência e Tecnologia – dcT, e cHarlES SilVa dE SoUZa, iden-
tidade funcional nº 5569290/2, ocupante do cargo de Gerente, lotado na 
diretoria de ciência e Tecnologia – dcT, na qualidade de Titular e Suplente, 
respectivamente, para acompanhar e fiscalizar o Convênio de Cooperação 
Técnica e financeira nº 004/2021 celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – 
SEcTET , a Universidade federal do Pará – UfPa e a fundação de amparo 
e desenvolvimento de Pesquisa – fadESP como interveniente, que tem por 
objeto estabelecer relação de mútua cooperação técnica e financeira entre 
a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e Tecnológica – SEcTET e a Universidade federal do Pará – UfPa, 
com o propósito de apoiar o projeto “Iluminando Parkinson com Optogené-
tica: abordagens para o restabelecimento das funções dos núcleos da base 
em modelo primata”, conforme aNEXo i – Plano de Trabalho.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
na execução do referido convênio devendo tomar providências para a re-
gularização das faltas ou defeitos observados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 23 de agosto de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário Adjunto

Protocolo: 843576

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 01
coNtrato Nº 020/2022 – sectet/ MaX MoVe coMercio de Mo-
Veis e traNsPortes eireLi
Processo nº 2022/476073
assinatura: 23/08/2022
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do processo nº 
2022/476073, referente ao Contrato n° 020/2022- firmado entre a SECTET 
e a Empresa MaX MoVE coMErcio dE MoVEiS E TraNSPorTES EirEli, 
iNSErir fontes orçamentárias na dotação orçamentária, conforme tabela 
abaixo, em conformidade com os termos do § 8º, artigo 65 cominado com 
o artigo 116 da lei nº 8.666/92.

FUNÇÃo ProGra-
MÁtica

eLeMeNto 
de desPesa aÇÃo FoNte PLaNo iNterNo

48101.12.363.1501.7616 449052 264416

0324008794 / 
0124008794 / 
0102000000 101.000.7616E

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 843408

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica
Nº 036/2022 – sectet / PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
convênio nº 036/2022
Protocolo: 2021/245977
Objeto: O presente Convênio de Cooperação Técnica tem como objetivo 
realizar ações conjuntas e o  compartilhamento de espaços e equipamen-
tos necessários ao atendimento das demandas sociais e produtivas iden-
tificadas de Educação Superior, Profissional e Tecnológica que viabilizem 
a oferta de vagas em cursos,  abrangendo, todos os níveis e modalidades 
definidos em legislação federal, incluindo  o ensino superior,  ensino tec-
nológico,  ensino médio técnico,  os  itinerários profissionais, certificação 
por competência profissional, formação inicial e  continuada e qualificação 
profissional no âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – 
Intitulado Pará Profissional e do Programa Educação Superior – Intitulado 
forma Pará no município de rondon do Pará, região de integração rio 
capim, no estado do Pará.
Valor: o presente convênio de cooperação Técnica não decorem repasses 
de recursos financeiros entre os partícipes, deve-se a SECTET e a Prefeitu-
ra Municipal de rondon do Pará e garantir em seus orçamentos anuais as 
obrigações estabelecidas neste instrumento e previstas no Plano de Tra-
balho aprovado, âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica 
– Intitulado Pará Profissional e do Programa Educação Superior – Titulado 
forma Pará.
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data de assinatura: 22/08/2022
Período de vigência: 22/08/2022 a 22/08/2027
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica – SEcTET (cNPJ nº 08.978.226/0001-73)
Prefeitura Municipal de rondon do Pará (cNPJ nº 04.780.953/0001-70)
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 843768
..

diÁria
.

Portaria Nº 779 de 23 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 2022/1064133;
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor dEMETHriUS PErEira lUcENa dE oliVEira, 
identidade funcional nº 54196456/5, ocupante do cargo de diretor, lotado 
na Diretoria de Ciência e Tecnologia – DCT; a viajar ao município do Rio 
de Janeiro/RJ, no período de 30/08 a 01/09/2022, a fim de Participar do 
recebimento da Medalha Mérito Embaixador da Paz no Brasil, na câmara 
Municipal de duque de caxias/rJ, por ocasião do 13º Encontro de autori-
dades promovido pela associação internacional dos Embaixadores da Paz.
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 23 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 843752

.

.

FÉrias
.

Portaria 775 de 23 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.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor PEdro PaUlo da SilVa NUNES, identidade 
funcional nº 5104572/1, ocupante do cargo de Braçal, lotado na diretoria 
de administração e finanças – daf, 30 (trinta) dias de gozo de férias 
regulamentares no período de 08/09/2022 a 07/10/2022, referente ao 
exercício 2020/2021, suspensa através da PORTARIA nº 612 de 11 de julho 
de 2022, publicada no doE 35.042 de 12/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 23 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 843445
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 03/2022
Protocolo nº 84.09.06, publicado no doe do dia 18/08/2022 (pág. 117)
onde se lê:
responsável Sr. laurence câmara lins
cPf: 033.726.468-60.
Leia-se:
responsável Sr. laurence câmara lins
cPf: 014.900.102-97

Protocolo: 843533
.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022
Processo Nº 2022/723.488
editaL rePUBLicado deVido a retiFicaÇÃo do editaL
oBJETo: Prestação de serviço de agenciamento de viagens prestado por 
agências de turismo apara aquisição de passagens aéreas (nacionais e in-
ternacionais), rodoviárias e fluviais regionais e serviços correlatos.
daTa da aBErTUra: 5 de setembro de 2022
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPraSNET)
UaSG da ProdEPa: 925483
ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
PrEGoEiro: Eduardo andrade
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítios www.comprasgovernamentais.
gov.br (coMPraSNET) e no Mural de licitações (www.compraspara.gov.br).

Protocolo: 843574

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa nº 04/2022
Processo n°844.047/2022
Valor mensal de R$1.900,00
Objeto:
contrato de locação de terreno no município de Marabá
fundamentação legal: art. 29, V da lei nº13.303/2016
Data da Retificação: 22.08.2022
orçamento:
Programa de Trabalho Natureza de dispensa fonte de recurso
origem do recurso
23.122.1297.8338-33.90.36 - 0261
Entre a empresa:
ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
do ESTado do Pará
cNPJ: 05.059.613/0001-18
Vila Monte Sinai km 45 Piquiá II (SÍTIO FÉ EM DEUS) que serve de
Base de rádio e internet para o programa NaVEGaPará
responsável Sr. Mauro de Jesus Paixão
cPf: 033.726.468-60.
ordenador de despesas:
Marcos antônio Brandão da costa

Protocolo: 843539
.

diÁria
.

Portaria Nº 470, de 23 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador faBio fErrEira riBEiro, analista de dados, 
matrícula 73.401, 23/08/2022 a 03/09/2022, à Belém-Pa/almeirim/
Belém-PA, para Manutenção corretiva com as fibras ópticas da rede OPGW 
da iSolUX. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 471, de 23 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 734276, 17/08/2022 a 17/08/2022, à 
Belém-PA/Marapanin/Belém-PA, para Manutenção corretiva, link Cliente 
EMaTEr fora do ar (SEM PErNoiTE). MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 472, de 23 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 73425, 17/08/2022 a 17/08/2022, à 
Belém-Pa/Marapanin/Belém-Pa, para Manutenção corretiva, link Cliente 
EMaTEr fora do ar (SEM PErNoiTE). MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 473, de 23 de aGosto de 2022 -
dária ao colaborador faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa 
dE SUPorTE, matrícula 73170 , 17/08/2022 a 17/08/2022, à Belém-Pa/
Marapanin/Belém-PA, para Manutenção corretiva, link Cliente EMATER 
fora do ar (SEM PErNoiTE). MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.
Portaria Nº 474, de 23 de aGosto de 2022 - 
Diária ao colaborador WALDOMIRO AFONSO MOREIRA DA COSTA, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 733393, 22/08/2022 a 26/08/2022, 
à Belém-Pa/abaetetuba/Belém-Pa, para alteração da tipologia da rede 
métro e ativação de unidades webescola. MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 843599
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4° aditiVo ao coNtrato N.º 038/2019-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2017/151499
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto do coNtrato oriGiNÁrio
1.1. - O objeto do presente instrumento é a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada No SErViÇo dE coNSTrUÇÃo dE GiNáSio PoliESPor-
TiVo No MUNicÍPio dE cUrUÇá/Pa, que será prestado nas condições 
estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se en-
contram anexos ao instrumento convocatório do certame que deu origem a 
este instrumento contratual. Este contrato vincula-se ao instrumento con-
vocatório da Tomada de Preços e seus anexos, identificados no preâmbulo 
acima, e à proposta vencedora, independentemente de transição.
cLÁUsULa seGUNda – do oBJeto do PreseNte aditiVo
2.1 – O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do Con-
trato nº 038/019-SEEl, por mais 180 (cento e oitenta) dias de vigência.
ViGÊNcia: 23/07/2022 à 19/01/2023
aSSiNaTUra: 23/07/2022
coNTraTada: a empresa laca ENGENHaria lTda, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 63.873.012/0001-40
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 843326
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..

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 10/2022.
1° TErMo adiTiVo ao coNVÊNio Nº 10/2022 QUE ENTrE Si cElEBraM a 
SEEl E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa Maria do Pará/Pa.
ParTÍciPES:
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr – SEEl, Pessoa Jurídica de 
direito Público intero, sediada em Belém, capital do Estado do Pará, na ro-
dovia Augusto Montenegro, km 03, S/N (Prédio Anexo II DETRAN), Bairro 
Nova Marambaia, inscrita no cNPJ/Mf sob o no 03.143.730/0001-30, neste 
ato,representada por NiVaN SETUBal NoroNHa, brasileiro, com cPf nº 
262.310.932-04, residente e domiciliado nesta capital
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa Maria do Pará inscrito no cNPJ Nº 
05.149.174/0001-34., com sede na Praça Matriz, SN cEP: 68.738-000 
Santa Maria do Pará/Pa representada pelo Sr. alcir coSTa da SilVa, cPf 
no 423.057.302-25, representante legal.
As partes supra identificadas ajustaram, na data de 13/05/2022, o Convê-
nio e, por este instrumento, celebram TErMo adiTiVo, em conformidade 
com as normas legais vigentes, no que couber, com a lei n° 8.666, e com 
o decreto 733/13 e com as disposições contidas nos autos do processo nº 
2022/195656, mediante as seguintes cláusulas e condições:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
Prorrogar o prazo de vigência do Termo de convênio no 10/2022 pelo pe-
ríodo de 180 (cento e oitenta) dias, renovável, através de outros Termos 
aditivos.
cLÁUsULa seGUNda - da ratiFicaÇÃo
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no acordo ori-
ginário, não modificadas no todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam este termo em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir, 
por si e por seus sucessores, em juízo ou fora dele, tão fielmente como 
nele se contém na presença das testemunhas abaixo, para que produza os 
devidos e legais efeitos.
Belém/Pa, 12 de agosto de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr – SEEl
alcir coSTa da SilVa
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa Maria do Pará/Pa.
Testemunha 1: -
Nome:_______________________
cPf:________________________
Testemunha 2:
Nome:_______________________
cPf:_________________________

Protocolo: 843318
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

diÁria
.

Portaria 618/GePs/setUr de 23 de aGosto de 2022
coMPlEMENTaÇÃo dE diáriaS. coNSidEraNdo os termos do processo 
2022/615340; RESOLVE: Conceder a complementação de 01 (uma) 
diária, conforme PorTaria nº 413/2022, publicada no doE 34.980 dE 
24/05/2022, a servidora MarGarETE riBEiro doS SaNToS carValHo, 
Mat. 5960153/ 1, Ger. de Qualific. dos Serviços Turísticos. ORDENADOR: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 843738
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 516/2022-GGP/dPG de 22/08/2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 
07 de fevereiro de 2006; considerando o Processo nº 2022/1063124; 
rESolVE: afastar o Servidor Público JoÃo SaNTaNTa da SilVa, matrícula 
nº 57202738, lotado na defensoria Pública, nos termos do art. 112, § 4ª 
da lei Estadual nº 5.810/94, para efeito de formalização de aposentadoria 
Voluntária, a contar de 01/09/2022.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 843210
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 514/2022-GGP/dPG, de 19 de aGosto de 2022.
 a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de feve-
reiro de 2006, considerando os termos do laudo Médico nº 92980, protocolo-
zado no PaE nº 2022/197282, rESolVE: conceder à carla rEGiNa SaNToS 
coNSTaNTE MaTHNE, defensora Pública, id funcional nº. 55589177/1, licen-
ça para Tratamento de Saúde, conforme o art. 81 e 84, da lei nº. 5.810/94, 
no período de 16.02.2022 a 27.02.2022. MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM 
diaS - Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 843347

..

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 515/2022-GGP-dPG, de 19 de aGosto de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso 
das atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, 
de 7 de fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/616754. 
rESolVE: dESiGNar o defensor Público BrUNNo araNHa E MaraNHao. 
id. funcional: 5931561/ 1, para responder pela coordenação de Núcleo 
regional do caeté, desta defensoria Pública do Estado do Pará, durante 
o afastamento de férias da titular, a defensora Pública MaYaNa BarroS 
JorGE Joao. id. funcional: 5931565/ 1, no período de 20/06/2022 a 
10/07/2022 – 21 dias; resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 843369
..

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
No dia 22 de agosto de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o defensor Público Geral do Estado do Pará, HoMoloGa 
a adjudicação referente ao PROCESSO Nº: 2022/785556, Pregão Eletrô-
nico nº 23/2022-DPE/PA, cujo objeto é Contratação de empresa para a 
prestação de serviços de entrega de gás de cozinha - GáS liQUEfEiTo dE 
PETrÓlEo (GPl), para atender as necessidades da defensoria Publica do 
Pará, conforme condições e exigências constantes no Edital e seus anexos, 
tendo como vencedora do certame a empresa:
- Y M GoraYEB SaNToS, cNPJ: 29.520.539/0001-53, venceu o iTEM 01, pelo 
valor global de R$ 17.408,00 (dezessete mil quatrocentos e oito reais).
Belém/Pa, 22 de agosto de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público Geral do Es-
tado do Pará

Protocolo: 843694
HoMoLoGaÇÃo
No dia 22 de agosto de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o defensor Público Geral do Estado do Pará, HoMoloGa a 
adjudicação referente ao PROCESSO Nº: 2022/524829, Pregão Eletrônico 
nº 21/2022-DPE/PA, cujo objeto é contratação de empresa especializada 
na aquisição de 05 (cinco) equipamentos do tipo Perfuradora Manual mo-
delo MD18 NXAAPEWKR. Construída em Monobloco de alumínio Matriz em 
aço e alumínio naval agulhas temperadas em aço VNd alavanca construída 
com eixo de compensação de aperto para aliviar esforço Gaveta para re-
colhimento e fragmento de papéis para atender as necessidades do Balcão 
de direitos do prédio sede da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, 
conforme condições e exigências constantes no Edital e seus anexos, tendo 
como vencedora do certame a empresa:
- J. d. da S. aBUcaTEr coNSTrUTora EirEli, cNPJ: 34.878.863/0001-
88, venceu o ITEM 01, pelo valor global de R$ 15.400,00 (quinze mil e 
quatrocentos reais).
Belém/Pa, 22 de agosto de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público Geral do Es-
tado do Pará

Protocolo: 843685

.

.

diÁria
.

Portaria 1592/2022- da,22/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária aos Servidores YaNca dE caSSia 
loPES SalES, matrícula .5916805, cargo aSSESSora JUrÍdica dE 
dEfENSoria, adriaNa NUNES NaSciMENTo, matrícula 5926317, 
cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, lUcaS carValHo do 
ESPiriTo SaNTo SilVa, matrícula 5933495, cargo aSSESSor JUrÍdico 
dE dEfENSoria, MarcElo coElHo do aMaral PiNHEiro SEGUNdo, 
matrícula 5954466, cargo SEcrETário, iGor lUiS GoNcalVES E 
SilVa, matrícula 57234575, cargo TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica, 
WALDINEA DA SILVA MORAES, matrícula 6010806/1, Cargo ESCREVENTE-
daTilÓGrafa, TaciaNa PaNToJa rEZENdE, matrícula 5926317, cargo 
aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, iSaUra rafaElla BEMErGUi 
doS SaNToS, matrícula 59346173, cargo aSSESSora, raiMUNdo rUY 
HolaNda doS SaNToS, matrícula 57039641, cargo PaPiloScoPiSTa, 
PaTricia YUriKa BaBa, matrícula 5913779, cargo PaPiloScoPiSTa, 
criSTiaNE carValHo MoNTEiro, matrícula 304549, cargo aUXiliar 
adMiNiSTraTiVo, PaUlo MarcElo fUrTado raiol, matrícula 0302930, 
cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, raiMUNdo NoNaTo fErrEira JaNaU, 
matrícula 32052151, Cargo MOTORISTA, objetivo REALIZAR ORIENTAÇÃO 
JUrÍdica E coordENar a aÇÃo da aSSociaÇÃo BENEficENTE Para 
PESSoaS aBriGadaS. 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: 843325
Portaria Nº 1528/2022 - da BeLÉM, 16/08/2022.
a Subdefensora Pública Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GAB/DPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/1021923 de 11/08/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014.
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NoME fUNÇÃo cPf loTaÇÃo MaTrÍcUla oBJETiVo ProGraMáTica

TElMa Maria da SilVa cordoVil PaPiloScoPiSTa 279.516.932-00 didEM/PolÍcia ciVil 701025

ParTiciPar dE 
aÇÃo dE cidadaNia 

EM cUMPriMENTo 
do PPa.

03.091.1492.8730

SÉrGio aNdrÉ GoNSalEZ GoMES aUX. dE dEfENSoria PÚBlica 792.200.702-78 BalcÃo dE dirEiToS 57201786

roSilENE MarGarETH coNcEiÇÃo 
dE SoUZa aSS. adMiNiSTraTiVa 176982272-00 PolÍcia ciVil/didEM 2661870

roSaNGEla raMoS fErNaNdES PaPiloScoPiSTa 198.226.852-20 didEM/PolÍcia ciVil 701211

raida rENaTa rEiS TriNdadE aNaliSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica 873.509.472-91 BalcÃo dE dirEiToS 57211852

MarlENE VEiGa doS SaNToS PaPiloScoPiSTa 104.815.242-15 PolÍcia ciVil/ didEM 59137

MariaNa STHEl fraNciSQUETo aNaliSTa dE dEfENSoria 082.786.127-30 GGP 57201223

Maria VilMa dE SoUSa araUJo aNaliSTa dE dEfENSoria 244.905.122-87 BalcÃo dE dirEiToS 5152909

Maria roSa da coSTa raMoS PaPiloScoPiSTa 154.559.392-20 Policia ciVil/didEM 1334868

lEoNardo NEVES SaNToS PaPiloScoPiSTa 631.212.712-53 PolÍcia ciVil/ SUPEriNTENdÊNcia ZoNa do 
SalGado 57192920

JoSÉ NaSciMENTo Bricio JÚNior PaPiloScoPiSTa 063.414.032-91 dEl. oUTEiro 66.249

JoSÉ coUTiNHo da SilVa TÉc. dEfENSoria 710.552.742-00 coord. ciVl/faZENda 5897879

JorGiNa do Socorro VilHENa 
MoNTEiro PaPiloScoPiSTa 159.382.552-87 didEM/PolÍcia ciVil 70874

JoÃo carloS da foNSEca aUX. dE dEfENSoria PÚBlica 219.637.972-72 diSEG 57202183

iriS HElENa PaES E SilVa TÉc. dEfENSoria 381.179.402-72 NaEfa 5897828

EliNaldo oliVEira dE liMa ofical dE GaBiNETE 761.334.352-91 dir. adM. E fiNaNcEira 5927307

diSSÉia TaVarES da SilVa aGENTE adMiNiSTraTiVo 048.868.362-91 Policia ciVil/didEM 56146

diEGo JoSÉ BarroS TÉc. EM Ti dE dEfENSoria 
PÚBlica 779.692.432-15 NÚclEo dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 57201700

cÉlio JUNior da SilVa GUi-
MarÃES TEc. dE dEfENSoria 394.435.312-91 NUGEM 5900062

MarlENE SilVa dE MoraES aGENTE adMiNiSTraTiVo 210841302-20 Policia ciVil/didEM 70033

MaXiMiaNo SoUTo aMado NETo MoToriSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica 590.487.862-15 GErÊNcia dE TraNSPorTES 55585587

NilToN da coSTa MoNTEiro MoToriSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica 228.414.152-87 dirEToria METroPoliTaNa 57211743

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM ParaGoMiNaS 07 a 10/08/2022 3,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 843331
Portaria 1590/2022- da,22/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidor MarcUS ViNiciUS alMEida caMPBEll, matrícula 57202564-1, cargo TÉcNico EM Ti dE dEfENSoria 
PÚBlica, alMiNo alBUES GoNcalVES NETo, matrícula 5959702, cargo TÉcNico EM iNforMáTica, PaTricK dE SoUZa carValHo, matrícula 
57205330, Cargo ASSISTENTE DE INFORMÁTICA, objetivo PARTICIPAÇÃO NO MUTIRÃO “DEFENSORIA PRESENTE” REALIZADO NA USINA DA PAZ NO 
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: 843259
Portaria Nº 1593/2022 - da BeLÉM, 23/08/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GAB/DPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/982012 de 03/08/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014.



diário oficial Nº 35.088   85Quarta-feira, 24 DE AGOSTO DE 2022

NoME fUNÇÃo cPf loTaÇÃo MaTrÍcUla oBJETiVo ProGraMáTica

arlETE doS SaNToS QUarESMa aUXiliar dE dEfENSoria 174.972.482-00 GGP 5049920

ParTiciPar dE aÇÃo dE 
cidadaNia EM cUMPriMEN-

To do PPa.

03.091.1492.8730

BrUNo lEaNdro GUiMarÃES dE 
oliVEira idENTificador ciVil 951.753.932-00 PrEf. MUN. dE

SaNTa iZaBEl do Pará 125262-1

caMila MoraiS dE alMEida aUX. adMiNiSTraTiVo 026.658.182-05 PrEf. MUN. dE BENEVidES/ SEMTEPS-
caSa do cidadÃo 0301734

caMila BiTTENcoUrT rodriGUES 
fErNaNdES aSSESSora JUrÍdica 543.157.862-68 dEfENSoria PÚBlica/GaBiNETE 5925204

carMEM lÚcia PiNHo dE aTaÍdE MoToriSTa dE PolÍcia ciVil 056.896.862-04 didEM/PolÍcia ciVil 5243335

GaBriEla dE caSSia da SilVa 
aNSElMo aSSESSora JUrÍdica 945.712.792-72 NaEfa 5926308/2

GioVaNNa PiNHEiro dE MENEZES 
ViEira aSSESSora JUrÍdica 034.625.302-08 NaEfa 5932094

iGor lUÍS GoNÇalVES E SilVa TÉc. dE dEfENSoria PÚBlica 889.237.112-68 SEcrETaria cÍVEl faZENda 57234575

iSMaEl PErEira SilVEira aG. adMiNiSTraTiVo 557.872.152-49 PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo JoÃo 
dE PiraBaS 1156

JEaN BrUNo daNiEl dE VaS-
coNcEloS aSSESSor JUrÍdico 018.424.022-00 ENTrÂNcia ESPEcial 5927337/2

JHoNNY fariaS carNEiro coordENador TÉcNico 032.629.412-04 PrEf. MUN. dE aNaNiNdEUa/SEMEd 60914/5-1

lEoNardo aUGUSTo MESQUiTa 
loPES aUXiliar adMiNiSTraTiVo 884.903.782-15 PrEf. MUN. dE SaliNÓPoliS 125066-3

MarcElo aUGUSTo da SilVa 
GUEdES aGENTE adMiNiSTraTiVo 877.018.042-34 diViSÃo dE HoMicÍdioS/PolÍcia ciVil 5900390

MarcElo fUrTado PaNToJa aSSESSor 700.409.942-36 dEfENSoria PÚBlica/ GaBiNETE 5908568

Maria VilMa dE SoUSa araUJo aNaliSTa dE dEfENSoria 244.905.122-87 BalcÃo dE dirEiToS 5152909

MariaNa STHEl fraNciSQUETo aNaliSTa dE dEfENSoria 082.786.127-30 GGP 57201223

PaUlo HENriQUE da SilVa aSSiS aUX. adMiNiSTraTiVo 947.764.582-68 PrEf. MUN. dE SaNTa iZaBEl do Pará 8415-7

raiMUNdo dE JESUS doS SaNToS 
SoUZa aNaliSTa dE dEfENSoria 399.830.212-34 NUdEP 57211889

TiaGo SaNToS da PaiXÃo E SilVa idENTificador 987.707.722-15 PrEf. MUN. dE SaliNÓPoliS 125068-0

WILTON ANDERSON MARQUES 
TElES aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 036.631.002-00 PrEf. MUN. SaNTa iZaBEl do Pará/

SEMTEPS-caSa do cidadÃo 113128

clEBEr PaiVa coElHo GErENTE dE TraNSPorTE 606.755.192-68 GErÊNcia dE TraNSPorTES 57211712

coNdUZir carro dE 
aPoio coM EQUiPaMENToS 
E ParTE da EQUiPE, alÉM 

dE PrESTar aPoio 
loGÍSTico aoS SErVido-

rES da carrETa

Eric coSTa MarTiNS MoToriSTa dE dEfENSoria 697.185.472-15 NUdEcriM 57207074 coNdUZir EQUiPE

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM SaliNÓPoliS 29/07 a 01/08/2022 3,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 843703
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Portaria 1594/2022- da,23/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a defensora lacY SENa SiMoES, matrícula 
5184541/1, objetivo PARTICIPAR DO MUTIRÃO “DEFENSORIA PRESENTE” 
Na USiNa da PaZ do icUi-GUaJará. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, 
período 20/08/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 843717
Portaria 1595/2022- da,23/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a Servidora SaraH BErNadETH da 
cUNHa SErrao, matrícula 5964307, cargo aSSESSora JUrÍdica dE 
DEFENSORIA, objetivo PARTICIPAR DO MUTIRÃO “DEFENSORIA PRESENTE” 
rEaliZado Na USiNa da PaZ do icUi-GUaJará. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a 
aNaNiNdEUa, período 20/08/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 843719
Portaria 1596/2022- da,23/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a Servidora GlEiSE criSTiNa da SilVa 
MEira, matrícula , cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, 
objetivo PARTICIPAR DO MUTIRÃO “DEFENSORIA PRESENTE” NA USINA 
da PaZ do icUÍ-GUaJará. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 
20/08/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 843735
Portaria 1589/2022- da,22/08/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) aos defensores daVid oliVEira PErEira 
da SilVa, matrícula 5895999, MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS, 
matrícula 5832080, EdGar MorEira alaMar, matrícula 5558862-7, 
LUCIANA SANTOS FILIZZOLA BRINGEL, matrícula 55589612, objetivo 
acoMPaNHar o dEfENSor PÚBlico GEral, Na iNaUGUraÇÃo da 
dEfENSoria PÚBlica dE iTaiTUBa. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a SaNTarÉM, 
período 15/09/2022 a 17/09/2022. 
defensor Público-Geral - ordenador de despesas: João Paulo carneiro 
Gonçalves ledo

Protocolo: 843523
Portaria 1588/2022- da,22/08/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) a defensora aNNa iZaBEl E SilVa SaNToS, 
matrícula 55589181, 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 31/08/2022 a 02/09/2022. 
defensor Pública-Geral - ordenador de despesas: João Paulo carneiro 
Gonçalves lédo

Protocolo: 843493
Portaria 1591/2022- da,22/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) as Servidoras cHaiSiEllEN aNNE da 
SilVa oliVEira, matrícula 57200786, cargo aSSESSora JUrÍdica dE 
dEfENSoria, daNdara BriTo fiGUErEdo, matrícula 59066633, cargo 
aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, GaBriElla dE caSSia da 
SilVa aNSElMo, matrícula 5926308, cargo aSSESSora JUrÍdica dE 
DEFENSORIA, objetivo MUTIRÃO “DEFENSORIA PRESENTE” REALIZADO 
Na USiNa da PaZ No icUi-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: 843439

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 510/2022-GGP-dPG, de 18 de aGosto de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/959597. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo fracionado, 
da Servidora Pública, INGRID LOPES FARIAS; Id. Funcional: 7565395/ 
2, referente ao aquisitivo (2021/2022), no intervalo de 08/09/2022 a 
22/09/2022 – 15 dias e 16/11/2022 a 30/11/2022 – 15 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 843365
 Portaria Nº 513/2022-GGP-dPG, de 19 de aGosto de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/835239. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo fracionado, 
da Servidora Pública, VERA LUCIA MAGALHAES DE FREITAS; Id. Funcional: 
320200/ 1, referente ao aquisitivo (2021/2022), no intervalo de 25/07/2022 
a 08/08/2022 - 15 dias e 09/01/2023 a 23/01/2023 – 15 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 843360

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 509/2022-GGP-dPG, de 18 de aGosto de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/952400. rESolVE: 
iNTErroMPEr, a contar de 28/07/2022, o gozo de férias da Servidora 
Pública, CARMEM LUCIA LOPES DE SOUZA; Id. Funcional: 392235/ 1, 
referente ao aquisitivo (2021/2022), concedida por meio da PorTaria 
nº 262/22-GGP-DPG, de 27/05/2022; publicada no Doe nº 34.996, 
06/06/2022; com gozo no período de 18/07/2022 a 16/08/2022 – 30 dias. 
ficando os 20 (vinte) dias, remanescentes da interrupção, para usufruto no 
intervalo de 18/08/2022 a 06/09/2022 – 20 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 843362
Portaria Nº 490/2022-GGP-dGP, de 10 de aGosto de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/844024. rESolVE: 
TraNSfErir, o gozo do segundo período de férias, referente ao aquisitivo 
(2019/2021), do Defensor Público CASSIO BITAR VASCONCELOS; Id. 
funcional: 5895998/ 1, concedida por meio da PorTaria nº 588/21-GGP-
DP, de 27/10/2021; publicada no Doe nº 34.757, de 05/11/2021; com 
gozo no intervalo de 10/01/2022 a 24/01/2022 – 15 dias e 18/07/2022 
a 01/08/2022 – 15 dias. ficando agora transferido o gozo do segundo 
período para 03/10/2022 a 17/10/2022– 15 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 843363
Portaria Nº 495/2022-GGP-dGP, de 12 de aGosto de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/946102. rESolVE: 
TraNSfErir, o gozo do período de férias, referente ao aquisitivo 
(2020/2021), da Servidora Pública REIKO SAYURI YOKOSAWA CARNEIRO 
SILVA; Id. Funcional: 5931714/ 2, concedida por meio da PORTARIA 
nº 368/21-GGP-DP, de 27/06/2022; publicada no Doe nº 35.028, de 
30/06/2022; com gozo no intervalo de 01/08/2022 a 30/08/2022 - 30 
dias. ficando agora transferido o gozo do período para 22/08/2022 a 
20/09/2022– 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 843351

.

.

oUtras MatÉrias
.

adeNdo i ao editaL de correiÇÃo ordiNÁria do 2º seMestre 
de 2022
considerando o processo de transição da administração desta corregedoria 
Geral, bem como, observando a conveniência e fluidez na prestação dos 
serviços públicos previstos no art. 4º do regimento interno da corregedo-
ria Geral da Defensoria Pública;
considerando o disposto no art. 50, § 3º do regimento interno da corre-
gedoria Geral da Defensoria Pública (Resolução 162/2016 CSDP);
faz saber que:
as correições aprazadas para o segundo semestre de 2022, nos Núcleos 
Regionais do Guamá, Carajás, Tapajós, Xingu e Lago Tucuruí, bem como no 
NUDECRIM e NUDEP ficam suspensas e serão realizadas a juízo do próximo 
corregedor Geral da defensoria Pública do Estado do Pará.
Belém/Pa, 23 de agosto de 2022.
cÉSar aUGUSTo aSSad
corregedor Geral dP/Pa

Protocolo: 843409
editaL Nº 02/coNVocaÇÃo/dPPa, 19 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8º, iV e XXiii da lei complementar n° 54, de 7 
de fevereiro de 2006; considerando as disposições contidas nos arts. 27, 
29 e 30, todos da Lei Complementar Estadual nº 54/2006; considerando 
as regras previstas no item 17 do Edital 01/2021/dP/Pa, que tornou pú-
blico a realização do V concurso Público para o preenchimento de cargos 
de Defensor Público de Classe Inicial - Substituto do Estado do Pará; con-
siderando o ato nº 43, de 25.07.2022 (d.o.E. nº 35.057), que nomeou 
35 (trinta e cinco) candidatos aprovados, e o ato nº 48, de 16.08.2022 
(d.o.E. nº 35.080), que nomeou mais 2 (dois) candidatos aprovados, a tí-
tulo de reposição, conforme lista de classificação; considerando o Edital nº 
01/coNVocaÇÃo/dPPa, de 26.07.2022, publicado no d.o.E. nº 35.058, 
de 27.07.2022; considerando o PAE Nº 2022/1054536, no qual cons-
ta requerimento de prorrogação da posse no cargo de defensor Público, 
subscrito por vários candidatos nomeados; considerando que, segundo os 
princípios da isonomia, razoabilidade e economicidade, é mais oportuno e 
conveniente à administração Pública a organização de uma única cerimônia 
de posse; considerando, por fim, o que consta no PAE Nº 2022/908916; 
rESolVE:
1. fica prorrogada a posse dos (as) candidatos (as) nomeados (as) por 
meio do ato nº 43, de 25.07.2022, nos termos da legislação vigente, ra-
tificando que os (as) candidatos(as) que tiverem sua habilitação ao cargo 
deferida deverão comparecer à solenidade de posse, na data de 12 de 
setembro de 2022, às 18 horas, no Teatro Maria Sylvia Nunes, sito à Av. 
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Mal. Hermes, S/N - campina, Belém - Pa, 66010-020, Brasil, armazém 3 
da Estação das Docas, trajando vestes talares no padrão e forma definidos 
na resolução cSdP nº 181, de 19 de dezembro de 2016, do conselho Su-
perior da defensoria Pública do Estado do Pará.
2. Fica definida a solenidade de posse dos (as) candidatos (as) nomeados 
(as) por meio do ato nº 48, de 16.08.2022, também na data de 12 de 
setembro de 2022, nos mesmos termos e condições do item 1 deste Edital.
3. O presente Edital entra em vigor na data de sua divulgação oficial.
Belém, 23 de agosto de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 843807
..

JUdiciÁrio
.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

adMissÃo de serVidor
.

extrato do 12º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 014/2017/tJPa// 
Partes: 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//ob-
jeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços continuados de manutenção predial, nas dependências do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Pará, que compreenderá, além da mão de 
obra, o fornecimento de uniformes, materiais e equipamentos necessários 
à execução dos serviços, conforme quantitativos e especificações constan-
tes no Termo de referência – anexo i deste edital.// origem do contrato 
nº 014/2017: Pregão Eletrônico de nº. 071/TJPA/2016// Objeto do aditivo: 
reequilíbrio de materiais equivalente do acréscimo de R$ 1.514,64 e a 
repactuação de preços do contrato em virtude da convenção coletiva de 
Trabalho n° 2022/2023 (SEac/Pa x SiNElPa), registrada no Ministério do 
Trabalho e Emprego sob o n° PA000194/2022 que estabelece: Reajuste sa-
larial, em 9% retroativo a 01/01/2022; Reajuste do Vale  Alimentação para 
R$  23,50; Reajuste da Tarifa urbana de transporte coletivo, conforme De-
creto Municipal 103.788, da Prefeitura Municipal de Belém em 25/03/2022; 
alteração do percentual relativo ao fator acidentário Previdenciário, para 
1,0044%. // Valor do aditivo: a) Período de 18/10/2021 a 31/12/2021 
(Reequilíbrio de materiais): O Valor mensal do contrato passa para R$ 
128.470,33; b) Período de 01/01/2022 a 31/03/2022 (Repactuação CCT 
2022/2023): O Valor mensal do contrato passa para R$ 138.580,42; c) 
Período de 01/04/2022 a 01/10/2022 o Valor mensal do contrato passa 
para R$ 139.071,52, e valor global de R$ 1.668.858,24. // Dotação orça-
mentária: Programa de Trabalho: 02.061.1417.8646/ 8195; Fonte 0118/ 
0101; Elemento de despesa: 339037 // Data da assinatura: 16/08/2022// 
foro: Belém/Pa// responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – 
Secretária de administração// ordenador responsável: Miguel lucivaldo 
Alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 843305
.

coNtrato
.

extrato do coNtrato Nº 066/2022/tJPa // Partes: TriBUNal dE 
JUSTiÇa do ESTado do Pará e a empresa BraZ & BraZ S.a., inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 10.251.429/0001-05// Objeto do Contrato: Serviços de 
locação de veículos automotores com condutor. origem: Pregão Eletrôni-
co de nº. 051/TJPa/2022// Valor do contrato: o valor global do presente 
contrato referente ao objeto licitado é de R$-7.177.229,76 (Sete milhões 
cento e setenta e sete mil e duzentos e vinte e nove reais e setenta e seis 
centavos) durante o período de 24 (vinte e quatro) meses// dotação orça-
mentária: Programa de Trabalho: 02.122.1421.8193; 02.122.1421.8194; 
02.122.1421.8195; 02.122.1421.8659; 02.122.1421.8669; 
02.122.1421.8670, Elemento da despesa: 339033, fonte de recursos: 
0101/0118 // Vigência:  16/08/2022 a 16/08/2024 // data da assinatu-
ra: 16/08/2022 // foro: Belém/Pa // representante do contratante: dé-
bora Moraes Gomes – Secretária de administração // ordenador respon-
sável: Miguel Lucivaldo Alves Santos  – Secretário de Planejamento, Coor-
denação e finanças.//

Protocolo: 843555
.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 058/tJPa/2022
OBJETO: O objeto do presente pregão eletrônico é SERVIÇO DE MANUTEN-
ÇÃo PrEdiTiVa, PrEVENTiVa E corrETiVa PErMaNENTE coM forNE-
ciMENTo dE PEÇaS dE rEPoSiÇÃo Para aS SUBESTaÇÕES E GrUPoS 
GEradorES iNSTaladoS NoS PrÉdioS do fÓrUM criMiNal, aNEXo 
ii, aNEXo SÃo JoÃo, SEcrETaria dE GESTÃo dE PESSoaS E fÓrUM dE 
ToMÉ-aÇÚ do TJPa. SESSÃo PÚBlica: 06/09/2022, às 10h00min, horário 

de Brasília, no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. UaSG do 
TJ/Pa: 925942. Edital disponível em: www.gov.br/compras/pt-br e  www.
tjpa.jus.br. informações pelo telefone (91)3205-3184, (91) 3205-3257 ou 
e-mail licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 23 de agosto de 2022. Serviço de li-
citação do TJPa.

Protocolo: 843485
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 054/tJPa/2022
ACOLHO o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 054/TJPA/2022, que tem por objeto a Contratação de ser-
viços para manutenção preventiva das Estações de Tratamento de Esgoto 
do anexo i do Edifício Sede e do fórum de Mosqueiro do TJPa, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referên-
cia, anexo i do edital, e, HoMoloGo a presente licitação. Todas as infor-
mações a respeito do certame estão disponíveis em https://www.gov.br/
compras/pt-br/. Belém, 23/08/2022. Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 843499
HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 049/tJPa/2022
ACOLHO o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 049/2022/TJPA, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
Para aQUiSiÇÃo dE ElETrodoMÉSTicoS, ElETroPorTáTEiS E MÓVEiS 
EM ALUMÍNIO, conforme condições e especificações estabelecidas no Ter-
mo de referência, anexo i do Edital, e, HoMoloGo a presente licitação. 
Todas as informações a respeito do certame estão disponíveis em https://
www.gov.br/compras/pt-br/. Belém, 23/08/2022. Secretaria de adminis-
tração do TJPa.

Protocolo: 843509

LeGisLatiVo

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

editaL
a comissão de fiscalização financeira e orçamentária – cffo, da assem-
bléia legislativa do Estado do Pará, em observância ao art. 24, §§ 3º e 
4º da lei nº 9.292, de 19/07/2021, convoca todas as instituições gover-
namentais e não governamentais e a população em geral, para se faze-
rem presentes na audiência Pública, que se realizará as 13 horas do dia 
27/09/2022, na sala de reuniões da comissão de fiscalização financeira e 
Orçamentária (CFFO), com o fim de apresentação, por parte do Poder Exe-
cutivo, dos relatórios de avaliação do cumprimento da meta de superávit 
primário e os demais definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, que 
se constituem nos relatórios quadrimestrais previstos na lei de respon-
sabilidade fiscal, concernentes ao 2º Quadrimestre do exercício de 2022.
Belém, 22 de setembro de 2022
deputado iGor NorMaNdo
Presidente da cffo/alEPa

Protocolo: 843797
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 012/2022. Processo administrativo nº. 
004390/2022. oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada 
Na PrESTaÇÃo doS SErViÇoS dE SaNiTiZaÇÃo, QUE coMPrEENdE o 
ProcESSo dE HiGiENiZaÇÃo E EliMiNaÇÃo dE aGENTES caUSadorES 
dE iNfEcÇÕES, dESiNSETiZaÇÃo, dEScUPiNiZaÇÃo, dESraTiZaÇÃo E 
dESaloJaMENTo dE PoMBoS E UrUBUS No PrÉdio SEdE E aNEXoS da 
aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado. Tipo: Menor Preço Global. Modo 
de disputa: aberto. início do acolhimento das Propostas: 24/08/2022 às 
11h00min. recebimento das Propostas até: 05/09/2022 às 09h29min. 
abertura das Propostas: 05/09/2022 às 09h30min. início da disputa: 
05/09/2022 às 10h00min. local: www.licitacoes-e.com.br. Programa de 
Trabalho: 01.122.1496.8552, Natureza da despesa: 3390-39, origem do 
recurso: Tesouro Estadual. ordenador de despesas: deputado francisco 
das chagas Silva Melo filho. 
o Edital poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.ale-
pa.pa.gov.br.
coMiSSÃo dE PrEGÃo

Protocolo: 843798
..
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triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 39.081 de 22 de aGosto de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 014331/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor EdUardo liMa PadUa, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0101713, 20 (vinte) dias de licença paternidade, nos 
termos do artigo 91, da lei nº 5.810/94, com redação dada pela lei nº 
9.348/2021, no período de 02 a 21-08-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 843364
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.

a contar de:ProGrESSÃo Por ElEVaÇÃo dE NÍVEl ProfiSSioNalENQUadraMENTo aTUal
Nome

Matrícula
Nvclcargo EnquadramentoNvclcargo atual

15/07/202201cauditor de controle Externo-analista de Sistemas TcE-cT-60201Bauditor de controle Externo-analista 
de Sistemas TcE-cT-602daNilo fraZÃo SoUSa0101199

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente
* republicada por ter saído com incorreção no doe nº 35.084 de 
22/08/2022.

Protocolo: 843562

.

.

oUtras MatÉrias
.

o tribunal Pleno do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão 
ordinária de 09 de junho de 2022, tomou as seguintes decisões:
acÓrdÃo N.º 63.145
(Processos tc/519717/2020 e tc/519919/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal TEMPorário
requerente:  fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, e nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir, excepcionalmente, os registros dos atos de 
Admissão de Servidor Temporário firmados entre a FUNDAÇÃO DE ATEN-
diMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará – ricardo rodriGUES GoMES, 
WILLIAM CHAVES DA SILVA, FABIO CAVALCANTE, JULIO CESAR CASTRO 
froES, SUElY carValHo da SilVa, MUrilo dE araUJo SoUSa, ElToN 
lEYS cordoVil MarTiNS, BrUNa coSTa SaNToS, PaUlo TriNdadE ca-
Bral NETo, SaVio ricardo BarroS fErrEira, diEGo SilVa ParENTE, 
MaNUEl MoraES filHo, alTEMar SaNToS da SilVa, lEidE Mara BaTiS-
Ta dE SoUZa, oraci TraVaSSo dE fariaS, EliElSoN BarroS da Sil-
Va, JacKSoN dE SoUSa SaNToS, alEXaNdra lUcia SoUSa MiraNda, 
JEaN HErBTH SaNToS GalVÃo e KESSia cEcÍlia diaS aZEVEdo SilVa.
acÓrdÃo N.º 63.146
(Processos tc/519899/2020 e tc/519909/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal TEMPorário
requerente:  fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, e nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de Servidor 
Temporário firmados entre a FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCA-
TiVo do Pará – fraNcioElSoN dE MElo fariaS, MaUricio PiMENTEl 
dE MElo, NorToN BarroS frEirE, GlaUcia PEdroSa foNSEca, BENE-
Valdo SardiNHa SarGES, SaNdErSoN coNcEiÇÃo PErEira PorTal, 
JoSE SaNdro BaliEiro diaS, fEliPE MaTHEUS dE BriTo SilVa, EdiE-

MillY da SilVa PaNToJa, Maria PollYaNNa GoMES BarBoZa, rodri-
Go rodriGUES E SilVa, MarcoS aNToNio MElo TaVarES, PaUlo Vi-
TOR SOUSA E SILVA, ALEX JULIO DE SOUZA CAMPELO, WILSON SOARES 
doS SaNToS, Mario alMEida MoNTEiro JÚNior, SErGio carNEiro 
GoMES, raiMUNdo oZEaS XaViEr oliVEira, JHoNNaTTHaN KEViN Sil-
Va da rocHa e GilBErTo riBEiro dE oliVEira.
acÓrdÃo N.º 63.147
(Processos tc/510786/2020 e tc/510888/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente:  SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTa-
BilidadE
relator Vencido em Parte: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
formalizador do acÓrdÃo: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira (art. 
191, § 2º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto divergente do conselheiro lUÍS da cUNHa 
TEiXEira, com fundamento no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 
35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1 - deferir, excepcionalmente, os registros dos atos de admissão de Servi-
dores Temporários firmados entre a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AM-
BiENTE E SUSTENTaBilidadE – THiaGo colarES MiraNda, rafaEl MEN-
doNÇa MoUra dE SoUZa, TailaNE KElY coSTa draGo, adlEr HENriQUE 
rodriGUES alVES, SYaNNE Baia da coSTa, PaUlo VicTor da SilVa PiN-
To, iNGridiS caroliNa dE araUJo corrEa, KEllY araGao do aMaral, 
MarcUS ViNiciUS SilVa da SilVa, GilVaNdro faVacHo aMoraS JUNior, 
SaMUEl da coSTa doS SaNToS, JorGE HENriQUE VilaS BoaS dE aMo-
riM, NaiMa MoNTEiro dE BriTo, JaQUEliNE GoMES crUZ da foNSEca, 
JoElSoN carValHo cEi, MilENE PiNHo da coSTa liMa, Joao alVES do 
ValE JUNior, NaTalia cYNTia cordEiro dE SoUZa, raYSSa caroliNE 
DA CONCEIÇÃO RIBEIRO e JEFFERSON MIRANDA DA SILVA;
2 – determinar à SEMaS que apresente, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
planejamento que viabilize a realização de concurso público, devendo o 
referido certame ocorrer até o dia 30.06.2023.
acÓrdÃo N.º 63.148
(Processo Tc/519880/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS rENaTo cHaVES
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, in-
ciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 081, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de Servidores 
Temporários firmados entre o CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO 
cHaVES - MarcoS EVaNGEliSTa doS SaNToS dE MiraNda, aMarildo 
NaSciMENTo rEBElo, clEBiSoN da SilVa SoUSa, JaSSoNclEr NaSci-
MENTo PErEira, JEffErSoN NUNES PiMENTEl, JoSiMar doS rEiS BaN-
dEira, MaTHEUS folKNEr coSTa aMErico, raMoN fUrTado dE PaUla, 
arlETE dE SoUSa GoNcalVES e JaNiETE fUrTado BarroS.
acÓrdÃo Nº. 63.149
(Processos tc/507386/2017, tc/520789/2011)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de Pensão, referentes aos 
processos abaixo identificados:
Processo Tc/507386/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 1378, de 02.05.2014, em favor de aNdrEZa cUNHa dE carValHo, 
dependente do ex-segurado Raimundo Nonato de Carvalho;
Processo Tc/520789/2011: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
3280 de 03.11.2008, em favor de dENiSE criSTiNa BaNdEira da SilVa 
e PorTaria PS n.º 490, de 01.04.2009, para inclusão de daNiEli SilVa 
SilVa, dependentes do ex-segurado daniel freitas do Silva.
acÓrdÃo Nº. 63.150
(Processo Tc/502904/2020)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir o registro da Pensão civil consubstanciada 
na PorTaria PS n.º 2887, de 01.10.2018, em favor de lariSSa PiNTo 
alcaNTara, dependente do ex-segurado leônidas amaral alcântara.
acÓrdÃo N.º 63.151
(Processo tc/012663/2021)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i,  parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 081, de 26 
de abril de 2012, deferir excepcionalmente os registros dos atos de admis-
são de Servidores Temporários firmados entre a FUNDAÇÃO SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ – WILMAR QUEIROZ DA FONSECA JUNIOR, 
aliNE MoNiQUE GUiMaraES dE alMEida, aNiTa MaUÉS dE liMa, aNTÔ-
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Nio BENTES dE fiGUEirEdo JUNior, daYSE Maria cardoSo doS SaN-
ToS, EUrico coSTa rodriGUES NETo, fEliPE aUGUSTo HaGE SoarES, 
GaBriElla SilVa dE SoUZa, GioVaNNa caVallEro dE VaScoNcEloS 
laUria da coSTa e GUilaNE liMa aNaiSSi.
acÓrdÃo N.º 63.152
(Processo tc/521093/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do ESTado 
do Pará
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 081, 
de 26 de abril de 2012, deferir excepcionalmente os registros dos atos 
de Admissão de Servidores Temporários firmados entre a FUNDAÇÃO DE 
aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do ESTado do Pará – EliaS cUNHa 
ALCÂNTARA, WENDERSON DIAS DE SOUZA, MAX JANDER COELHO SOU-
Sa, JoSÉ ricardo MarQUES doS SaNToS, aliNE dE NaZarÉ SilVa doS 
SaNToS, lUcio JorGE cHaGaS do carMo, alEXaNdrE cESar dE Mo-
raES liMa, MarcElo loPES frEiTaS, adiMilSoN BarrETo aSSUNÇÃo 
e riTHiclÉia KEila arliNdo GoMES.
acÓrdÃo Nº. 63.153
(Processo tc/530195/2017)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria, 
consubstanciado na PORTARIA AP nº. 1232 de 21.10.2016, retificada pela 
PorTaria rET aP nº. 1859, de 21/05/2018, em favor de lUciNda ZÉlia 
LIMA ANTUNES, no cargo de Delegada de Polícia, Classe “C”, lotada na 
Polícia civil do Estado do Pará.
acÓrdÃo Nº. 63.154
(Processo tc/527340/2017)
assunto: rEforMa
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de reforma, consubstanciado na 
PORTARIA nº 433, de 12/04/2017, em favor do Soldado PM Diego Patrick 
Borges de lima, pertencente ao efetivo do 5º Batalhão de Polícia Militar do 
Pará (castanhal).
acÓrdÃo Nº. 63.155
(Processo tc/510140/2011)
assunto: rEforMa
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
4º, inciso i, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril de 2018 e art. 290 do 
riTcE/Pa c/c o art.485, iV, do código do Processo civil, extinguir, sem 
resolução do mérito, por superveniente perda de objeto, com o consequente 
arquivamento, o processo que trata do ato de reforma, consubstanciado 
na PorTaria rE n.º 2689, de 05/11/2014, do cabo PM João romulo dos 
Santos Marques, pertencente ao efetivo do ciPoE, em decorrência da 
reversão à ativa.
acÓrdÃo Nº. 63.156
(Processo tc/503601/2013)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEMa nº. 003/2009.
responsável/interessado: andré Gustavo Vasconcelos de alcântara e as-
sociação Nacional dos advogados da União.
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira.
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c. o art. 60, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 
2012, julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. André Gustavo 
Vasconcelos de alcântara, Ex-Presidente da associação Nacional dos ad-
vogados da União, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), dando-lhe 
plena quitação.
acÓrdÃo N.º 63.157
(Processos tc/004582/2022, tc/004662/2022 e tc/ 005106/2022)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará.
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira.
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente nos termos dos votos do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.° 81, de 
26 de abril de 2012, registrar os atos de aposentadoria abrigados nos pro-
cessos abaixo identificados:
Processo Tc/004582/2022 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 1.422, de 25/05/2021, em favor de ElSiMar cHaVES dE SoUZa, no 
cargo de Professor assistente Pa-a, pertencente ao quadro da Secretaria 
de Estado de Educação;
Processo Tc/004662/2022 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 91, de 24/02/2021, em favor de Maria do carMo MElo do 
NaSciMENTo, na função de Merendeira, pertencente ao quadro da 

Secretaria de Estado de Educação e;
Processo Tc/005106/2022 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 625, de 11/03/2021, em favor de JorGE SaNToS Sá, no cargo de 
agente de Terapia ocupacional e recreação, pertencente ao quadro da 
Secretaria de Saúde Pública.
acÓrdÃo N.º 63.158
(Processos tc/509784/2018 e tc/515958/2018)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará.
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira.
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos dos votos do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão civil referentes aos 
processos abaixo identificados:
Processo: Tc/509784/2018 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
ret. PS nº 0871, de 02/10/2017, em favor de MaUrÍcio UBiraJara 
VElaSco dE aZEVEdo, dependente da ex-segurada raimunda odete da 
Costa Velasco de Azevedo e;
Processo: Tc/515958/2018 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS n.º 1793, de 01/06/2018, em favor de BENEdiTo PaNToJa doS 
SaNToS, dependente da ex-segurada Maria José da cruz dos Santos.
acÓrdÃo N.º 63.159
(Processo tc/523029/2011)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciaria do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
4º, inciso i, da resolução nº 18.990, de 03 de abril de 2018, e art. 290 
do riTcE/Pa c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, 
sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o 
processo que trata do ato de Pensão civil consubstanciado na PorTaria 
PS nº 1.114, de 25.04.2011, em favor de GaBriEl MENEZES ESTUMaNo, 
dependente do ex-segurado José luiz corrêa Estumano, em virtude do 
beneficiário ter atingido a maioridade.
acÓrdÃo N.º 63.160
(Processos tc/500657/2011, tc/509753/2011, tc/520778/2011 
e tc/523030/2011)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos dos votos da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão civil referentes aos 
processos abaixo identificados:
Processo Tc/500657/2011 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria nº 
2083, de 01.09.2010, em favor de lUciaNa GEiSa carValHo da coSTa, 
PEdro HENriQUE carValHo JaNSEN, GUSTaVo KYlMEr carValHo 
JaNSEN E carloS EdUardo carValHo JaNSEN, dependentes do ex-
segurado Ednaldo Carlos Souza Jansen;
Processo Tc/509753/2011 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS n° 592, de 01/06/2010, em favor de coNcEiÇÃo PiEdadE do 
NASCIMENTO, dependente do ex-segurado Haroldo Santos da Cruz;
Processo Tc/520778/2011 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº. 3473, de 19.11.2010, em favor de lUcia Maria MorEira da cUNHa, 
dependente do ex-segurado Eldenor Lima da Cunha;
Processo Tc/523030/2011 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº.  1272, de 19/05/2011, em favor de aNdrEY aGUiar da coSTa e 
PorTaria rEaT PS nº 0096, de 02/01/2014, em favor de Maria fEliPa 
carValHo dE aGUiar, dependentes do ex-segurado José francisco da 
Silva costa.
acÓrdÃo N.º 63.161
(Processos tc/008975/2021 e tc/009904/2021)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos, referentes aos processos 
abaixo identificados:
Processo Tc/008975/2021: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
n. 1.354, de 18.05.2021, em favor de MiriaM SoUZa dE SoUZa, no cargo 
de Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública;
Processo Tc/009904/2021: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 303, de 03/03/2021, em favor de Maria dalVa da SilVa carValHo, 
no cargo de auxiliar de Hemoterapia, lotada na fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará.
acÓrdÃo Nº. 63.162
(Processo Tc/014245/2021)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: TriBUNal dE coNTaS do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
impedimento: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira (art. 
178, do riTcE-Pa).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 
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34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria, 
consubstanciado na PorTaria nº. 37.643, de 16.11.2021, em favor de 
NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES, no cargo de conselheiro deste Tribunal 
de contas do Estado do Pará.
acÓrdÃo Nº. 63.163
(Processo tc/508295/2011)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 4º, 
inciso i, da resolução nº. 18.990, de 03/04/2018 e art. 290 do riTcE/Pa 
c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, sem resolução do 
mérito, por perda de objeto o processo que trata do ato de Pensão Civil, 
consubstanciado na PorTaria PS n.º 499, de 01.06.2010, em favor de 
caroliNa NaZarÉ TaVarES NEVES, dependente do ex-segurado Benedito 
cristino Neves.
acÓrdÃo Nº. 63.164
(Processo tc/510366/2011)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 4º, 
inciso i, da resolução/TcE-Pa nº 18.990, de 03 de abril de 2018 e art. 290 
do riTcE/Pa c/c art. 485, inc. iV, do código de Processo civil, extinguir, 
sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o 
processo que trata de Pensão civil, consubstanciado no ato nº. 23/2011, 
de 14.03.2011, em favor de floracY MarQUES TaVarES riBEiro, de-
pendente do ex-segurado Nilton ribeiro da costa, em razão do falecimento 
da interessada.
acÓrdÃo N.º 63.165
(Processo tc/006273/2021)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal TEMPorário
requerente: fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de Servidores 
Temporários firmados entre a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
do Pará - JacoNiaS GoMES da SErra, JaNYfEr PErPETUo fraNco da 
SilVa, Joao dE dEUS EXPEdiTo ViEira filHo, JoElMa corrEa Mar-
TiNS frEiTaS, JoSE alTiNo doS SaNToS fariaS, JoSE fEliPE PErEira 
liMa, JoSE riBaMar cordEiro, JoSiaNHE SaNToS da SilVa dE aViZ, 
JUlliE aNNE rocHa dE SoUSa e JUNior BEcKMaN PaZ.
acÓrdÃo N.º 63.166
(Processos tc/519912/2020 e tc/519930/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente:  fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do ESTa-
do do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, e nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de admissão de Servidor Tem-
porário firmado entre a FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
do ESTado Pará – alEXaNdriNa TErEZa THoMaZ SaNTiaGo, aNTo-
NIA WILMA ALEXANDRE DA SILVA, MARÍLIA FRANÇA OLIVEIRA, LUZIMARY 
lEÃo ParrEira da SilVa, EdUardo fEliZ caValcaNTE, adilSoN Mo-
dESTo fEliX, aNdrÉS dE alBUQUErQUE NÚÑEZ, KESia caroliNE SilVa 
doS SaNToS, lariSSa diaS aNdrE rEBEllo, NorMa SUElY cElSo doS 
SaNToS MoNÇÃo, NaZarENo JoSÉ BEZErra alVES, fraNciSca liMa 
SoUSa, adriaNa SaNToS ViEira, ValdiZa PirES da SilVa, SaBriNa 
EMaNUElE Sá dE SoUSa, EUclEZio TorrES da SilVa, rENNY raMoS 
da SilVa, THarllES SilVa coSTa, JoSÉ GUilHErME dE SoUZa E SilVa 
e GEoVa SaNToS BaldUiNo.
acÓrdÃo Nº. 63.167
(Processos tc/505837/2010 e tc/509560/2011)
assunto:  PENSÕES ciViS
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos referente aos processos abaixo 
discriminados:
Processo Tc/505837/2010 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 1341, de 03/11/2009, em favor de NorMÉlia GoNÇalVES da SilVa, 
dependente do ex-segurado Benedito Vieira da Silva; e
Processo Tc/509560/2011 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 597, de 01/06/2010, em favor de laUra corrEa PEQUENo, 
dependente do ex-segurado Júlio Barbosa Pequeno.
acÓrdÃo Nº. 63.168
(Processo tc/531912/2011)
assunto:  PENSÃo ciVil
requerente:  MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art 35 da lei complementar nº 81, de 26 

de abril de 2012, deferir o registro de Pensão civil consubstanciada no ato 
n° 151 de 02/12/ 2011, em favor de aNTÔNio Maria dE aBrEU e PEdro 
oTáVio da SilVa aBrEU, dependentes da ex-Promotora de Justiça ilma 
de fátima da Silva abreu.
acÓrdÃo N.º 63.169
(Processos tc/001990/2022 e tc/004023/2022)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal TEMPorário
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
relator: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (§ 3º do art. 191 do riTcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inc. i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir, excepcionalmente, o registro dos 
Atos de Admissão de Servidor Temporário firmado entre a SECRETARIA DE 
ESTado dE EdUcaÇÃo - aliNE ESTEr BraGa da SilVa e KUKaKrYKrE 
HoraKraKTarE ToraMTi.
acÓrdÃo Nº. 63.170
(Processo tc/512409/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art. 191, §3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão 
de Pessoal em favor de MarcUS diMiTri PoNTES dE oliVEira e adEMir 
caValcaNTE carMiN JÚNior, aprovados em concurso público realizado 
pela SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo.
acÓrdÃo Nº. 63.171
(Processo tc/521129/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo carloS GoMES
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (§3º do art.  191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de nomeações em 
favor de, GIOVANNI MONTINI SALES, JOÃO WILLIAM DA SILVA CASTRO, 
JoÃo PEdro GErMaNo PaGlioSa, lUdHiaNa ViGario da coSTa fa-
riaS, MarcElo da rocHa cardoSo, odilia raQUEl SaNTaNa, rENaTa 
PoNTES TaVErNard, ricardo VElloSo dE aQUiNo JUNior, SalaTiEl 
coSTa fErrEira e TiaGo NaSciMENTo coSTa, aprovados em concurso 
Público realizado pela fUNdaÇÃo carloS GoMES.
acÓrdÃo Nº. 63.172
(Processo tc/519875/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal TEMPorário
requerente:  fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal da SilVa rocHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº. 81/2012, deferir ato de admissão de servidor temporário firmado entre 
a fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará e rafaEl cUNHa 
rodriGUES.
acÓrdÃo Nº. 63.173
(Processo tc/520919/2017)
assunto:  denúncia sobre suposta ocorrência de acumulação ilegal de car-
gos públicos na fundação Santa casa de Misericórdia do Pará.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto Julival Silva rocha
formalizador da decisão: conselheiro fernando de castro ribeiro (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 1º, inciso XVii, da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 2012:
1- Conhecer e julgar improcedente a denúncia formulada, com o conse-
quente arquivamento dos autos, por ter restado comprovado que a acu-
mulação de cargos ora em exame está em consonância com os parâmetros 
legais e constitucionais;
2- determinar a SEcEX que a política de remuneração de pessoal, notada-
mente a relação entre jornada e remuneração, bem como a efetividade do 
controle das jornadas de trabalho (em especial dos servidores profissionais 
de saúde que acumulam cargos ou empregos públicos), integrem o escopo 
da auditoria da prestação de contas referente ao exercício de 2022 da fun-
dação Santa casa de Misericórdia do Pará – fScMP, considerando a pecu-
liar importância dos serviços públicos de saúde para a coletividade e a fim 
de assegurar o direito fundamental inerente, nos termos dos arts. 6º e 196 
da constituição federal e da lei n. 8.080/1990 – lei orgânica da Saúde.
acÓrdÃo N.º 63.174
(Processo tc/507464/2020)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro (§ 
3º do art. 191 do regimento)
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acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
aposentadoria consubstanciado na PorTaria aP n.º 1962, de 12.08.2013, 
em favor de Edair raMoS Garcia, no cargo de Professora assistente Pa-
a, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 63.175
(Processo tc/505868/2017)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (§ 3º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
aposentadoria consubstanciado na PorTaria aP n.º 838, de 14.04.2013, 
em favor de diNorá oliVEira dE oliVEira, no cargo de Professora 
assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acordÃo Nº. 63.176
(Processo tc/512475/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art. 191, 
§3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº. 81 de 26 de abril de 2012:
a) Deferir o registro dos atos de admissão de servidores temporários fir-
mados entre a fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará – 
adrYSoN iGor SoUZa rEGo, ESroM carloS GEraldo dE liMa, iGor 
AFONSO BORGE AMARAL e SAMELLA BENOLIEL ELMESCANY;
b) recomendar à fScMPa que, em futuras admissões, encaminhe todas as 
documentações listadas nos arts. 112 e 114 do regimento interno (ato nº 
63/2012) e na resolução TcE/Pa nº 19.070/2018.
acordÃo Nº. 63.177
(Processo tc/002000/2022)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº. 81 de 26 de abril de 2012, deferir, excepcionalmente, o ato de admis-
são de servidor temporário firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE 
EdUcaÇÃo e aMJTaKaTaTi JoPEirE aiKaPaTaTi.
acÓrdÃo Nº. 63.178
(Processo tc/001991/2022)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente:  SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 
81/2012, deferir ato de admissão de servidor temporário firmado entre a SE-
crETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo e daYaNa da SilVa MiraNda rocHa.
acÓrdÃo N.º 63.179
(Processo tc/501825/2010)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEdUc n.º 324/2008.
responsável/interessado: GracilENE QUarESMa fErrEira, caciaNa 
EUZÉBia SilVa SaNToS e coNSElHo EScolar da EScola ESTadUal dE 
ENSiNo fUNdaMENTal E MÉdio BarÃo dE iGaraPÉ Miri
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (§ 3º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamento 
no art. 56, inciso i, c/c o art. 60, da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade das Sras. 
GracilENE QUarESMa fErrEira e caciaNa EUZÉBia SilVa SaNToS, 
ex-coordenadoras do conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino fun-
damental e Médio Barão de Igarapé Miri, no valor de R$ 98.250,00 (No-
venta e oito mil, duzentos e cinquenta reais), dando-lhes plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 63.180
(Processo tc/506767/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal TEMPorário
requerente: fUNdaÇÃo HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNa
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão:  conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira (§3º do 
art.191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 

81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos contratos de admissão 
de servidores temporários firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍ-
NicaS GaSPar ViaNa – rENaTa dE BarroS BraGa e MaUro MarcElo 
fUrTado rEal JUNior.
acÓrdÃo Nº. 63.181
(Processo tc/512420/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal TEMPorário
requerente: HoSPiTal oPHir loYola
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (§3º do art.191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complemen-
tar n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos contratos de 
admissão de servidores temporários firmados entre o HOSPITAL OPHIR 
loYola – Márcio roBErTo BriTo MENEZES, MiraNilSoN SaNTaNa dE 
BriTo, MiriaM oliVEira doS SaNToS, NaYara KEllY caSTro da Pai-
XÃo, MarcElo da SilVa araÚJo, roSEMaYrE carla da coSTa GoN-
ÇalVES, EMErSoN raiMUNdo doS SaNToS coSTa, SiMoNE fErNaNdES 
dE araÚJo da coNcEiÇÃo, TÂNia doS SaNToS coUTiNHo e MiGUEl 
GoNZaGa alMEida.
acÓrdÃo N.º 63.182
(Processo tc/005936/2022)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: BaNco do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art.191, §3º do  regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de Pessoal 
em favor de MaTHEUS BarBoSa da SilVa e HUdSoN dE SoUSa BaSToS, 
aprovados em concurso público realizado pelo BaNco do ESTado do Pará.
acordÃo Nº. 63.183
(Processo tc/011891/2021)
assunto:  representação com pedido de medida cautelar promovida pela 
empresa Prime consultoria e assessoria Empresarial lTda, em face de 
alegadas irregularidades no processamento do Pregão Eletrônico nº 
013/2021, realizado pela Secretaria de Segurança Pública e defesa Social.
advogados: rENaTo loPES – oaB/SP 406.595-B, TiaGo doS rEiS Ma-
GoGa – oaB/SP 283.834
Proposta de decisão: conselheiro Substituto Edvaldo fernandes de Souza
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira 
JUNior (§ 3º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 1°, inciso XVii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012 
e art. 290 do regimento interno do TcE/Pa, c/c o art. 485, inciso iV, do 
código de Processo civil:
1- Extinguir o feito sem resolução do mérito, face à perda superveniente 
do objeto;
2- Juntar o resultado da presente representação aos autos do processo 
de Prestação de Contas de Gestão da SEGUP/PA, Exercício 2021, a fim de 
subsidiar o exame anual da prestação de contas em apreço.
resoLUÇÃo N.º 19.406
(Processo tc/500876/2019)
assunto:  Monitoramento das recomendações dirigidas à defensoria Pública 
do Estado do Pará, por meio da resolução n.º 19.040, de 04.09.2018, decor-
rente da auditoria operacional no Sistema Penitenciário do Estado do Pará.
relator: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (§3º do art. 191 do regimento interno)
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamen-
to no art. 1º, inciso iV, da lei complementar nº 81/2012:
1) determinar à defensoria Pública do Estado do Pará que elabore e enca-
minhe a esta corte de contas, no prazo de 60 dias, um novo Plano de ação, 
conforme dispõe o art. 2º da resolução TcE/Pa n. 18.494/2013, contendo 
cronograma das ações a serem desenvolvidas e implementadas, estabele-
cendo prazos, atividades e os responsáveis pela execução das ações;
2) Encaminhar cópias da resolução oriunda da presente deliberação, do 
parecer do Ministério Público de contas e do relatório Técnico de Monitora-
mento, à defensoria Pública do Estado do Pará, à Secretaria de Segurança 
Pública do Estado e defesa Social, ao conselho Estadual de Segurança 
Pública, à Secretaria de Estado de administração Penitenciária, à Polícia 
civil do Estado do Pará, à Polícia Militar do Estado do Pará, ao Ministério 
Público do Estado do Pará, à Promotoria de Justiça de Execuções Penais, 
Penas e Medidas alternativas do MP/Pa, ao Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, à assembleia legislativa do Estado/comissão de Segurança Pública, 
à Auditoria Geral do Estado, para divulgação dos resultados da auditoria;
3) dar ciência desta decisão à Secretaria de controle Externo deste Tribu-
nal, para subsidiar o planejamento e definição de escopo de novas audito-
rias, assim como, para serem juntadas à prestação de contas anual;
4) determinar o arquivamento dos autos, apensando-o ao processo 
Tc/506554/2017, que deu origem à auditoria operacional no Sistema Prisional.
resoLUÇÃo N.º 19.407
(Processo tc/500887/2019)
assunto:  Monitoramento das recomendações dirigidas à Secretaria de Es-
tado de Segurança Pública e ao conselho Estadual de Segurança Pública, 
por meio da resolução n.º 19.040, de 04.09.2018, decorrente da auditoria 
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operacional no Sistema Penitenciário do Estado do Pará.
relator: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira (§3º do 
art. 191 do regimento interno)
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamen-
to no art. 1º, inciso iV, da lei complementar nº 81/2012:
1) aprovar o relatório técnico de monitoramento, bem como, dar por en-
cerrado o ciclo de monitoramento das recomendações dirigidas à Secreta-
ria de Estado de Segurança Pública e ao conselho Estadual de Segurança 
Pública, por meio da resolução n.º 19.040/2018, decorrente da auditoria 
Operacional no Sistema Penitenciário do Estado do Pará;
2) alterar as deliberações originais dos itens 1.1.a, 1.1.b e 1.1.c da referida 
Resolução, para que seja atribuída responsabilidade exclusiva à Secretaria 
de Estado de administração Penitenciária pela implementação das reco-
mendações, que serão avaliadas em processo de monitoramento próprio 
do referido órgão;
3) Encaminhar cópias da resolução oriunda da presente deliberação, do 
parecer do Ministério Público de contas e do relatório Técnico de Monito-
ramento à Secretaria de Segurança Pública do Estado e defesa Social, ao 
conselho Estadual de Segurança Pública, à Secretaria de Estado de admi-
nistração Penitenciária, à defensoria Pública do Estado do Pará, à Polícia 
civil do Estado do Pará, à Polícia Militar do Estado do Pará, ao Ministério 
Público do Estado do Pará, à Promotoria de Justiça de Execuções Penais, 
Penas e Medidas alternativas do MP/Pa, ao Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, à assembleia legislativa do Estado/comissão de Segurança Pública, 
à auditoria Geral do Estado, para divulgação dos resultados da auditoria e 
à Secretaria de Controle Externo deste Tribunal, para subsidiar o planeja-
mento e definição de escopo de novas auditorias, assim como, para serem 
juntadas à prestação de contas anual.
4) determinar o arquivamento dos autos, apensando-o ao processo 
Tc/506554/2017, que deu origem à auditoria operacional no Sistema Prisional.
o Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária de 14 de junho de 2022, tomou as seguintes decisões:
acÓrdÃo N.º 63.184
(Processo tc/526270/2010)
assunto: Prestação de contas do convênio SEGoV Nº 2185/2008
responsável/interessado:  JoÃo fariaS GUErrEiro e fUNdaÇÃo dE aM-
Paro E dESENVolViMENTo da PESQUiSa
relatora: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
impedimento: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES 
(art. 178 do riTcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares com ressalvas as contas de responsabilidade do Sr. JOÃO 
fariaS GUErrEiro (cPf: nº ***.044.872-**), diretor Executivo à época 
da FADESP, no valor de R$ 195.718,74 (cento e noventa e cinco mil, sete-
centos e dezoito reais e setenta e quatro centavos).
acÓrdÃo N.º 63.185
(Processo tc/500315/2016)
assunto:  Prestação de contas referente ao convênio BaNPará nº 005/2012.
responsável/interessado: Valdir SoarES dE MoUra e aSSociaÇÃo 
doS dEficiENTES fÍSicoS do Para.
relatora: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. VALDIR SOARES DE 
MOURA, Presidente à época da Associação dos Deficientes Físicos do Pará, 
no valor de R$-60.000,00 (sessenta mil reais) e dar-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 63.186
(Processo tc/507033/2011)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio SEPof nº 159/2010.
responsável/interessado: iZaldiNo alToÉ E PrEfEiTUra MUNiciPal dE JacUNdá
relatora: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso III, alínea “b” e art. 83, inciso I da Lei Complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012:
1)Julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. iZaldiNo alToÉ, 
ex-Prefeito do município de JacUNdá (cPf nº ***.525.307-**), no valor 
de R$ 91.041,08 (noventa e um mil, quarenta e um reais e oito centavos), 
sem devolução de valores;
2)Aplicar-lhe a multa de R$ 1.156,31 (mil cento e cinquenta e seis reais e 
trinta e um centavos), pela irregularidade das contas, a ser recolhida como 
dispõe a lei Estadual nº 7.086/2008. c/c os atrs. 2º, iV e 3º da resolução 
nº 17.492/2008, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta 
decisão no Diário Oficial do Estado;
3)Este ACÓRDÃO constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa, decorrente da multa imputada em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º da 
constituição federal.
acÓrdÃo N.º 63.187
(Processo tc/505430/2010)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio SUSiPE nº. 003/2009.
responsável/interessado: Espólio do Sr. JoNaS doS SaNToS SoUSa, Sr. 
daVid rESENdE SoarES e PrEfEiTUra MUNiciPal dE UliaNÓPoliS.
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso III, alínea “b” da Lei Complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, 

julgar irregulares as contas de responsabilidades do espólio do Sr. JONAS 
doS SaNToS SoUSa (cPf. nº. ***.851.582-**), período de 01/01/2009 a 
31/12/2012 e daVid rESENdE SoarES (cPf. nº. ***.299.747-**), perío-
do de 01/01/2013 a 31/12/2016, ex-Prefeitos do município de Ulianópolis, 
nos valores de R$-90.930,00 (noventa mil, novecentos e trinta reais) e R$-
22.680,00 (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta reais), respectivamente, 
sem devolução de valores.
acÓrdÃo Nº. 63.188
(Processo tc/524033/2013)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio alEPa nº. 140/2010 e 
Termo aditivo.
responsável/interessado:  Edivaldo dos Santos Guimarães - instituto Para 
Formação Política, Sindical, Ambiental e Profissional da Amazônia
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JÚNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso III, alíneas “b” e “d”, c/c os arts. 62, 82 e parágrafo único da Lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar irregulares as contas, e condenar o Sr. EdiValdo doS SaNToS 
GUiMarÃES (cPf. nº. 235.115.912-87), solidariamente com o iNSTiTUTo 
Para forMaÇÃo PolÍTica, SiNdical, aMBiENTal E ProfiSSioNal da 
aMaZÔNia (cNPJ nº 05.251.388/0001-17), a devolução aos cofres públi-
cos estaduais da importância de R$105.700,00 (cento e cinco mil e sete-
centos reais), atualizada até 14/06/2022, e acrescida de juros até a data 
de seu efetivo recolhimento, perfazendo o total corrigido até a presente 
data de R$469.397,88(quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e 
noventa e sete reais e oitenta e oito centavos);
2) Aplicar aos RESPONSÁVEIS multa de R$46.939,79(quarenta e seis mil, 
novecentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos), corresponden-
te a 10% (dez por cento) sobre o débito apontado, devidamente atualizado 
a ser recolhida na forma como dispõe a lei Estadual n°. 7.086/2008, c/c 
os arts. 2°, iV, e 3° da resolução n°. 17.492/2008/TcE.
os valores supracitados deverão ser recolhidos no prazo de trinta (30) dias 
contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este ACÓRDÃO constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente da imputação do débito e da cominação de 
multas, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece 
o art. 71, § 3°, da constituição federal.

data inicial Valor principal Valor corrigido até a data 14/06/2022
27/05/2010 15.100,00 69.058,10
26/07/2010 15.100,00 68.443,70
20/10/2010 15.100,00 67.561,10
24/11/2010 30.200,00 134.405,03
21/12/2010 15.100,00 66.924,89
26/01/2011 15.100,00 63.005,06

ToTal iNicial ..........
.................................

........ 105.700,00
0,00

ToTal diVida 
corriGida aTÉ a daTa 

14/06/2022....
469.397,88

acÓrdÃo Nº. 63.189
(Processo tc/507517/2014)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SUSiPE nº. 004/2010.
responsável/interessado:  José cristiano Martins Nunes e alberto Yoti 
Nakata - Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim.
advogado: Bruno Marcelo f. de assunção – oaB/Pa nº 19.340
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JÚNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso III, alíneas “b” e “d”, c/c os arts. 62 e 82, parágrafo único da Lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar irregulares as contas do Sr. José cristiano Martins Nunes (cPf. nº. 
***.777.462-**), sem devolução de valores;
2) Julgar irregulares as contas, e condenar o Sr. Alberto Yoti Nakata (CPF. 
nº. 171.151.162-53), a devolução aos cofres públicos estaduais da impor-
tância de R$ 9.672,36 (nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta 
e seis centavos), atualizada a partir de 31/03/2015, e acrescida de juros 
até a data de seu efetivo recolhimento, perfazendo o total corrigido até a 
presente data de R$21.361,99(vinte e um mil, trezentos e sessenta e um 
reais e noventa e nove centavos);
3) aplicar ao Sr. alBErTo YoTi NAKATA multa de R$2.136,20(dois mil, 
cento e trinta e seis reais e vinte centavos), correspondente a 10% (dez 
por cento) sobre o débito apontado, devidamente atualizado a ser recolhi-
da na forma como dispõe a lei Estadual n°. 7.086/2008, c/c os arts. 2°, iV, 
e 3° da resolução n°. 17.492/2008/TcE.
os valores supracitados deverão ser recolhidos no prazo de trinta (30) dias 
contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este ACÓRDÃO constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente da imputação do débito e da cominação de 
multa, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o 
art. 71, § 3°, da constituição federal.

data VaLor PriNciPaL VaLor corriGido
31/03/2015 R$9.672,36 R$21.361,99
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acÓrdÃo Nº. 63.190
(Processo tc/502964/2012)
assunto: Prestação de contas do fUNdo ESTadUal dE MEio aMBiENTE, 
relativa ao Exercício financeiro de 2011.
responsável: TErESa lUSia MárTirES coElHo caTiVo roSa.
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c art. 61 da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 2012:
1.Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade da Sra. 
TErESa lUSia MárTirES coElHo caTiVo roSa, responsável pelo fundo 
Estadual de Meio ambiente, exercício de 2011 (cPf nº ***.103.012-**), 
no valor de R$48.534.144,49(quarenta e oito milhões, quinhentos e trinta 
e quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos);
2.recomendar a Secretaria de Meio ambiente que zele pelo correto, tem-
pestivo e funcional arquivamento de processos administrativos, que com-
provam a aplicação de recursos públicos do fUNdo ESTadUal dE MEio 
aMBiENTE e que busque a integração e o fortalecimento do setor de con-
trole interno desse órgão, considerando sua contribuição na gestão dos 
recursos públicos, incluindo o fEMa.
acÓrdÃo N.º 63.191
(Processo tc/530863/2013)
assunto:  Prestação de contas referente ao convênio SESPa n.º 102/2007.
responsável/interessado: JoÃo MoNTEiro Vidal e GrÊMio rEcrEaTiVo 
JURUNENSE “RANCHO NÃO POSSO ME AMOFINÁ”
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. JOÃO 
MoNTEiro Vidal, Presidente à época do Grêmio recreativo Jurunense 
“Rancho Não Posso Me Amofiná (CPF nº ***.357.302-**), no valor de R$-
120.000,00 (cento e vinte mil reais).
acÓrdÃo N.º 63.192
(Processo tc/504175/2010)
assunto: Prestação de contas da SEcrETaria dE ESTado dE iNTEGra-
ÇÃo rEGioNal, dESENVolViMENTo UrBaNo E METroPoliTaNo, refe-
rente ao exercício financeiro de 2009.
responsável: Sra. aNa SUElY Maia dE oliVEira
advogado: dr. JoÃo BaTiSTa ViEira doS aNJoS, oaB/Pa nº. 7.770
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso III, alínea “b” da Lei Complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar irregulares as contas de responsabilidade da Sra. ANA SUELY MAIA 
dE oliVEira (cPf. nº. ***.679.572-**), ex-secretária de Estado de in-
tegração regional, desenvolvimento Urbano e Metropolitano, no valor de 
R$-13.079.718,38 (treze milhões, setenta e nove mil, setecentos e dezoito 
reais e trinta e oito centavos), sem devolução de valores.
acÓrdÃo Nº. 63.193
(Processo tc/502563/2015)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEdoP Nº 011/2013.
responsável/interessado:  MaNoEl MESSiaS dE oliVEira BraGa e a aSSo-
ciaÇÃo cUlTUral, EdUcacioNal E dESPorTiVa dE Eldorado do caraJáS
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 61 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. MANOEL MESSIAS DE 
oliVEira BraGa, Presidente à época da associação cultural, Educacional 
e Desportiva de ELDORADO DO CARAJÁS, no valor de R$54.600,00 (cin-
quenta e quatro mil e seiscentos reais) e dar-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 63.194
(Processo tc/501980/2015)
assunto: Prestação de contas da coNSUlToria GEral do ESTado, refe-
rente ao Exercício financeiro de 2014.
responsável: caio dE aZEVEdo TriNdadE
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimidade, nos termos do voto do relator com fundamento no art. 56, 
inciso ii c/c com o art. 61 da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 
2012, julgar regulares com ressalva as contas da CONSULTORIA GERAL DO 
ESTADO, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do 
Sr. caio dE aZEVEdo TriNdadE (cPf nº ***.627.662-**), consultor Ge-
ral do Estado à época, no valor de R$-1.638.117,64 (um milhão, seiscentos 
e trinta e oito mil, cento e dezessete reais e sessenta e quatro centavos).
acÓrdÃo N.º 63.195
(Processo tc/500337/2016)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio BaNPará n.º 018/2013.
responsável/interessado: HÉlio JoÃo MarTiNS E SilVa e SociEdadE 
MUSical da aMaZÔNia
advogado:  fáBio MoNTEiro dE oliVEira – oaB/Pa n.º 9.343 (repre-
sentante legal do Sr. augusto Sérgio amorim costa).
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. HÉ-
lio JoÃo MarTiNS E SilVa (cPf: ***.146.302-**), ex-Presidente da So-
ciedade Musical da Amazônia, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e
2) recomendar ao Sr. Hélio João Martins e Silva e à Sociedade Musical da 

Amazônia que, nos convênios doravante firmados com o Estado do Pará, 
observem o disposto no decreto n. 768/2013, no que concerne à neces-
sidade de realizar cotação prévia de preços no mercado para aquisição de 
bens e contratação de serviços.
acÓrdÃo N.º 63.196
(Processo tc/509820/2018)
assunto: rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo
recorrente: MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará
advogada:  lETÍcia doS SaNToS coUTo laNdiN – oaB/Pa n.º 26.766 
(representante legal do Sr. antônio rocha).
decisão recorrida: acÓrdÃo n.º 56.857, de 29.06.2017.
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
impedimentos:  conselheiros ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior e 
lUiS da cUNHa TEiXEira (art. 178, do riTcE-Pa).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 
1º, inciso XX, do ato 63, de 17/12/2012 do riTcE-Pa, conhecer do recurso 
de reconsideração interposto pelo MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do 
ESTado do Pará e, no mérito, negar-lhe provimento para manter, na 
íntegra, a decisão consubstanciada no acÓrdÃo TcE/Pa n.º 56.857/2017.
acÓrdÃo N.º 63.197
(Processo tc/524524/2019)
assunto: rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo
recorrente: VicENTE dE PaUla PEdroSa da SilVa – ex-Prefeito do Mu-
nicípio de igarapé-açu.
decisão recorrida: acÓrdÃo n.º 58.729, de 09.04.2019.
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 1º, 
inciso XX, do ato 63, de 17/12/2012 do riTcE-Pa, conhecer do recurso de 
reconsideração interposto pelo Sr. VicENTE dE PaUla PEdroSa da SilVa, 
ex-prefeito do município de igarapé açu, e dar-lhe provimento para excluir do 
dispositivo do acÓrdÃo n.º 58.729/2019 a aplicação das 03 (três) multas 
que lhe foram imputadas, pela irregularidade das contas, por ato praticado 
com grave infração à norma legal e pelo descumprimento de prazo na remessa 
das contas, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.
acÓrdÃo N.º 63.198
(Processo tc/517510/2014)
assunto: Tomada de contas da orGaNiZaÇÃo Social PÓlo ProdUTiVo 
Pará – fáBrica ESPEraNÇa, referente ao exercício de 2013.
responsáveis/interessados: faBrÍcio PErEira da GaMa
 EdUardo HENriQUE aNSElMo carValHo
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso III, alíneas “a”, “b” e “d” c/c os arts. 82 e 83, incisos II, III, VI e VII, 
da lei complementar n.° 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar as contas irregulares e condenar o Sr. faBrÍcio PErEira da GaMa 
(cPf: 463.663.852-20), período 01/01/2013 a 18/10/2013, diretor-Geral à 
época da orGaNiZaÇÃo Social PÓlo ProdUTiVo Pará, à devolução aos 
cofres estaduais do valor de R$-114.953,82 (cento e quatorze mil, novecentos 
e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), devidamente atualizado 
e acrescido de juros de mora e, aplicar-lhe as multas de R$-1.156,31 (mil, 
cento e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos) por ato praticado com 
grave infração à norma legal e R$-1.156,31 (mil, cento e cinquenta e seis 
reais e trinta e um centavos) pelo dano causado ao erário;
2) Julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. EdUardo HENri-
QUE aNSElMo carValHo (cPf: ***.025.222-**), período de 19/10/2013 
a 31/12/2013, diretor-Geral à época da orGaNiZaÇÃo Social PÓlo 
PRODUTIVO PARÁ, sem devolução de valores e, aplicar-lhe multa de R$-
1.156,31 (mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos) pelo 
não encaminhamento de relatórios, documentos e informações a que se 
está obrigado por força de lei ou de ato normativo do Tribuna;
3) Aplicar multa ao Sr. MARCOS WAGNER FONSECA LOPES (CPF: 
584.048.052-53), Responsável no período em que foi realizado fiscaliza-
ção na ORGANIZAÇÃO SOCIAL PÓLO PRODUTIVO PARÁ, no valor de R$-
1.156,31 (mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos) pela 
sonegação de processos, documentos ou informação necessários ao exer-
cício do controle externo.
os valores supracitados deverão ser recolhidos no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado, obedecen-
do para recolhimento das multas aplicadas ao disposto na lei Estadual nº 
7.086/2008, c/c os arts. 2º, iV, e 3º da resolução TcE nº 17.492/2008.
Este ACÓRDÃO constitui executivo, passível de cobrança judicial da dívida 
líquida e certa decorrente do débito imputado e das cominações de multas, 
em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 
71, § 3°, da constituição federal.
acÓrdÃo N.º 63.199
(Processo tc/513451/2014)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEEl n.º 048/2008.
responsável/interessado:  VildEMar roSa fErNaNdES e PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso III, alíneas “a” e “d”, e art. 62, da Lei Complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar o Sr. VILDE-
Mar roSa fErNaNdES, (cPf: 101.048.872-49), ex-prefeito do município 
de São Miguel do Guamá, à devolução aos cofres públicos estaduais da 
quantia de R$93.000,00 (noventa e três mil reais), devidamente corrigida 
a partir de 18/01/2010 e acrescida de juros até a data de seu efetivo re-
colhimento, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
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publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este ACÓRDÃO constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
constituição federal.
acÓrdÃo Nº. 63.200
(Processo tc/504020/2014)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEEl nº 046/2009.
responsável/interessado: WAGNER DOS SANTOS TEIXEIRA e a ASSOCIA-
ÇÃo doS EMPrEGadoS da ElETroNorTE
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso III, alínea “b” da Lei Complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar irregulares sem devolução as contas de responsabilidade do Sr. 
WAGNER DOS SANTOS TEIXEIRA, ex-Presidente da Associação dos Em-
pregados da Eletronorte (CPF ***157.801**), no valor de R$-36.000,00 
(trinta e seis mil reais).
acÓrdÃo Nº 63.201
(Processo tc/518289/2013)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio BaNPará nº 11/2008.
responsável/intessada:  HildEGardo dE fiGUEirEdo NUNES e SErViÇo 
dE aPoio ÀS Micro E PEQUENaS EMPrESaS do ESTado do Pará
roposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira, (art. 
191, § 3º, do riTcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso ii, c/c art. 61 da lei complementar n° 81, de 26 de abril 
de 2012, Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do 
Sr. HildEGardo dE fiGUEirEdo NUNES, Ex-diretor-Superintendente do 
Serviço de apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Pará (cPf- 
***.229.022-**), no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
acÓrdÃo N.º 63.202
(Processo tc/500631/2014)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio fcPTN nº. 79/2008.
responsável/interessado: Sr. dÉlio alVES BarBoSa filHo e iNSTiTUTo 
dE dESENVolViMENTo HUMaNo do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso III, alíneas “a” e “d” c/c o art. 62, da Lei Complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar o 
Sr. dÉlio alVES BarBoSa filHo (cPf: 267.224.532-00), ex-presidente 
do instituto de desenvolvimento Humano do Pará, à devolução aos cofres 
públicos estaduais do valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais) devidamente 
corrigido e acrescido dos juros de mora a partir de 03.07.2008 até a data 
do seu efetivo recolhimento, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este ACÓRDÃO constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
constituição federal.
acÓrdÃo N.º 63.203
(Processo tc/500391/2014)
assunto: Tomada de contas do convênio SEdUc Nº 885/2009
responsável/interessado: lUiZ alBErTo da SilVa e coNSElHo EScolar 
da EScola ESTadUal dE ENSiNo MÉdio SaloMÃo MaToS
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
 (art.191, § 3º do riTcE)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012, julgar regulares com ressalvas as contas de responsabilida-
de do Sr. lUiZ alBErTo da SilVa (cPf nº ***.467.512-**), responsável 
à época pelo conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Médio Salomão 
Matos, no valor de R$ 6.780,00 (seis mil, setecentos e oitenta reais).
acÓrdÃo Nº. 63.204
(Processo tc/005970/2021)
assunto: rEcUrSo - EMBarGoS dE dEclaraÇÃo
Embargante: HEliETE PErEira da SilVa
advogado: GEorGES aUGUSTo corrEa da SilVa - oaB/Pa nº 28.405
decisão Embargada: acÓrdÃo nº. 61.308 de 24/02/2021
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS 
loPES (art. 191, § 3º do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com 
fundamento no art. 1°, inciso XX, da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, conhecer dos Embargos de declaração opostos pela 
Sra. HEliETE PErEira da SilVa para, no mérito, negar-lhe provimento, 
mantendo-se na íntegra todos os termos do acÓrdÃo nº 61.308 de 
24/02/2021.
acÓrdÃo N.º 63.205
(Processo tc/511869/2013)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio SEdUc n° 435/2009.
responsável/interessado: lUciMaUro alBUQUErQUE da cUNHa e coNSElHo 
EScolar da EScola ESTadUal dE ENSiNo fUNdaMENTal PaTaUaTEUa
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa

formalizador da decisão:  conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira (art. 
191, § 3º do riTcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fun-
damento no art. 56, inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar nº 81, 
de 26 de abril de 2012, Julgar regulares as contas de responsabilidade 
do Sr. lUciMaUro alBUQUErQUE da cUNHa, coordenador à época do 
coNSElHo EScolar da EScola ESTadUal dE ENSiNo fUNdaMENTal 
PATAUATEUA, no valor total de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), 
dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo N.º 63.206
(Processo tc/531797/2013)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio SEdUc nº. 200/2008.
responsável/interessado: Sr. lUiZ GUilHErME alVES diaS e PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE QUaTiPUrU
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro fernando de castro ribeiro (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso III, alíneas “a” e “d” c/c o art. 62, da Lei Complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar o 
Sr. lUiZ GUilHErME alVES diaS (cPf. nº. 252.436.592-15), ex-prefeito 
do Município de Quatipuru, à devolução aos cofres públicos estaduais do 
valor de R$-1.675,10 (Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e dez 
centavos), devidamente corrigido e acrescido dos juros de mora a partir de 
16.07.2008 até a data do seu efetivo recolhimento, que deverá ocorrer no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta decisão no diário 
Oficial do Estado.
Este ACÓRDÃO constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
constituição federal.
resoLUÇÃo Nº 19.409
(Processo tc/511916/2013)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio SEdUc nº. 156/2009.
responsável/interessado: Maria de lourdes alves Pereira e conselho Esco-
lar da Escola em regime de convênio Padre Marcos
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro fernando de castro ribeiro (art. 
191, § 3º, do riTcE-Pa)
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, conceder o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para a juntada de documentos referente a 
prestação de contas do convênio SEdUc nº. 156/2009, bem como a sus-
pensão do julgamento neste período, reabrindo-se, neste caso, a instrução 
processual com fundamento no art. 179, § 4º, incisos i e ii do ato nº 63 de 
17/12/2012, devendo retornar os autos para julgamento caso transcorrido 
in albis o prazo concedido.
resoLUÇÃo Nº 19.410
(Processo tc/515917/2020)
assunto: Pedido de Medida cautelar, interposto pela Sra. Maria NilMa 
SILVA DE LIMA, Prefeita do Município de Moju, visando a suspensão da 
restrição do Município no registro do SiafEM/Pa em razão do convênio de 
nº 107/2018 firmado pela municipalidade e a SEDUC.
advogado: dr. EdiMar dE SoUZa GoNÇalVES – oaB/Pa nº 16.456
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 88, 
caput, inciso i e 89, inciso iii da lei complementar nº 81, de 26 de abril 
de 2012, deferir o Pedido de Medida cautelar formulado pela Sra. Maria 
NILMA SILVA DE LIMA, Prefeita Municipal de Moju e determinar à SEDUC 
que realize a sustação do registro restritivo no Sistema integrado de ad-
ministração financeira para Estados e Municípios - SiafEM, referente ao 
Convênio n.º 107/2018, firmado com o município de Moju.

Protocolo: 840527
Portaria Nº 39.082, de 23 de aGosto de 2022.
dispõe sobre a Programação orçamentária e o cronograma de Execução Men-
sal de desembolso do orçamento do Tribunal de contas do Estado do Pará. 
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 15, inciso V do ato nº 63 - regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de dezembro de 
2012;
CONSIDERANDO o artigo 50 da Lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021, Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, que dis-
põe sobre a programação orçamentária e o cronograma de execução men-
sal de desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social definida 
a cada quadrimestre, nos termos do artigo 8º da lei complementar 101, 
de 04 de maio de 2000;e
CONSIDERANDO finalmente, a necessidade de se assegurar o equilíbrio 
fiscal, por meio da eficiência na aplicação dos recursos públicos;
rESolVE:
art. 1º – alTErar a Programação orçamentária e no cronograma de Exe-
cução Mensal de desembolso do orçamento do Tribunal de contas do Es-
tado do Pará, do 2º Quadrimestre do exercício de 2022, provenientes dos 
recursos do Tesouro, fonte 0101- recursos ordinários, conforme abaixo:
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aNeXo i - ProGraMaÇÃo das QUotas orÇaMeNtÁrias

UNidade orÇaMeNtÁria 02101 - triBUNaL de coNtas do estado

ProGraMa / GrUPo de desPesa FoNte aLteraÇÃo 2º QUadriMestre - 2022

  JULHo aGosto totaL

1222 – coNTrolE EXTErNo     

Pessoal e Encargos Sociais 101 -3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00

outras despesas correntes 101 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

ToTal  -3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

aNeXo ii - croNoGraMa de deseMBoLso

UNidade orÇaMeNtÁria 02101 - triBUNaL de coNtas do estado

 aLteraÇÃo 2º QUadriMestre - 2022

GrUPo de desPesa FoNte JULHo aGosto totaL

Pessoal e Encargos Sociais 101 -3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00

outras despesas correntes 101 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

ToTal  -3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 23 de agosto de 2022.
conselheira lourdes lima
Presidente do TcE/Pa

Protocolo: 843799
Portaria Nº 39.083, de 23 de aGosto de 2022.
dispõe sobre a Programação orçamentária e o cronograma de Execução Mensal de desembolso do orçamento do Tribunal de contas do Estado do Pará. 
A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 15, inciso V do Ato nº 63 - Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, de 17 de dezembro de 2012;
CONSIDERANDO o artigo 50 da Lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, que dispõe 
sobre a programação orçamentária e o cronograma de execução mensal de desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social definida a cada 
quadrimestre, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000; e
CONSIDERANDO finalmente, a necessidade de se assegurar o equilíbrio fiscal, por meio da eficiência na aplicação dos recursos públicos;
rESolVE:
art. 1º – aProVar a Programação orçamentária e o cronograma de Execução Mensal de desembolso do orçamento do Tribunal de contas do Estado do 
Pará, referente ao 3º Quadrimestre do exercício de 2022, na forma dos incisos a seguir discriminados: 
I- Programação das Quotas Orçamentárias Mensais, identificada por programa, grupo de despesa e fonte de financiamento, definida na forma do Anexo 
I desta Portaria, observado os limites dos saldos orçamentários; e 
II- Cronograma de Execução Mensal de Desembolso à conta dos recursos do Tesouro e de outras fontes, por grupo de despesa, definido no Anexo II 
desta Portaria. 
art. 2º. as quotas orçamentárias mensais que trata o inciso i do artigo anterior serão disponibilizadas no Sistema de administração financeira para Es-
tados e Municípios (SIAFEM) pelo próprio Tribunal de Contas do Estado do Pará; 
art. 3º. No caso dos anexos referidos nos incisos do artigo 1º necessitarem de alterações, estas serão aprovadas mediante Portaria da Presidência deste 
Tribunal de Contas, observando a verificação da disponibilidade financeira e orçamentária; 
art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 23 de agosto de 2022.
conselheira lourdes lima 
Presidente do TcE/Pa
Portaria Nº 39.083, de 23 de aGosto de 2022.

aNeXo i - ProGraMaÇÃo das QUotas orÇaMeNtÁrias

UNidade orÇaMeNtÁria: 02101 - triBUNaL de coNtas do estado

ProGraMa/GrUPo desPesa FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

1222 – coNTrolE EXTErNo

Pessoal e Encargos Sociais 101 10.033.687,50 10.033.687,50 10.033.687,50 10.033.687,50 40.134.750,00

outras despesas correntes 101 5.000.000,00 3.006.148,11 3.006.148,11 3.006.148,11 14.018.444,34

 111 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

investimentos 101 2.553.863,25 2.553.863,25 2.553.863,25 2.553.863,25 10.215.453,00

 112 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00

ToTal 17.867.550,75 15.873.698,86 15.873.698,86 15.873.698,86 65.488.647,34

aNeXo ii - croNoGraMa de deseMBoLso

UNidade orÇaMeNtÁria: 02101 - triBUNaL de coNtas do estado

GrUPo de desPesa FoNte seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

PESSoal E ENcarGoS SociaiS 10.033.687,50 10.033.687,50 10.033.687,50 10.033.687,50 40.134.750,00

recursos do Tesouro 101 10.033.687,50 10.033.687,50 10.033.687,50 10.033.687,50 40.134.750,00

oUTraS dESPESaS corrENTES 5.030.000,00 3.036.148,11 3.036.148,11 3.036.148,11 14.138.444,34

recursos do Tesouro 101 5.000.000,00 3.006.148,11 3.006.148,11 3.006.148,11 14.018.444,34

recursos Próprios fUNTcE 111 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

iNVESTiMENToS 2.803.863,25 2.803.863,25 2.803.863,25 2.803.863,25 11.215.453,00

recursos do Tesouro 101 2.553.863,25 2.553.863,25 2.553.863,25 2.553.863,25 10.215.453,00

receita Patrimonial 112 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00

ToTal 17.867.550,75 15.873.698,86 15.873.698,86 15.873.698,86 65.488.647,34

Protocolo: 843801
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..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo Por Meio de cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 
05/2022- MPc/Pa
Processo Nº 2022/103955
oBJETo: aquisição de Material de Manutenção Predial, para reposição dos 
estoques do almoxarifado, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, para atender às 
demandas do Ministério Público de contas do Estado do Pará.
daTa E Hora da SESSÃo: Em todas as suas fases a ser realizada, no dia 
26/08/2022, às 08:00h (horário de Brasília) na plataforma do site https://
www.gov.br/compras/pt-br.
COORDENADOR DE COMPRAS: Akyson Ferreira da Silva
oBSErVaÇÃo: Edital e anexos disponível nos sites: www.mpc.pa.gov.br/
transparencia/licitações; www.banparanet.com.br/cotacao e www.com-
praspara.pa.gov/mural

Protocolo: 843774
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 4654/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor aNGElo NaZarENo 
coSTa BarBoSa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 
132882/2022, cujo objeto é a aquisição de sinalizador de Garagem Led, 
de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, de 
17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, de-
creto Estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Estadual 
nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, Vi, e 11 do decreto Estadual nº 2.069, 
de 20/02/2006, e no impedimento deste, o servidor rafaEl rodriGUES 
dE SoUZa, 1º Suplente, e a servidora aNdrÉa Mara ciccio, 2ª Suplente, 
devendo atuar como membro da Equipe de apoio o servidor fraNK ro-
BErTo liMa MaToS e, no seu impedimento, BiaNca dE liMa carValHo, 
para análise técnica das propostas e da documentação de qualificação téc-
nica, e a servidora MoNica faBÍola caValcaNTE doS aNJoS e, no seu 
impedimento, SilVio VicTor NaSciMENTo TriNdadE, Técnicos-conta-
dores, para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 23 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 843470
Portaria Nº 4652/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeira deste Órgão, a servidora aNdrÉa Mara cic-
cio para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 132880/2022, 
cujo objeto é a aquisição de Sinalizador Automotivo Giroflex Led, de acordo 
com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, 
art. 13, i, do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, decreto Es-
tadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Estadual nº 
6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, Vi, e 11 do decreto Estadual nº 2.069, de 
20/02/2006, e no impedimento desta, o servidor rafaEl rodriGUES dE 
SoUZa, 1º Suplente, e o servidor aNGElo NaZarENo coSTa BarBoSa, 
2º Suplente, devendo atuar como membro da Equipe de apoio o servidor 
fraNK roBErTo liMa MaToS e, no seu impedimento, BiaNca dE liMa 
carValHo, para análise técnica das propostas e da documentação de qua-
lificação técnica, e a servidora MONICA FABÍOLA CAVALCANTE DOS ANJOS 
e, no seu impedimento, SilVio VicTor NaSciMENTo TriNdadE, Técni-
cos-contadores, para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 23 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 843465

Portaria Nº 4653/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeira deste Órgão, a servidora aNdrÉa Mara cic-
cio para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 129470/2022, 
cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de 
chaveiro, com fornecimento de todo material necessário, de acordo com o 
disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, i, 
do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, decreto Estadual 534, de 
05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, 
e arts. 10, Vi, e 11 do decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no im-
pedimento desta, o servidor rafaEl rodriGUES dE SoUZa, 1º Suplente, 
e o servidor aNGElo NaZarENo coSTa BarBoSa, 2º Suplente, devendo 
atuar como membro da Equipe de apoio o servidor criSPiM riBEiro dE 
alMEida filHo e, no seu impedimento, JorGE lUiZ ESTEVES diaS, para 
análise técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica, 
e a servidora MoNica faBÍola caValcaNTE doS aNJoS e, no seu impe-
dimento, SilVio VicTor NaSciMENTo TriNdadE, Técnicos-contadores, 
para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 23 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 843466
.

errata
.

errata eM aViso de eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
No número de publicação: doe nº 35.086 de 23/08/2022 (Proto-
colo nº 843108)
oNde se LÊ:
Nº do Termo aditivo: 2º.
Nº do contrato: 056/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a oriXiNET TElEcoM 
lTda (cNPJ: 08.907.298/0001- 20).
Objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria 
de Justiça de Juruti/Pa
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contra-
to original por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii, da lei 
nº 8.666/1993
data da assinatura: 22/08/2022
Vigência: 05/10/2022 a 04/10/2023.
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direi-
tos constitucionais
Elemento de despesa: 3390-40 – Serviços de Tecnologia da informação 
e comunicação–Pessoa Jurídica.
fonte: 0101 – recursos ordinários.
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.
Leia-se:
Nº do Termo aditivo: 2º.
Nº do contrato: 056/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a oriXiNET TElEcoM 
lTda (cNPJ: 08.907.298/0001- 20).
Objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria 
de Justiça de Juruti/Pa
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do contra-
to original por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii, da lei 
nº 8.666/1993
data da assinatura: 22/08/2022
Vigência: 05/10/2022 a 04/10/2023.
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direi-
tos constitucionais
Elemento de despesa: 3390-40 – Serviços de Tecnologia da informação 
e comunicação–Pessoa Jurídica.
fonte: 0101 – recursos ordinários.
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 843505
.

coNtrato
.

Núm. do contrato: 127/2022-MP/Pa
Modalidade de Licitação: dispensa de Licitação nº 31/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
WEBFACIL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI.
Objeto: Serviço de acesso à internet para a Promotoria de Justiça de São 
João do araguaia/Pa.
data da assinatura: 22/08/2022.
Vigência: 24/08/2022 a 24/08/2023.
Valor global: R$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais).
Dotação Orçamentária: Atividade: 12101.03.091.1494.8758;
Elemento de despesa: 3390-40;
fonte: 0101 – recursos ordinários.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 843211
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Núm. do contrato: 113/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: inexigibilidade de licitação nº 015/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa 
EdiTora rEViSTa doS TriBUNaiS lTda.
Objeto: Assinatura anual do produto Revista dos Tribunais Online (Clássi-
ca) para o Ministério Público do Estado do Pará.
data da assinatura: 22/08/2022.
Vigência: 13/08/2022 a 13/08/2023.
Valor global: R$ 54.255,06 (cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta 
e cinco reais e seis centavos).
Dotação Orçamentária: Atividade: 12101.03.122.1494.8760; Elemento de 
Despesa: 3390-39; Fonte: 0101.
foro: Justiça comum, comarca de Belém/Pa.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 843322

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Nº da dispensa: 038/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa de Tecnolo-
gia da informação e comunicação do Estado do Pará - ProdEPa (cNPJ: 
05.059.613/0001-18).
Objeto: fornecimento e manutenção do serviço de Link de Dados e Inter-
net, serviços de Tic, e licença de uso do sistema global SiafEM.
Valor Total Estimado: R$ 5.399.352,84 (cinco milhões, trezentos e noventa 
e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) 
para o período de 12 meses.
Fundamento Legal: Art. 24, XVI, da Lei Federal 8.666/93;
data da assinatura: 23/08/2022
dotação orçamentária: funcional Programática: 12101.03.122.1494. 
8760 – Governança e Gestão; Elemento: 339040 – Serviços de Tecnologia 
da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica; Fonte: 0101 – Recursos 
ordinários.
ordenador responsável: Procurador-Geral de Justiça, em exercício, dr. aN-
ToNio EdUardo BarlETa dE alMEida.

Protocolo: 843453

.

.

oUtras MatÉrias
.

Procedimento administrativo n° 000607-940/2022
extrato da Portaria n° 016/2022-MP/8ªJMaB
a 8ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 000607-940/2022 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. Transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
PorTaria nº 016/2022-MP/8ªPJMaB
Envolvido: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
ValE S.a
assunto: acompanhar, no ano de 2022, as obras de construção da nova 
Ponte rodoferroviária da ValE, no município de Marabá.
Josélia leontina de Barros lopes - Promotora de Justiça.

Protocolo: 843302
eXtrato da Portaria 007/2022: 
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado pelo 
Promotor de Justiça de Mocajuba-PA, determina a instauração do presente 
Procedimento Administrativo que tem como objetivo de promover a coleta 
de informações e demais diligências, no sentido de mapear, acompanhar 
e fiscalizar a política pública referente à vigilância sanitária sobre a venda, 
depósito ou exposição à venda, ou, de qualquer forma, a entrega de 
matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo no 
município de Mocajuba-PA. O mencionado procedimento se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Mocajuba-PA, situada na Travessa 
7 de Setembro, s/n, (Fórum Des. Moacyr Guimarães), CEP 68.420-000, 
Mocajuba/PA. DIRK COSTA DE MATTOS JUNIOR, PROMOTOR DE JUSTIÇA 
TiTUlar dE MocaJUBa-Pa (PorTaria nº 3.484/2021-MP/PGJ).

Protocolo: 843281
eXtrato da recoMeNdaÇÃo Nº 004/2022- MP/PJ MocaJUBa: 
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pelo Promotor de Justiça de Mocajuba-PA, resolve RECOMENDAR aos pro-
prietários, prepostos e empregados de estabelecimentos empresariais, bo-
xes em mercados, feiras livres e afins, além de vendedores ambulantes, 
que observem e cumpram as normas de proteção ao consumo nas ativi-
dades de venda, depósito ou exposição à venda, ou, de qualquer forma, 
entrega de matérias-primas ou mercadorias, em condições próprias para o 
consumo no município de Mocajuba-PA

Protocolo: 843293
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos (triMestraL)
Nº da ata de registro de Preços: 059/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 027/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e aNdradE al-
caNTara coMErcio dE GENEroS aliMENTicioS lTda
cNPJ: 27.934.956/0001-17
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
data da assinatura: 22/11/2021
Vigência: 24/11/2021 a 24/11/2022
Preço registrado:

item descrição do produto UNida-
de

Quantidade
estimada

Preço
Unitário

 

Valor 
total

 

3

Xícara para café com pires redondo, 
com capacidade de  75ml, em porce-
lana, na cor branca, sem desenhos, 
as dimensões aproximadas da xícara 

deverá ser de 6,0cm (diâmetro) x 
4,5cm (altura) e a do pires deverá ser 

de 12,5cm (diâmetro), sendo que estas 
dimensões poderão variar, tanto para a 
xícara como para o pires, em até 0,5cm 

para mais ou para menos.
código caTMaT 407547

Marca: oxford.

Und. 100 26,46 2.646,00

5

Bandeja em Aço inox (redonda), com 
diâmetro de 30cm, acabamento em 

alto brilho.
código caTMaT 241370

Marca: Tramontina.

Und. 30 78,00 2.340,00

ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Protocolo: 731932

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos (triMestraL)
Nº da ata de registro de Preços: 060/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 027/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e Jr2 coMErcio 
dE VariEdadES lTda
cNPJ: 39.236.457/0001-35
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
data da assinatura: 22/11/2021
Vigência: 24/11/2021 a 24/11/2022
Preço registrado:

item descrição do produto UNidade
Quanti-
dade

estimada

Preço
Unitá-
rio

 

Valor total
 

1

lixeira para escritório, sem 
tampa, formato cilíndrico, com 

capacidade entre  15 e 16 litros, 
em polipropileno, na cor preta. 

dimensões aproximadas de 23cm 
de diâmetro x 30cm de altura, 
podendo haver uma variação 

de até 1,0cm para mais ou para 
menos em cada dimensão.

código caTMaT 93904.
Marca: lar Plásticos.

fabricante: lar Plásticos.
Modelo: cesto 15 litros.

Un. 500 27,36 13.680,00

ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Protocolo: 731937

Procedimento administrativo 000421-131/2021
origem: 1ª Promotoria de Justiça cível e de defesa comunitária e 
cidadania de icoaraci
Portaria Nº 002/2021 – MP/Pa
data de instauração: 25.05.2021
Objeto: Acompanhar e fiscalizar a regularização das questões apresen-
tadas pelo conselho Escolar da E.E.E.f.M Professor Jorge lopes raposo, 
quanto a falta de água, regularização do conselho Escolar, falta de servi-
dores, falta de estrutura para aulas remotas, dentre outros.
a 1ª PJcdcci promove o arquivamento do Procedimento administrativo, 
com fundamento no art. 12, da resolução nº 174, de 04.07.2017, do cNMP 
e art. 36 da resolução n. 007/2019-cPJ, considerando que as irregularida-
des foram sanadas pela E.E.f.M. Professor Jorge lopes raposo.
SiNara loPES liMa dE BrUYNE, 1ª Promotora de Justiça cível de defesa 
comunitária e cidadania de icoaraci, em exercício

Protocolo: 843226
extrato da Portaria n° 014/2022-MP/3ª PJP
a Promotora de Justiça do 3º cargo cível de Parauapebas, com fundamento no 
art. 129, da cf/88, art. 26, da lei nº 8.625/93, art. 52, da lei complementar 
Estadual nº 057/06 e no art. 4°, inc. Vi da rESolUÇao n° 23 - cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo de 
PorTaria n° 014/2022-MP/3ª PJP, do SiMP nº 004912-030/2022 (Eletrônico), 
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o qual se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Parauapebas, 
situada na rua c, qd. 37, lts. 7 e 8, Bairro cidade Nova, cEP 68.515-000 - 
Parauapebas - Pará - fone: (94) 3352-6400/ 3352-6401.
PorTaria nº 014/2022-MP/3ª PJP – Procedimento administrativo
Polo Passivo: associação Manbol Brasil.
Assunto: Apuração finalística das contas da entidade denominada ASSO-
ciaÇÃo MaNBol BraSil - aMB, cNPJ n.º 07.317.323/001-52, ano-calen-
dário de 2018.
Crystina Michiko Taketa Morikawa - Promotora de Justiça.

Protocolo: 843232
eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP 008171-031/2022
a ProMoTora dE JUSTiÇa dE SaNTarÉM/Pa TiTUlar do 3º carGo, 
no uso de suas atribuições legais e prerrogativas funcionais, realiza a 
instauração de Notícia de fato n.º 008171-031/2022 em Procedimento 
Administrativo n.º 013/2022 a fim de acompanhar a atividade desenvolvida 
pelo conselho da comunidade nos moldes do artigo 80 da lei nº 7.210/84 
e PorTaria 03/2022-GaB/VEP, referente o ano de 2022.
PorTaria de instauração nº 013/2022-MP/3ªPJ
data da instauração: 09/08/2022
Objeto: O procedimento administrativo tem como objeto acompanhar a 
atividade desenvolvida pelo conselho da comunidade.
dUllY SaNaE araÚJo oTaKara
3ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 843254
extrato da Portaria nº 013/2022/MP/PJaB
a Promotora de Justiça de abaetetuba, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 57/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº001981-921/2022/MP/PJaB que se encontra à disposição 
na 3ª Promotoria de Justiça de abaetetuba, situada na avenida São Paulo, 
n.º 2072, Bairro aviação, abaetetuba - Pa,cEP: 68.440-000- abaetetuba- 
Pará – fone: (91) 3751-1177
PorTaria nº 13/2022/MP/PJaB
Polo Passivo: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE aBaETETUBa
Assunto: “Acompanhar políticas públicas que se referem ao atendimento 
às pessoas com patologias mentais e neurológicas para melhoria do aten-
dimento e estabelecimento de um fluxograma transparente”
adriana Passos ferreira – Promotora de Justiça

Protocolo: 843249
PORTARIA N.º 021 ∕2022-MPPA/PJEC.
eXtrato da Portaria de iNstaUraÇÃo de ProcediMeNto 
PreParatÓrio
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE Eldorado doS caraJáS torna público a 
instauração do Procedimento Preparatório n.º 021/2022-MPPa/PJEc, que 
se encontra à disposição na rua oziel carneiro, s/nº, Km 02, bairro centro, 
Prédio do Fórum, Município de Eldorado dos Carajás/PA.
data da instauração: 22/08/2022.
instaurante: THaiS rodriGUES crUZ ToMaZ - Promotora de Justiça Ti-
tular de Goianésia do Pará, respondendo cumulativamente pela PJ de El-
dorado dos Carajás
Objeto: visa realizar apuração preliminar de eventual ato de improbidade 
e lesão ao erário na construção de uma quadra escolar coberta no Mu-
nicípio de Eldorado dos Carajás, objeto do Termo de Compromisso PAC2 
03467/2012.
ref.: SiMP 009585-003/2022

Protocolo: 843278
extrato da Portaria nº 023/2022-MP/9ªPJ/stM
Procedimento administrativo SiMP 012482-031/2021
o Promotor da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de direitos constitu-
cionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fErrEira SaN-
TaNa, torna pública a instauração de Procedimento administrativo SiMP 
nº 012482-031/2021, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de 
Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liber-
dade cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
PorTaria nº 023/2022-MP/9ªPJ/STM.
acompanhado(s): Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social de 
Santarém
Assunto: Procedimento que objetiva acompanhar o Procedimento Adminis-
trativo disciplinar instaurado em face dos servidores doriedson Barbosa de 
oliveira e Elielson Pereira amaral Junior.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 843270
editaL de coNVocaÇÃo
aUdiÊNcia PÚBLica N. 01/2022-MP/PJdcc
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotoria de Justiça 
de defesa do cidadão e da comunidade, no uso de suas atribuições cons-
titucionais e legais, com fulcro nos artigos 127, caput, e 129, inciso ii, da 
Constituição Federal; no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal 
n. 8.625/1993; no art. 55, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar 
Estadual n. 57/2006, e na resolução n. 82/2012, do conselho Nacional 
do Ministério Público, comunica que realizará aUdiÊNcia PÚBlica no dia 
14.09.2022 (quarta-feira), no horário de 09:00 às 13:00 horas, no auditó-

rio Nathanael farias leitão, do edifício-sede do Ministério Público do Estado 
do Pará, localizado na rua João diogo, n. 100, bairro da cidade Velha, 
município de Belém, Estado do Pará, sob as seguintes normas:
i. do oBJetiVo GeraL da aUdiÊNcia PÚBLica
Art. 1º. Objetiva-se, com a audiência pública ora convocada, promover a 
oitiva de representantes do Poder Público, bem como de todos quantos 
queiram contribuir para o aprimoramento da política pública municipal de 
atendimento da população que utiliza a rua como espaço de moradia.
ii. dos oBJetiVos esPecÍFicos da aUdiÊNcia PÚBLica
Art. 2º. São objetivos específicos da audiência pública:
a) colher elementos que permitam a elaboração de diagnóstico mais pre-
ciso acerca da problemática da população em situação de rua no município 
de Belém; 
b) Obter subsídios que contribuam para a atuação mais qualificada do Mi-
nistério Público no enfrentamento do problema, especialmente visando à 
sua solução estrutural.
iii. da ParticiPaÇÃo Na aUdiÊNcia PÚBLica
art. 3º. a audiência pública será aberta e presidida por seu proponente, 
que, no prazo de 15 (quinze) minutos, esclarecerá os objetivos do ato e 
fará exposição acerca da dinâmica de desenvolvimento dos trabalhos.
art. 4º. Serão admitidos a integrar a assistência da audiência pública todos 
os que tiverem interesse na temática a ser discutida, observada a lotação 
máxima do local de realização do evento.
art. 5º. Serão convidados a comparecer à audiência pública, oportunidade 
em que poderão fazer uso da palavra por 5 (cinco) minutos, após a fala de 
abertura da presidência do ato:
a) O Presidente da Fundação Papa João XXIII (FUNPAPA);
b) o Secretário Municipal de Saúde;
c) o Secretário Municipal de Habitação;
d) A Coordenadora Geral do Banco do Povo;
e) o Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda;
f) a coordenadora do centro de apoio operacional dos direitos Humanos, 
do Ministério Público do Estado do Pará;
g) Membro da defensoria Pública do Estado com atuação no Núcleo de 
Defesa dos Direitos Humanos e Ações Estratégicas; 
h) representante de entidade ligada à população em situação de rua, e
i) representante da cáritas Belém.
Art. 6º. As demais pessoas interessadas na temática objeto da audiência 
pública, que pretendam se manifestar oralmente, poderão fazê-lo, pelo 
prazo de 5 (cinco) minutos, para o que deverão requerer inscrição até as 
14:00 horas do dia 12 de setembro de 2022, enviando e-mail para pjde-
fesacidcom@mppa.mp.br, no qual conste nome completo, documento de 
identificação e telefone para contato.
§1º. Será garantida a participação, na forma estabelecida no caput, apenas 
aos 15 (quinze) primeiros pré-inscritos, os quais, tendo deferida a inscri-
ção, serão disso comunicados também por mensagem eletrônica.
§2º. Será ainda admitida manifestação oral, também por 5 (cinco) mi-
nutos, aos 10 (dez) primeiros interessados que solicitarem inscrição no 
intervalo entre o início da audiência e o término das manifestações dos 
convidados.
§3º. a inscrição prévia de que trata este artigo se destina apenas à regula-
ção da participação das pessoas interessadas em emitir manifestação oral, 
não se aplicando, portanto, aos que desejem, tão somente, comparecer à 
audiência pública, observada, obviamente, a lotação máxima do local de 
realização do evento.
art. 7º. É facultada aos presentes à audiência pública a apresentação de 
manifestação por escrito, acompanhada de eventuais anexos, a fim de 
subsidiar a atuação do Ministério Público.
art. 8º. findo o prazo estabelecido para manifestação das pessoas inscri-
tas, o presidente da audiência pública e os convidados poderão fazer uso 
da palavra, por 3 (três) minutos, para prestar esclarecimentos e/ou infor-
mações, se acharem necessário.
art. 9º. concluída a fase de oitiva, propriamente dita, dos presentes, dis-
porá o proponente da audiência pública de 10 (dez) minutos para escla-
recer quanto aos encaminhamentos subsequentes à realização do ato e 
encerrar os trabalhos.
Art. 10. Situações que não tenham sido objeto de regulação neste edital 
serão resolvidas pelo presidente da audiência pública.
iV. das disPosiÇÕes FiNais
art. 11. a audiência pública será gravada em áudio e vídeo, após o que, em 
até 30 (trinta) dias, será lavrada ata, de forma sintética, a ser publicada 
no sítio eletrônico do Ministério Público do Estado do Pará, para conheci-
mento geral, na forma e nos prazos estabelecidos no art. 4º da resolução 
n. 82/2012 do cNMP.
art. 12. a íntegra deste edital deverá ser publicada no sítio eletrônico do 
Ministério Público do Estado do Pará, bem como afixada no quadro de avi-
sos da coordenação das Promotorias de Justiça de defesa comunitária, da 
cidadania, dos direitos constitucionais fundamentais e dos direitos Huma-
nos de Belém, devendo ser encaminhada ainda para publicação no diário 
Oficial do Estado, no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Es-
tado do Pará e nos perfis institucionais do MPPA nas redes sociais, em ob-
servância ao disposto nos artigos 2º e 3º da resolução n. 82/2012-cNMP.
Belém, 23 de agosto de 2022.
firMiNo araÚJo dE MaToS
Promotor de Justiça de defesa do cidadão e da comunidade de Belém

Protocolo: 843404



diário oficial Nº 35.088   99Quarta-feira, 24 DE AGOSTO DE 2022

extrato da Portaria nº 012/2022/MP/PJaB
a Promotora de Justiça de abaetetuba, com fundamento no art. 54, Vi e §3º da lei complementar nº 57/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 
23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº002126-921/2022/MP/PJaB que se encontra à disposição na 3ª 
Promotoria de Justiça de abaetetuba, situada na avenida São Paulo, n.º 2072, Bairro aviação, abaetetuba - Pa,cEP: 68.440-000- abaetetuba- Pará – 
fone: (91) 3751-1177
PorTaria nº 12/2022/MP/PJaB
Polo Passivo: MUNicÍPio dE aBaETETUBa
Assunto: “Implantar o projeto Navegue Não Naufrague nos Crimes Sexuais no Município de Abaetetuba”
adriana Passos ferreira – Promotora de Justiça

Protocolo: 843396
Portaria Nº 0647/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria n.º 114/2018-MP/
PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
aUToriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio Nº de dias PerÍodo

105146/2021 diEGo aUGUSTo SilVa 
doS rEiS 2019/2020 29 26/03 a 23/04/2021

138832/2022 JEffErSoN lUiZ do NaSci-
MENTo riBEiro 2020/2021 22 08 a 29/09/2022

139564/2022 lUcaS PaMPloNa PaolElli 2021/2022 10 24/08 a 02/09/2022

139605/2022 VEra lUcia MarQUES 
TaVarES 2021/2022 12 23/11 a 04/12/2022

139465/2022 WAGNER WILLIAMS NASCI-
MENTo da SilVa 2021/2022 27 05/09 a 01/10/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
 BElÉM, 23 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0648/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria n.º 
114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Ministério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo a coNtar de dias
restaNtes

137308/2022 allaN rodriGo diaS MESQUiTa 2020/2021 28/07 a 16/08/2022 08/08/2022 09

139154/2022 aNElicE foNSEca BElEM lEiTao SilVa 2021/2022 25/07 a 23/08/2022 19/08/2022 05

139351/2022 BarBara VEiGa fErrEira roSa 2021/2022 16 a 31/08/2022 22/08/2022 10

139319/2022 claYToN aNdradE diaS 2021/2022 01 a 30/09/2022 01/09/2022 30

102836/2021 HEllEN criSTiNa PaMPloNa cHaGaS 2020/2021 07/01 a 05/02/2021 25/01/2021 12

139572/2022 lila MEllo E SilVa GUiMaraES rENdEiro 2021/2022 08/08 a 06/09/2022 22/08/2022 16

139387/2022 STEPHaNE criSTiNa caETaNo caBral 2021/2022 16/08 a 14/09/2022 22/08/2022 24

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
 BElÉM, 23 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 843508
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Portaria Nº 0646/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TÉcNico 
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de agosto de 2022, 
elaborada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas 
de 25 de julho de 2022, publicadas no site do Ministério Público do Estado 
do Pará;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de agosto de 2022, 
elaborada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, 
datada de 21 de março de 2022, publicadas no site do Ministério Público 
do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos senhores 
membros do Parquet escalados para o plantão institucional do segundo grau.
r E S o l V E:
art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta 
PorTaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional 
junto aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério Público do 
Estado do Pará, no período de 27 e 28/08/2022.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões sujeitará 
o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Estadual nº 5.810/94.
aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores
ProcUradoria de JUstiÇa cÍVeL e ProcUradoria de JUstiÇa 
criMiNaL
PErÍodo: 27 e 28/08/2022
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês agosto de 2022, elaborada pela coordenadoria das Procurado-
rias de Justiça Cíveis, datada de 25 de julho de 2022 e Coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça criminais, datada de 21 de março de 2022, ambas 
publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará.
dia 27/08/2022 (sábado)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
Elizabeth Santos Lima Bemerguy (Assessora Técnica Especializada da Pro-
curadoria cível)
Jonaelson Vasconcelos costa (assessor Técnico Especializado da Procura-
doria criminal)
dia 28/08/2022 (domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
claudinete lobato Monteiro (assessora da Procuradoria cível)
andré ricardo otoni Vieira (assessor da Procuradoria criminal)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
 Belém, 23 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 843517
Portaria N.º 039/2022-MP/cGMP
o corrEGEdor GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput, da lei n.º 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à corre-
gedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como atri-
buição fiscalizadora da atividade funcional dos Membros do Ministério Público;
coNSidEraNdo a vigência do Provimento n°. 003/2021-MP/cGMP, que 
dispõe sobre a realização de correições ordinárias, extraordinárias e das 
inspeções pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Pro-
motorias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspe-
ções previsto para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das 
atribuições legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do 
Estado do Pará, rESolVE:
i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2021-MP/cGMP, a 
realização de atividades de correição ordinária, orientação funcional e 
devolutiva de Escuta Social na região administrativa NordESTE i (Promo-
torias de Justiça de Bujaru, Castanhal [08 (oito) cargos], Colares, Concór-
dia do Pará, curuçá, igarapé-açu, inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, 
Marapanim, Santa Maria do Pará, Santo antônio do Tauá, São caetano de 
odivelas, São domingos do capim, São francisco do Pará e Vigia de Naza-
ré), no período de 12 à 16 e 19 à 23 de setembro de 2022;
ii – dESiGNar a 1.ª Subcorregedora-Geral, dra. dUlcEliNda loBaTo 
PaNToJa, para realizar atividades correcionais e demais atos relacionados 

à condução dos trabalhos, no período de 12 à 16 de setembro de 2022;
iii – dESiGNar o 2.º Subcorregedor-Geral, dr. GEraldo dE MENdoNÇa 
rocHa, para realizar atividades correcionais e demais atos relacionados 
à condução dos trabalhos, no período de 19 à 23 de setembro de 2022;
iV – dESiGNar os Promotores de Justiça assessores deste Órgão corre-
cional JoSÉ Haroldo carNEiro MaToS e lUZiaNa BaraTa daNTaS para 
prestarem assessoria na realização das atividades correcionais e demais 
atos necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos, no período de 12 
à 16 e 19 à 23 de setembro de 2022;
V – dESiGNar a Promotora de Justiça assessora deste Órgão correcional 
ViViaNE loBaTo SoBral para prestar assessoria na realização das ativi-
dades correcionais e demais atos necessários ao bom desenvolvimento dos 
trabalhos, no período de 14 à 16 e 19 à 21 de setembro de 2022;
Vi – dESiGNar a Promotora de Justiça assessora deste Órgão correcional 
lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo para atuar na devolutiva de Escuta So-
cial, no dia 23 de setembro de 2022;
Vii – dESiGNar a integrante desta corregedoria-Geral rENaTa criSTiNa dE 
MaToS MarTiNS para auxiliar nas atividades deste Órgão correcional durante 
os trabalhos de correição ordinária, de orientação funcional e devolutiva de 
Escuta Social, no período de 12 à 16 e 19 à 23 de setembro de 2022;
Viii – dESiGNar os servidores desta corregedoria-Geral, para auxiliarem 
nas atividades deste Órgão correcional durante os trabalhos de correi-
ção ordinária e de orientação funcional, conforme os seguintes períodos: 
roSE MarY EPifÂNio dE carValHo, no período de 12 à 16 de setembro 
de 2022; e CARLOS ALBERTO DA MATA VELOSO, no período de 19 à 23 de 
setembro de 2022;
iX – dESiGNar o servidor desta corregedoria-Geral alEXaNdrE liMa da 
GraÇa para auxiliar nas atividades deste Órgão correcional, no período de 
15 à 16 e 19 à 23 de setembro de 2022;
X – dESiGNar os servidores desta corregedoria-Geral aciBETHaNia Sil-
Va dE arrUda, Marco aNToNio da SilVa caSTro e Mario lUciaNo 
DE BARROS FIMA, para auxiliarem nos trabalhos inerentes ao ato de fisca-
lização, no período de 14 à 16 e 19 à 23 de setembro de 2022;
Xi – dESiGNar os policiais militares à disposição deste Órgão correcional, 
SGT PM clEidiSSoN, cB PM iSMaYlE, cB PM cardoSo e cB PM d`aNGE-
lES, para garantirem a segurança da equipe, período de 12 à 16 e 19 à 23 
de setembro de 2022, considerando o deslocamento rodoviário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 23 de agosto de 2022.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 843551
Portaria Nº 4663/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o pleito dos Promotores de Justiça francisco Simeão 
de almeida Júnior, em exercício na 2ª PJ de Xinguara e ana Maria Ma-
galhães de carvalho, coordenadora do GaEco, conforme expediente nº 
12179/2022;
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 a Notícia de fato, SiMP n.º 001298-096/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça aNa Maria MaGalHÃES dE carVa-
lHo, coordenadora do GaEco, para prestar auxílio necessário e atuar em 
conjunto ou isoladamente, com o Promotor de Justiça Francisco Simeão 
de almeida Júnior, em exercício na 2ª PJ de Xinguara, ou quem suas ve-
zes fizer, na supramencionada Notícia de Fato, nos termos do Ofício n.º 
490/2022-MP/GaEco.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 23 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 843544
Portaria Nº 4655/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o pleito dos Promotores de Justiça João Batista de Araújo Ca-
valeiro de Macêdo Junior, em exercício na PJ de Bragança e ana Maria Magalhães 
de Carvalho, Coordenadora do GAECO, conforme expediente nº 11581/2022;
coNSidEraNdo os princípios constitucionais, em especial o da indivisibili-
dade disposto no artigo 127, §1.º da constituição federal Brasileira c/c o 
disposto no artigo 18, inciso IX, alíneas “e” e “f” da Lei Complementar nº 057, 
de 6 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo o Processo Judicial n.º 0800569-42.2021.8.14.0009,
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 e atuar 
em conjunto ou isoladamente, com o Promotor de Justiça João Batista de 
Araújo Cavaleiro de Macêdo Junior, em exercício na 1.ª PJ de Bragança, ou 
quem suas vezes fizer, no supramencionado processo judicial, nos termos 
do supramencionado requerimento.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 23 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 843531
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Portaria Nº 0839/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a vacância do 2º cargo da promotoria de justiça de Almeirim;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de Almeirim;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 10441, 
10841 e 10875/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça BENEDITO WILSON CORRÊA DE SÁ para 
exercer as atribuições do 2º cargo da promotoria de justiça de Almeirim, a 
contar de 1º/8/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 18 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0844/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 5º cargo da promotoria de justiça de Santarém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10127/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições e em atuação conjunta, oficiar em sessões do tribu-
nal do júri de atribuição do 5º cargo da promotoria de justiça de Santarém, 
nos períodos indicados:
I – SAMIR TADEU MORAES DAHÁS JORGE, dias 2, 4 e 5/8/2022;
ii – daNiEl MENEZES BarroS, dias 23 e 25/8/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 18 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0845/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Bragança;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10969/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça DANIEL MENEZES BARROS para oficiar 
na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 17/8/2022, referente aos 
autos do processo nº 0000801-97.2015.8.14.0009, de atribuição do 1º 
cargo da promotoria de justiça de Bragança, podendo adotar medidas per-
tinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 18 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0864/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 2018/2019-MP/4º cargo, datado 
de 27/8/2019, de iniciativa da promotora de justiça Regiane Brito Coelho 
ozanan, protocolizado sob nº 38913/2019, no qual solicita ser designada 
para atuar em uma das promotorias de justiça de Belém, para melhor 
atender as necessidades especiais de sua filha, conforme laudos e relató-
rios médicos apresentados;
CONSIDERANDO que só excepcionalmente, o promotor de justiça pode 
exercer suas atribuições em promotoria de justiça da qual for titular;
CONSIDERANDO que as circunstâncias narradas no expediente justificam 
tal medida excepcional;
coNSidEraNdo a nomeação do Promotor de Justiça césar Bechara Nader 
Mattar Júnior para exercer o cargo de Procurador-Geral de Justiça no biênio 
2021/2023;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 

serviços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça do 
consumidor de Belém;
r E S o l V E:
DESIGNAR a promotora de justiça REGIANE BRITO COELHO OZANAN para 
exercer na promotoria de justiça do consumidor de Belém, as atribuições 
do 1º cargo, a contar de 22/8/2022, com prejuízo de sua titularidade.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 23 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0865/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, no uso das atribuições previstas no art. 10, inciso Vi, da 
Lei nº 8.625/93 c/c o art. 18, incisos VI e XXIII; art. 26, inciso V e art. 113, 
inciso ii, §2º, §3º e §5º, da lei complementar Estadual nº 57/2006 e art. 
1º, VII, ‘d’ da PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ;
coNSidEraNdo que a Promotoria de Justiça de Mosqueiro é composta por 
2 (dois) cargos;
coNSidEraNdo que a titular do 1º cargo da Promotoria de Justiça de 
Mosqueiro, dra. regiane Brito coelho ozanan, foi designada para exercer 
as atribuições do 1º cargo da Promotoria de Justiça do consumidor de 
Belém, a contar de 22/8/2022, com prejuízo da titularidade, nos termos da 
PORTARIA nº 0864/2022-MP/SUB-JI;
coNSidEraNdo a imperiosa necessidade de assegurar a continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do 1º cargo da Promotoria de Justiça de 
Mosqueiro, e, em atenção aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
transparência e razoabilidade, a Subprocuradoria-Geral de Justiça para 
área Jurídico-institucional, usando das atribuições previstas no art. 61, 
parágrafo único, da lcE nº 057/2006 c/c art. 1º, inciso Vii, alínea d, 
da PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, formulou consulta inicialmente aos 
membros que figuram até o 40º (quadragésimo) colocado na lista de 
antiguidade da 2ª entrância. No entanto, não tendo havido inscritos, foi 
encaminhada nova consulta do 41º (quadragésimo primeiro) ao último 
colocado na lista de antiguidade da 2ª entrância, visando obter resposta 
quanto ao interesse para atuar por convocação no 2º cargo da Promotoria 
de Justiça de Mosqueiro, com prejuízo das atribuições originárias, ad 
referendum do E. CSMP;
coNSidEraNdo que a referida convocação obedece ao critério da anti-
guidade;
coNSidEraNdo que dentre os membros consultados para convocação 
ao 1º cargo da Promotoria de Justiça de Mosqueiro, o Promotor de Justi-
ça alaN JoHNNES lira fEiToSa, que ocupa a 114ª colocação na lista de 
antiguidade da 2ª entrância, é o mais antigo dentre os inscritos, atendendo 
também aos demais requisitos para a convocação, nos termos das declara-
ções firmadas pelo interessado;
r E S o l V E:
coNVocar, ad referendum do conselho Superior do Ministério Público, o 
Promotor de Justiça alaN JoHNNES lira fEiToSa para atuar no 1º cargo 
da Promotoria de Justiça de Mosqueiro, com prejuízo de suas atribuições 
no 1º cargo da Promotoria de Justiça de Tailândia, a contar de 22/8/2022, 
até quando perdurar a necessidade.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 23 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 843591

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão Presencial
Número: 04/2022-MPcM/Pa
Processo nº 5025/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e insta-
lação de armários em Mdf, no refeitório e copa dos Prédios Sede e anexo 
do MPCM/PA, conforme quantitativo e condições especificadas no Termo de 
referência (anexo i).
obtenção do Edital: no site: www.mpcm.pa.gov.br e na sede do MPcM/Pa
Responsável pelo certame: Sabrina Oliveira Araújo
local de abertura: Na sede do Ministério Público de contas dos Municípios 
do Estado do Pará – Sala de Licitações – Travessa: Magno de Araújo, 424, 
Telégrafo, Belém-Pará cEP: 66113-055.
data da abertura: 13/09/2022
Hora da abertura: 09:30 horas (horário de Brasília)
Programa de Trabalho: 01.032.1495.8403
Natureza de despesa: 449052
fonte de recurso: 0101
ordenadora: Maria regina cunha – Procuradora Geral em exercício

Protocolo: 843307
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..

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato 

Processo adMiNistratiVo Nº 2022/0527-001-PMa 
ModaLidade: toMada de PreÇo Nº 004/2022 

objeto: contratação de Empresa Para Execução de reformas no campo de 
futebol do Vaguito, localizado na Travessa Sandoval de almeida lima - 330- 
algodoal, abaetetuba/Pa. contratante: Secretaria Municipal de administra-
ção/Fundo Municipal, Cnpj: 05.105.127/0001-99. Contratada: Orion Cons-
trutora e incorporadora Eireli com o cNPJ: 04.442.642/0001-00- contrato 
Adm. nº 274/2022-PE-PMA, Valor Global de R$ 550.416,72 (quinhentos e 
cinquenta mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos). Vi-
gência: 23/08/2022 a 20/08/2022. Francineti Maria rodrigues carvalho 
- Prefeita Municipal de abaetetuba.

Protocolo: 843623

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
retiFicaÇÃo 

Na publicação do extrato de contrato do Pregão eletrônico 029/2022, 
circulada do dia 19/08/2022 no d.o.U seção 3, nº 158, pág. 232, doE/Pa nº 
35.082, pág. 113, Diário do Pará Caderno Economia, pág. B8 e Diário Oficial 
dos Municípios do Estado do Pará (Nº 3062, pág. 2). oNde se LÊ: cNPJ: 
21.188.924/0001-69, Leia-se: cNPJ: 23.188.924/0001-69. raphael thia-
go silva sereni - secretário Municipal de Meio ambiente.

Protocolo: 843624

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de terMo aditiVo 

decorreNte: adesÃo de ata Nº 005/2020-PMa-srP 
contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/secretaria Municipal 
administração. Objeto: Adesão de Ata de Registro de Preço decorrente de 
pregão eletrônico nº 021/2020 da prefeitura municipal de abaetetuba/Pa nos 
seus termos e quantitativos, tendo como objeto Contratação de empresa es-
pecializada na manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças 
dos equipamentos de refrigeração, da secretaria municipal de administração 
e secretarias vinculadas da prefeitura municipal de abaetetuba/Pará. origem: 
contrato nº 2020/099. contratado: leão Santos comércio e Serviços ltda 
- Me, inscrita no cNPJ: nº 15.022.630/0001-34. 1º Termo aditivo a prorroga-
ção de prazo de vigência de contrato celebrado entre as partes de 26/11/2021 
a 26/11/2022; consoante com Art. 57, II,§ 2°, da Lei 8.666/93. Assinado em 
26 de novembro de 2021. Maria Francineti carvalho Lobato - secretaria 
Municipal de saúde.

eXtrato de terMo aditiVo 
decorreNte: adesÃo de ata Nº 005/2020-PMa-srP 

contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/secretaria Municipal 
administração. Objeto: Adesão de Ata de Registro de Preço decorrente de 
pregão eletrônico nº 021/2020 da prefeitura municipal de abaetetuba/Pa nos 
seus termos e quantitativos, tendo como objeto Contratação de empresa es-
pecializada na manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças 
dos equipamentos de refrigeração, da secretaria municipal de administração 
e secretarias vinculadas da prefeitura municipal de abaetetuba/Pará. origem: 
contrato nº 2020/099. contratado: leão Santos comércio e Serviços ltda - 
Me, inscrita no cNPJ: nº 15.022.630/0001-34. 2º Termo aditivo de acréscimo 
de 23,89% sobre os itens do contrato celebrado entre as partes; consoante 
com art. 57, ii,§ 2°, da lei 8.666/93. assinado em 19 de agosto de 2022. 
charles cezar tocantins de souza - secretario de saúde.

Protocolo: 843627

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 065/2022/PMaP 
objeto: aquisição de 02 (duas) motocicletas, destinado atender as necessi-
dades da secretaria municipal de educação de aurora do Pará/Pa. a sessão 
pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de 
preços e etapa de lances no dia 06/09/2022, às 08:30 horas. o edital estará 
disponível nos sites: o edital estará disponível nos sites: https://auroradopa-
ra.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoauro-
rapara@gmail.com, a partir da data da publicação. antonia tassila Farias 
de araújo - Pregoeira/PMaP.

Protocolo: 843629

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2022-Pe
tipo Menor Preço por iteM. OBJETO: seleção e contratação de pessoa jurí-
dica, para aquisição de 100.000 litros de óleo diesel S10 para recuperação de 
85 km da Vicinal 12 Ponto Inicial 3º 17’13.61”S; 52º29’25.87”0. Ponto Final 
2º 56’8.87”S; 52º35’1.45”0, no município de Brasil Novo/PA, em atendimento 
ao convênio nº 181/2022-SETraN. aBErTUra: 06/09/2022, às 09:30 horas. 
local da SESSÃo PÚBlica: (www.licitanet.com.br).  o Edital e seus anexos 
estarão disponíveis para download na plataforma www.licitanet.com.br, nos 
portais www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações consultas) e Portal Transpa-
rência do Município de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informa-
ções e retiradas no Setor de licitações localizado no Prédio da Prefeitura 
Municipal Brasil Novo, na av. castelo Branco, 821, centro-Brasil Novo-Pará.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 843632

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes / Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2022-srP 
tipo menor preço unitário. formação de registro de Preços Para a futura e 
eventual aquisição de livros didáticos de conhecimentos regionais, Que con-
temple as Características da História, Geografia, Sociedade e Cultura do Mu-
nicípio de Breves/Pa, Bem como o estudo da História e cultura afro-Brasileira 
e indígena, face Às diretrizes e Bases da educação curricular, destinados ao 
atendimento do ensino fundamental i (anos iniciais) e alfabetização (Progra-
ma Municipal de alfabetização) da rede Municipal, Sob Gestão da Secretaria 
Municipal de educação de Breves/Pa. abertura: 06/09/2022, às 10:00hs. o 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de licitações/TcM/
Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.breves.pa.gov.
br). theyd chrystian correa ribeiro - Pregoeiro.

toMada de PreÇo Nº 2/2022-081701 
o Presidente da comissão especial de Licitação da secretaria Muni-
cipal de educação, comunica que no dia 13/09/2022, às 10:00 hs (horário 
local), no Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, situado na Praça 03 de ou-
tubro, nº 01, centro - Breves - Pará, realizará licitação na Modalidade Tomada 
de Preço, objetiva a Contratação de empresa especializada Para a execução 
da Obra de Construção (Conclusão) da escola Com 06 Salas de aula “João Pe-
reira Seixas”, na localidade rio Jaburuzinho, Zona rural do Município de Bre-
ves/Pa, Sob Gestão da Secretaria Municipal de educação. o edital encontra-se 
à disposição dos interessados no endereço acima, no horário das 08:00h às 
14:00h. No Portal do TcM - Geoobras, Transparência Municipal pelo sítio ele-
trônico: https://breves.pa.gov.br e no e-mail: cpleducaaobreves@gmail.com. 
theyd chrystian correa ribeiro - Presidente da cel - Fme e Fundeb.

Protocolo: 843633

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
decisÃo(Ões) FiNaL(is) em Processo (s) administrativo (s) sanitá-
rio (s). em cumprimento ao disposto no art. 37 da Lei nº 6437 de 20 
de agosto de 1977, a Secretaria Municipal de Saúde do município de came-
tá no estado do Pará, através da divisão de Vigilância Sanitária, torna publica 
(s) seguinte (s) decisão (ões) final (is) em Processo (s) administrativo (s) 
Sanitário (s): Processo: nº PaS nº 008/2019. autuado: J M da Silva com. de 
Produtos farmacêuticos Me - Farmacia Popular. Cpnj: 24.049.948/0001-08. 
data da autuação: 10/12/2019. localidade: rua Porto Pedro Teixeira, S/n, 
Bairro: Brasilia. Dispositivos legais transgredidos e tipificação da infração: Lei 
nº 13.021 de 08 agosto de 2014, Art. 5º, Art. 6º; Lei nº 6437 de 20 de agosto 
de 1977, Art. 10º inciso IV e XXXI; Lei Municipal nº 004 de 22 de fevereiro 
de 2001; Art. 46º; Art. 55º, Art. 305º, inciso I. Tipificadas no Art.10º incisos 
IV e XXXI da Lei 6437/1977. data da decisão final: 25/05/2022. Penalidade 
imposta: advertência.

aVisos de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 039/2022-PMc 

HoMoLoGo a licitação na modalidade Pregão eletrônico srP nº 036/2022-
PMc que tem por objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Materiais de 
consumo (educativo, lúdico, Tecidos, Aviamentos p/ outras finalidades e Ou-
tros Materiais), Para Serem Utilizados Pelas escolas da rede Municipal de 
ensino na Semana da Pátria e outros eventos comemorativos,e com base 
no relatório da comissão Permanente de licitação e Parecer da assessoria 
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Jurídica do município ADJUDICO/HOMOLOGO seu objeto a L. Correa Caldas 
Construtora Comercio e Serviços eireli, Cpnj nº 16.820.410/0001-19,Valor 
R$ 147.771,08; T. do C. Sanches eireli, Cpnj nº 39.313.970/0001-82,Valor 
R$ 145.428,80;para que produza os efeitos legais aos termos do art. 43, 
inciso Vi da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. data da 
Homologação: 22/08/2022. ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito 
Municipal de cametá.

eXtrato de reGistro de PreÇos 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 036/2022-PMc 

reconheço a ata de registro de Preços. Pregão eletrônico srp. Objeto: Re-
gistro de Preços Para futura e eventual aquisição de Material esportivo, Para 
atender as Unidades de ensino da Secretaria Municipal de educação do Mu-
nicípio de cametá/Pa. Vencedores: arP nº 1.036/2022-PMc - l. do o. Brito 
Ltda, Cpnj nº 44.217.408/0001-95. Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Valor: R$ 720.399,50. 
Vigência: 23/08/2022 a 23/08/2023. ordenador: Victor correa cassiano, 
Prefeito de cametá.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 039/2022-PMc 
reconheço a ata de registro de Preços - Pregão eletrônico srP. Objeto: Re-
gistro de Preços Para aquisição de Materiais de consumo (educativo, lúdico, 
Tecidos, Aviamentos p/ outras finalidades e Outros Materiais), Para Serem Uti-
lizados Pelas escolas da rede Municipal de ensino na Semana da Pátria e ou-
tros eventos comemorativos. Vencedores: arP nº 1.039/2022-PMc - l. cor-
rea Caldas Construtora Comercio e Serviços eireli, Cpnj nº 16.820.410/0001-
19. itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 
45, 46, 50, 51, 52, 53. Valor: R$ 147.771,08. ARP nº 2.039/2022-PMC - T. do 
C. Sanches eireli, Cpnj nº 39.313.970/0001-82. Itens: 38, 39, 40, 41,47, 48, 
49. Valor: R$ 145.428,80. Vigência: 23/08/2022 a 23/08/2023. ordenador: 
Victor correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

eXtratos de coNtratos 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 017/2022-PMc 

objeto: registro de Preço Para futura e eventual aquisição de Material de 
construção em Geral, ferramentas e equipamento de Proteção individual, 
Para atender as necessidades da Prefeitura de cametá e Suas Secretarias 
Vinculadas. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. contrato nº34.
Pe.017/2022-Pmc/Semed. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/
Secretaria Municipal de educação/Fundo Municipal de educação, Cnpj nº 
18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. ens. fund. Val. Magist. fundeb 
Cametá, Cnpj nº 31.480.157/0001-95. Contratada: K. M.Batista Cardoso 
eireli, Cnpj nº 20.200.321/0001-47, Valor Total R$ 345.905,95. Vigência: 
18/08/2022 a 18/08/2023. ordenador: Enio de carvalho. contrato nº35.
Pe.017/2022-Pmc/Sms. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secre-
taria Municipal de Saúde, Cnpj nº 11.311.333/0001-58. Contratada:K. M.Ba-
tista Cardoso eireli, Cnpj nº 20.200.321/0001-47, Valor Total R$ 168.376,55. 
Vigência: 18/08/2022 a 18/08/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. con-
trato nº36.Pe.017/2022-Pmc/Semas. contratante: Prefeitura Municipal de ca-
metá/Secretaria Municipal de Assistência Social, Cnpj nº no18.782.228/0001-
46. Contratada: K. M. Batista Cardoso eireli, Cnpj nº 20.200.321/0001-47, 
Valor Total R$ 27.114,62. Vigência: 18/08/2022 A 18/08/2023. Ordenador: 
Elane Pinto cassiano. contrato nº37.Pe.017/2022-Pmc/Semed. contra-
tante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de educação/
Fundo Municipal de educação, Cnpj nº 18.782.198/0001-78 e Fundo Mun. 
Desenv. Ens. Fund. Val. Magist. Fundeb Cametá, Cnpj nº 31.480.157/0001-
95. Contratada: L. do O. Britoltda, Cnpj nº 44.217.408/0001-95, Valor Total 
R$ 323.205,65. Vigência: 11/08/2022 A 11/08/2023. Ordenador: Enio de 
carvalho.  contrato nº38.Pe.017/2022-Pmc/Semed. contratante: Prefeitura 
Municipal de cametá/Secretaria Municipal de educação/fundo Municipal de 
educação, Cnpj nº 18.782.198/0001-78 e Fundo Mun. desenv. ens. Fund. 
Val. Magist. Fundeb Cametá, Cnpj nº 31.480.157/0001-95. Contratada:nor-
te enterprise e empreendimentos Ltda, Cnpj nº 44.352.691/0001-68, Valor 
Total R$ 226.340,00. Vigência: 11/08/2022 a 11/08/2023. ordenador: Enio 
de carvalho. contrato nº39.Pe.017/2022-Pmc/Semed. contratante: Prefei-
tura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de educação/fundo Municipal 
de educação, Cnpj nº 18.782.198/0001-78 e Fundo Mun. desenv. ens. Fund. 
Val. Magist. Fundeb Cametá, Cnpj nº 31.480.157/0001-95. Contratada: J. 
dos S.Trindade eireli, Cnpj nº 08.683.999/0001-22, Valor Total R$ 77.375,00. 
Vigência: 17/08/2022 a 17/08/2023. ordenador: enio de carvalho.

Protocolo: 843634

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de ratiFicaÇÃo 

disPeNsa Nº 013-2022. disPeNsa nº 7/2022-013 
objeto: Contratação de empresa para aquisição de uniformes de identifica-
ção, materiais e equipamentos para uso dos agentes de combate as endemias 
(acES) da Secretaria Municipal de Saúde. contratada: Paramed distribuidora 
de Medicamnetos Ltda, Cpnj nº 16.647.278/0001-95. Fundamento Legal: Art. 
24, inciso V da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Glo-
bal: R$ 18.428,95. Ratificação em: 22/07/2022. Francisco Ferreira Freitas 
neto, Prefeito Municipal.

eXtrato de reGistro de PreÇo 
registro de Preço nº 023/2022, Vinculada ao Pe nº 023/2022-PMc-SrP. 
Objeto: Registro de Preços Para eventual e Futura Aquisição de Materiais de 
limpeza e Higiene Pessoal - SrP, para atender as necessidades da Prefeitu-
ra Municipal de capanema e suas diversas secretarias. Vencedores: fenix 
distribuidora Continental Ltda, Cpnj 38.707.957/0001-45, com valor unitá-
rio: Item-Valor Unitário: 31- R$ 1,90; 39- R$ 1,80. B n de Jesus eireli, Cpnj 

32.403.914/0001-90, com valor unitário: Item-Valor Unitário: 8- R$ 10,45; 
9- R$ 195,50; 10- R$ 12,78; 35- R$ 13,30; 37- R$ 18,60; 41- R$ 1,52; 
43- R$ 12,65; 44- R$ 10,15; 48- R$ 170,70; 49- R$ 127,90; 50- R$ 26,35; 
51- R$ 70,70; 52- R$ 36,30; 53- R$ 7,00; 58- R$ 4,28; 63- R$ 7,22; 65- R$ 
8,75; 73- R$ 2,23; 78- R$ 9,35; 87- R$ 9,35; 101- R$ 10,98; 102- R$ 8,07. 
Darlu Industria Têxtil Ltda, Cpnj 40.223.106/0001-79, com valor unitário: 
Item-Valor Unitário: 40- R$ 0,60; 55- R$ 5,00. J Duarte da Silva eireli, Cpnj 
39.307.875/0001-76, com valor unitário: Item-Valor Unitário: 21- R$ 7,14; 
22- R$ 9,64; 23- R$ 5,26; 33- R$ 1,90; 34- R$ 7,04; 36- R$ 45,69; 38- R$ 
7,85; 42- R$ 4,60; 46- R$ 1,87; 47- R$ 6,90; 62- R$ 1,45; 66- R$ 2,46; 
68- R$ 1,82; 69- R$ 2,76; 71- R$ 2,02; 77- R$ 4,09; 79- R$ 16,08; 81- R$ 
11,96; 82- R$ 9,22; 83- R$ 10,65; 84- R$ 2,05; 85- R$ 11,46; 86- R$ 3,15; 
88- R$ 0,36; 89- R$ 0,40; 90- R$ 0,66; 91- R$ 0,70; 92- R$ 0,36; 93- R$ 
0,30; 94- R$ 1,03; 95- R$ 15,16; 96- R$ 17,48; 97- R$ 25,88; 98- R$ 6,73; 
99- R$ 7,68; 100- R$ 3,50. MM Comercio Atacadista de Artigos de Papelaria 
e Serviços Ltda, Cpnj 31.920.842/0001-95, com valor unitário: Item-Valor 
Unitário: 3- R$ 6,70; 76- R$ 13,07. Gama Melo Martins Comercio de Produtos 
Alimenticios Ltda, Cpnj 20.778.470/0001-98, com valor unitário: Item-Valor 
Unitário: 1- R$ 5,00; 2- R$ 1,42; 4- R$ 6,15; 5- R$ 193,90; 6- R$ 137,00; 
7- R$ 4,10; 11- R$ 30,87; 12- R$ 4,85; 13- R$ 5,85; 14- R$ 7,10; 15- R$ 
31,00; 16- R$ 55,80; 17- R$ 23,90; 18- R$ 236,06; 19- R$ 344,32; 20- R$ 
2.122,33; 24- R$ 93,90; 25- R$ 47,30; 26- R$ 163,70; 27- R$ 26,60; 28- 
R$ 33,70; 29- R$ 76,50; 30- R$ 134,03; 32- R$ 10,90; 45- R$ 1.085,00; 
54- R$ 3,18; 56- R$ 2,70; 57- R$ 2,46; 59- R$ 40,00; 60- R$ 27,00; 61- R$ 
4,14; 64- R$ 21,38; 67- R$ 6,55; 70- R$ 2,94; 72- R$ 1,79; 74- R$ 7,15; 
75- R$ 98,70. Unha & Cor Cosméticos eireli, Cpnj 17.513.233/0002-71, com 
valor unitário: Item-Valor Unitário: 80- R$ 13,36. Vigência: 12(dose)meses, 
contados a partir da data de sua assinatura. Em 11/08/2022. Laise Martins 
Leal - Pregoeira.

eXtratos de coNtratos 
contrato nº 1208001-2022. origem: Pregão eletrônico nº 023/2022 - Pmc. 
contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada: fenix dis-
tribuidora Continental Ltda Cnpj: 38.707.957/0001-45. Objeto: Registro de 
Preços Para eventual e futura aquisição de Materiais de limpeza e Higiene 
Pessoal - Srp, Para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de capa-
nema e Suas diversas Secretarias. Valor Global: R$ 9.134,00(nove mil cento e 
trinta e quatro reais). Vigência: Por 12(dose) Meses, contados a Partir da data 
de Sua assinatura. data da assinatura: 12/08/2022. ordenador: Francisco 
Ferreira Freitas neto.
contrato nº 1208002-2022. origem: Pregão eletrônico nº 023/2022 - Pmc. 
contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada: Gama Melo 
Martins Comércio de Produtos Alimentícios Ltda Cnpj: 20.778.470/0001-98. 
Objeto: Registro de Preços Para eventual e Futura Aquisição de Materiais de 
limpeza e Higiene Pessoal - Srp, Para atender as necessidades da Prefei-
tura Municipal de Capanema e Suas diversas Secretarias. Valor Global: R$ 
1.110.690,47(hum milhão, cento e dez mil, seiscentos e noventa reais e qua-
renta e sete centavos). Vigência: Por 12(dose) Meses, contados a Partir da 
data de Sua assinatura. data da assinatura: 12/08/2022. ordenador: Fran-
cisco Ferreira Freitas neto.
contrato nº 1208003-2022. origem: Pregão eletrônico nº 023/2022 - Pmc. 
contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada: duarte da 
Silva eireli Cnpj: 39.307.875/0001-76. Objeto: Registro de Preços Para even-
tual e futura aquisição de Materiais de limpeza e Higiene Pessoal - Srp, Para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de capanema e Suas diver-
sas Secretarias. Valor Global: R$ 244.486,00(duzentos e quarenta e quatro 
mil, quatrocentos e oitenta e seis reais). Vigência: Por 12(dose) Meses, con-
tados a Partir da data de Sua assinatura. data da assinatura: 12/08/2022. 
ordenador: Francisco Ferreira Freitas neto.
contrato nº 1208004-2022. origem: Pregão eletrônico nº 023/2022 - Pmc. 
contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada: Mm 
Comércio Atacadista de Artigos de Papelaeria e Serviços Ltda Cnpj: 
31.920.842/0001-95. Objeto: Registro de Preços Para eventual e Futura Aqui-
sição de Materiais de limpeza e Higiene Pessoal - Srp, Para atender as ne-
cessidades da Prefeitura Municipal de capanema e Suas diversas Secretarias. 
Valor Global: R$ 41.154,00(quarenta e hum mil, cento e cinquenta e quatro 
reais). Vigência: Por 12(dose) Meses, contados a Partir da data de Sua as-
sinatura. data da assinatura: 12/08/2022. ordenador: Francisco Ferreira 
Freitas neto.
contrato nº 1208005-2022. origem: Pregão eletrônico nº 023/2022 - Pmc. 
contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada: darlu in-
dustria Textil Ltda Cnpj: 40.223.106/0001-79. Objeto: Registro de Preços 
Para eventual e futura aquisição de Materiais de limpeza e Higiene Pessoal 
- Srp, Para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de capanema e 
Suas diversas Secretarias. Valor Global: R$ 4.775,80(quatro mil, setecentos 
e setenta e cinco reais e oitenta centavos). Vigência: Por 12(dose) Meses, 
contados a Partir da data de Sua assinatura. data da assinatura: 12/08/2022. 
ordenador: Francisco Ferreira Freitas neto.
contrato nº 1208006-2022. origem: Pregão eletrônico nº 023/2022 - Pmc. 
contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada: B n de Je-
sus eireli Cnpj: 32.403.914/0001-90. Objeto: Registro de Preços Para even-
tual e futura aquisição de Materiais de limpeza e Higiene Pessoal - Srp, Para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de capanema e Suas diver-
sas Secretarias. Valor Global: R$ 426. 530,57(quatrocentos e vinte e seis mil, 
quinhentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos). Vigência: Por 12(dose) 
Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. data da assinatura: 
12/08/2022. ordenador: Francisco Ferreira Freitas neto.
contrato nº 1208007-2022. origem: Pregão eletrônico nº 023/2022 - Pmc. 
contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada: Unha & cor 
Cosmeticos eireli Me Cnpj: 32.403.914/0001-90. Objeto: Registro de Preços 
Para eventual e futura aquisição de Materiais de limpeza e Higiene Pessoal 
- Srp, Para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de capanema e 
Suas diversas Secretarias. Valor Global: R$ 1.068,80(hum mil e sessenta e 
oito reais e oitenta centavos). Vigência: Por 12(dose) Meses, contados a Par-
tir da data de Sua assinatura. data da assinatura: 12/08/2022. ordenador: 
Francisco Ferreira Freitas neto.

Protocolo: 843636
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciaL de caPitÃo PoÇo
eXtrato de reGistro de PreÇos 

reGistrador: PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo 
esPÉcie: Ata de Registro de Preço nº 190801/2022; Objeto: Aquisição de 
materiais de higiene e limpeza, destinados ao atendimento da administração 
pública municipal, secretarias e fundos conforme e descrição e especificações 
apresentadas no anexo; Pregão Eletrônico nº 9/2022-011; Prazo de Vigência 
da Ata: de 19/08/2022 a 19/08/2023; Registrados: J E Tavares de Souza Filho 
- Me, CNPJ 27.422.577/0001-48. Valor global R$ 2.946.641,00 (dois milhões, 
novecentos e quarenta e seis mil e seiscentos e quarenta e um reais). i de 
Almeida B. Dias Ltda, CNPJ 29.751.618/0001-75. Valor global R$ 102.628,60 
(dento e dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta centavos); Liz 
Pará Comércio e Serviços Ltda, CNPJ 41.081.966/0001-88. Valor global R$ 
23.737,00 (Vinte e três mil e setecentos e trinta e sete reais); R dos Santos 
Nogueira, CNPJ 34.714.441/0001-77. Valor global R$ 132.348,00 (cento e 
trinta e dois mil e trezentos e quarenta e oito reais). João Gomes de Lima 
- Prefeito.

eXtratos de terMos aditiVos 
esPÉcie: 1º Termo aditivo dos contratos decorrentes do Pregão nº 043/2021 
- Pmcp - Pe - Srp. Objeto dos Contratos: Contratação de Empresa Para Aqui-
sição de Medicamentos farmácia Básica, Similares Psicotrópicos, Para Manu-
tençao no atendimento de Saúde de capitão Poço. contrato nº 2022230304. 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratado: Distriben Distribuidora 
de Produtos farmacêuticos Hospitalares ltda - Me, cNPJ nº 04.234.179/0001-
00. O presente Termo Aditivo objetiva o reequilíbrio do valor do contrato de 
R$ 123.498,80 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e 
oitenta centavos) passando o valor do contrato ser R$ 791.873,70(setecentos 
e noventa e um mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos) 
com vigência de 17 de agosto de 2022 até 23 de março de 2023 nos ter-
mos do art.65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93. Contrato nº 
2022230307. Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratado: A. Unidos 
distribuidora Eireli, cNPJ nº 36.442.253/0001-62. o presente Termo aditivo 
objetiva o reequilíbrio do valor do contrato de R$ 217.152,45 (duzentos e 
dezessete mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) 
passando o valor do contrato ser R$ 1.179.711,05 (um milhão, cento e seten-
ta e nove mil, setecentos e onze reais e cinco centavos) com vigência de 17 
de agosto de 2022 até 23 de março de 2023 nos termos do art.65, inciso ii, 
alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93.
esPÉcie: 2º Termo aditivo dos contratos decorrentes do Pregão nº 001/2022 
- Pmcp - Pe - Srp. Objeto dos Contratos: Registro de Preços Para Possível 
aquisição de combustível destinados a atender as necessidades da admi-
nistração Pública do Município de capitão Poço. contrato nº 2022140213. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Capitão Poço; Contratado: Auto Posto 
Nazaré Ltda, CNPJ Nº 10.912.110/0001-83. O presente Termo Aditivo objeti-
va o reequilíbrio do valor do contrato de R$ 146.528,00 (cento e quarenta e 
seis mil e quinhentos e vinte e oito reais) passando o valor do contrato ser R$ 
5.653.728,00 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, setecentos e 
vinte e oito reais) com vigência de 01 de agosto de 2022 até 14 de fevereiro 
de 2023 nos termos do art.65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93. 
contrato nº 2022140214 contratante: fundo Municipal de assistencia So-
cial; Contratado: Auto Posto Nazaré Ltda, CNPJ Nº 10.912.110/0001-8396. 
O presente Termo Aditivo objetiva o reequilíbrio do valor do contrato de 
R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) passando o valor do contrato ser R$ 
354.406,25 (trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e seis reais 
e vinte e cinco centavos) com vigência de 01 de agosto de 2022 até 14 de 
fevereiro de 2023 nos termos do art.65, inciso II, alínea “d” da Lei Fede-
ral nº 8.666/93. contrato nº 2022140215. contratante: fundo Municipal de 
Saude; Contratado: Auto Posto Nazaré Ltda, CNPJ Nº 10.912.110/0001-83. 
O presente Termo Aditivo objetiva o reequilíbrio do valor do contrato de R$ 
337.280,00 (trezentos e trinta e sete mil e duzentos e oitenta reais) passando 
o valor do contrato ser R$ 1.790.780,00 (um milhão, setecentos e noventa 
mil e setecentos e oitenta reais) com vigência de 01 de agosto de 2022 até 
14 de fevereiro de 2023 nos termos do art.65, inciso II, alínea “d” da Lei 
federal nº 8.666/93. contrato nº 2022140216 contratante: fundo Municipal 
Educaçao; Contratado: Auto Posto Nazaré Ltda, CNPJ Nº 10.912.110/0001-
83. O presente Termo Aditivo objetiva o reequilíbrio do valor do contrato de 
R$ 51.840,00 (cinquenta e um mil e oitocentos e quarenta reais) passando 
o valor do contrato ser R$ 662.340,00 (seiscentos e sessenta e dois mil e 
trezentos e quarenta reais) com vigência de 01 de agosto de 2022 até 14 de 
fevereiro de 2023 nos termos do art.65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 
8.666/93. contrato nº 2022140218 contratante: fundo Municipal do Meio 
ambiente contratado: auto Posto Nazaré ltda, cNPJ Nº 10.912.110/0001-
83. O presente Termo Aditivo objetiva o reequilíbrio do valor do contrato de 
R$ 12.960,00 (doze mil e novecentos e sessenta reais) passando o valor do 
contrato ser R$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil e trezentos e sessenta reais) 
com vigência de 01 de agosto de 2022 até 14 de fevereiro de 2023 nos termos 
do art.65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93.

Protocolo: 843638

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
aViso de LicitaÇÃo  

coNcorrÊNcia PUBLica  - Nº  001/2022 seMidU
o Município de conceição do araguaia - Pa, através da Secretaria Muni-
cipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano  de conceição do araguaia 
- Pa, torna público que fará realizar no dia 10 do mês de outubro de 2022 às 

08:30 horas na sala de reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, 
situada à TV. Vereadora Virgolina coelho, nº 1145, São luiz ii, nesta cidade, 
licitação na modalidade concorrência Publica , tipo MENor PrEÇo GloBal, 
por regime de execução - EMPrEiTada Por PrEÇoS UNiTárioS, visando 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE EXEcUÇÃo 
da SUPErESTrUTUra dE 12 PoNTES dE coNcrETo arMado Na Pa-327-5, 
PoNTES E Pa-449-7 PoNTES, coNforME ProcESSo:2022/738686, coN-
VÊNio Nº 156/2022, SEcrETaria dE ESTado dE TrEaNSPorTES-SETraN 
No MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pará, coNforME ProJETo 
BáSico E TErMo dE rEfErENcia EM aNEXo do EdiTal”. o edital deverá ser 
retirado junto à Comissão Permanente de Licitação das 08:00 as 14:00 horas 
de segunda à sexta-feira. ou pelo o site: www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.
br. conceição do araguaia-Pa 23 de agosto de 2022. Heloisa Mendes sousa 
Francisco. Presidente da comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 843640

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURRALINHO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo
eXtrato resUMido do Processo de  iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº  6/2022-1008
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM liVroS didáTi-
co Para USo do ENSiNo fUNdaMENTal do MUNiciPio dE cUrraliNHo.
coNTraTaNTE: fundo municipal de curralinho, inscrito no cNPJ:21.091.423/0001-34
coNTraTada: SaMaUMa EdiTorial lTda, cNPJ n°13.977.336/0001-50, 
representada por seu sócio: lUciaNa TriNdadE BarBoSa  ,fUNdaMENTo 
lEGal: art. 25, caput da lei nº 8.666/93 e suas alterações. da lei 8.666/93.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ R$ 2.165.385,00 (dois milhões, cento e 
sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais).
data :18/08/2022.

terMo de ratiFicaÇÃo
o ordenador de despesas da (o) FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica Municipal, e 
de acordo com o que determina o art. 26 da lei nº8.666/93, e considerando 
o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa 
SaMaUMa EdiTorial lTda, vem raTificar a declaração de inexigibilidade 
de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se 
proceda a publicação do devido extrato.

JaiMe de Moraes oLiVeira
SEcrETario MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 843642

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2022 
objeto: aquisição de insumos (cimento, areia, Brita e Placa de obra) para 
obra de pavimentação em blokret sextavados nas Vilas: Ametista e Bom Je-
sus no Município de floresta do araguaia, conforme convênio nº 134/2022, 
firmado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Urbano e obras Públicas - SEdoP e o Município de floresta do ara-
guaia/Pa. abertura no dia 06/09/2022 ás 08:15hs. Edital na íntegra disponí-
vel nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, e www.
florestadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes, e sala da CPL no Prédio da 
PMfa, das 8:00 às 12:00 horas.  cel.: (94) 98418 7172. divailton Moreira 
de souza - Pregoeiro.

Protocolo: 843643

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ aÇU
eXtratos de coNtratos 

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 027/2022 
objeto: contratação de empresa Para aquisição de combustível Óleo die-
sel S10 Para recuperação de Vicinais, conforme convênios nº 146/2022, 
nº 147/2022 e nº 148/2022, firmados entre a Secretaria de estado de 
Transportes - Setran e a Prefeitura Municipal de igarapé-açu. contrato nº 
243/2022: Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, Cpnj nº 05.149.117/0001-55 
e Lima Aguiar Comercio Ltda, Cpnj nº. 04.552.469/0001-94. Valor Global: R$ 
385.540,00 (trezentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e quarenta reais). 
ordenador: normando Menezes de souza.

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 027/2022 
objeto: contratação de empresa Para aquisição de combustível Óleo die-
sel S10 Para recuperação de Vicinais, conforme convênios nº 146/2022, 
nº 147/2022 e nº 148/2022, firmados entre a Secretaria de estado de 
Transportes - Setran e a Prefeitura Municipal de igarapé-açu. contrato nº 
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244/2022: Prefeitura Municipal de igarapé-Açu, Cpnj nº 05.149.117/0001-55 
e Lima Aguiar Comercio Ltda, Cpnj nº. 04.552.469/0001-94. Valor Global: R$ 
388.500,00 (trezentos e oitenta e oito mil e quinhentos reais). ordenador: 
normando Menezes de souza.

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 027/2022 
objeto: contratação de empresa Para aquisição de combustível Óleo die-
sel S10 Para recuperação de Vicinais, conforme convênios nº 146/2022, 
nº 147/2022 e nº 148/2022, firmados entre a Secretaria de estado de 
Transportes - Setran e a Prefeitura Municipal de igarapé-açu. contrato nº 
245/2022: Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, Cpnj nº 05.149.117/0001-55 
e Lima Aguiar Comercio Ltda, Cpnj nº 04.552.469/0001-94. Valor Global: R$ 
210.174,80 (duzentos e dez mil e cento e setenta e quatro reais e oitenta 
centavos). ordenador: normando Menezes de souza.

Protocolo: 843646

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia
aViso de LicitaÇÃo. 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2022-srP. 
Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa para aquisição de 
Lubrificantes e Filtros Para uso nos Transportes da Administração Pública em 
Geral, do município de irituia/Pa. data da sessão: 05/09/2022.
Horário: 10h00min. local: www.portaldecompraspublicas.com.br. Flávia araú-
jo - Pregoeira.

Protocolo: 843648

,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
eXtratos de terMos de aditiVos 

esPÉcie: 2º Termo de aditivo ao contrato original nº 202107003. Pregão 
Eletrônico nº 04/2021/PE-PMla. Partes: Prefeitura Municipal de limoeiro do 
Ajuru e M A V Neto Serviços de Comunicações Ltda, CNPJ: 16.875.413/0001-
50. Objeto do Termo: O presente 2º termo aditivo constitui objeto o acrésci-
mo contratual decorrente do aumento da demanda do item 01 - Link Decicado 
de internet, com fornecimento de Equipamentos, Materiais e Serviços, com 
Transmissão de dados Por fibra Óptica do Servidor até o destino final, duran-
te 24 (vinte e quatro) Horas Por dia, 7 (Sete) dias Por Semana, sem franquias, 
Incluindo Instalação de Infraestrutura e Manutenção - Megabyte, conforme, no 
limite de 25%, conforme art. 65, inciso 1º, alínea b, da lei federal 8.666/93. 
o acréscimo do contrato nº 202107003. data da assinatura: 01/08/2022. 
ordenador de despesa: alcides abreu Barra - Prefeito Municipal.
esPÉcie: 2º Termo de aditivo ao contrato original nº 202107004. Pregão 
Eletrônico nº 04/2021/PE-PMla. Partes: fundo Municipal de Educação Básica 
de Limoeiro do Ajuru - FUNDEB e M A V Neto Serviços de Comunicações Ltda, 
CNPJ: 16.875.413/0001-50. Objeto do Termo: O presente 2º termo aditivo 
constitui objeto o acréscimo contratual decorrente do aumento da demanda 
do item 01 - Link Decicado de Internet, Com Fornecimento de Equipamentos, 
Materiais e Serviços, com Transmissão de dados Por fibra Óptica do Servidor 
até o destino final, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias 
por semana, sem franquias, incluindo instalação de infraestrutura e Manu-
tenção - Megabyte, conforme, no limite de 25%, conforme Art. 65, inciso 1º, 
alínea b, da lei federal 8.666/93. o acréscimo do contrato nº 202107004. 
data da assinatura: 01/08/2022. ordenadora de despesa: raelma san-
tana Pinheiro - secretária Municipal de educação.
esPÉcie: 2º Termo de aditivo ao contrato original nº 202107005. Pregão 
Eletrônico nº 04/2021/PE-PMla. Partes: fundo Municipal de Saúde e M a V 
Neto Serviços de Comunicações Ltda, CNPJ: 16.875.413/0001-50. Objeto do 
Termo: O presente 2º termo aditivo constitui objeto o acréscimo contratual 
decorrente do aumento da demanda do item 01 - Link Decicado de Internet, 
com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços, com transmissão 
de dados por fibra óptica do servidor até o destino final, durante 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, sem franquias, incluindo 
Instalação de Infraestrutura e Manutenção - Megabyte, conforme, no limite de 
25%, conforme art. 65, inciso 1º, alínea b, da lei federal 8.666/93. o acrésci-
mo do contrato nº 202107005. data da assinatura: 01/08/2022. ordenador 
de despesa: edson Farias Marques - secretário de saúde.
esPÉcie: 2º Termo de aditivo ao contrato original nº 202107006. Pregão 
Eletrônico nº 04/2021/PE-PMla. Partes: fundo Municipal de assistência Social 
de Limoeiro do Ajuru e M A V Neto Serviços de Comunicações Ltda, CNPJ: 
16.875.413/0001-50. Objeto do Termo: o presente 2º termo aditivo constitui 
objeto o acréscimo contratual decorrente do aumento da demanda do item 01 
- link decicado de internet, com fornecimento de equipamentos, materiais e 
serviços, com transmissão de dados por fibra óptica do servidor até o destino 
final, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, sem 
franquias, incluindo instalação de infraestrutura e manutenção - megabyte, 
conforme, no limite de 25%, conforme art. 65, inciso 1º, alínea b, da lei fe-
deral 8.666/93. o acréscimo do contrato nº 202107006. data da assinatura: 
01/08/2022. ordenador de despesa: Jorgenor Lisboa de souza - secre-
tário Municipal de assistência social.

retiFicaÇÃo 
Na publicação do 1º termo aditivo ao contrato original nº 202107003. 
Pregão Eletrônico nº 04/2021/PE-PMla. circulado no doE/Pa pág. 83 em 
18/07/2022. onde se lê: fiscal de contrato: Paula francinete Pimentel, cPf 
nº 023.045.692-85. Leia-se: fiscal do contrato: Bivane Pinheiro farias, cPf 
nº 802.967.0002-82.

Na publicação do 1º termo aditivo ao contrato original nº 202107004. 
Pregão Eletrônico nº 04/2021/PE-PMla. circulado no doE/Pa pág. 83 em 
18/07/2022.  onde se lê: fiscal de contrato: Paula francinete Pimentel, cPf 
nº 023.045.692-85. Leia-se: fiscal do contrato: Bivane Pinheiro farias, cPf 
nº 802.967.0002-82.
Na publicação do 1º termo aditivo ao contrato original nº 202107005. 
Pregão Eletrônico nº 04/2021/PE-PMla. circulado no doE/Pa pág. 83 em 
18/07/2022. onde se lê: fiscal de contrato: Paula francinete Pimentel, cPf 
nº 023.045.692-85. Leia-se: fiscal do contrato: Bivane Pinheiro farias, cPf 
nº 802.967.0002-82.
Na publicação do 1º termo aditivo ao contrato original nº 202107006. 
Pregão Eletrônico nº 04/2021/PE-PMla. circulado no doE/Pa pág. 83 em 
18/07/2022. onde se lê: fiscal de contrato: Paula francinete Pimentel, cPf 
nº 023.045.692-85. Leia-se: fiscal do contrato: Bivane Pinheiro farias, cPf 
nº 802.967.0002-82.

Protocolo: 843650

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 421/2022/seMad 

Processo administrativo nº 13.456/2022-cEl/SEVoP/PMM, autuado na mo-
dalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 045/2022-cEl/PMM, que gerou a 
Ata de Registro de Preços Nº 074/2022-CEL/SEVOP/PMM, objeto AQUISIÇÃO 
dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal 
DE AGRICULTURA; Empresa ELETROFORTE COMERCIO & INCORPORAÇÕES 
EIRELI, CNPJ: 09.271.706/0001-62; Valor R$ 119.000,00 (centro e dezeno-
ve mil reais), assinatura 23/08/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton de 
Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 843651

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 07/2022/ceL/FccM/PMM - srP 

Processo Nº 21312/2022/ceL/FccM/PMM, Tipo Menor Preço por 
iTEM. data do certame: 12/09/2022. Horário: 09:00 (horário de local). ob-
jeto: registro de preços para eventual contratação de pessoa jurídica para o 
fornecimento de suprimento de informática; equipamentos de informática; 
equipamentos para audio, vídeo e foto e, prestação de serviços de manuten-
ção das impressoras e de streaming para atender as necessidades setoriais e 
fluxos de trabalhos rotineiros das equipes da fundação casa da cultura de ma-
rabá e suas extensões. informações: No auditório da fccM, situada na folha 
31, quadra Especial lote 01, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.507-670, Marabá, 
Pará. Telefone: (94) 3322-2315, das 08h00min às 16h00min ou pelo e-mail: 
licitacoes@casadaculturademaraba.org Marabá (Pa), 23/08/2022, Patrícia 
Machado almeida - Pregoeira.

Protocolo: 843658

secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL-seasP
eXtrato ao coNtrato Nº 430/2022-seasP 

Processo administrativo nº 11.473/2022-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 062/2022-cPl/PMM, que gerou a ata de regis-
tro de Preços nº 314/2022-CPL, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
cialiZada Na PrESTaÇÃo doS SErViÇoS PÓSTUMoS dESTiNadoS aoS 
BENEficiárioS aTENdidoS PElo ProGraMa dE BENEfÍcioS EVENTUaiS 
E EMErGENciaiS da SEaSPac-Secretaria Municipal de assistência Social, 
Proteção e assuntos comunitários Empresa: PlaSf cENTroPaX do BraSil, 
inscrita no CNPJ sob no 09.163.170/0001-61, Valor: R$ 496.500,00 (qua-
trocentos e noventa e seis mil e quinhentos reais), assinatura 22/08/2022. 
Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira Lima, secretária Municipal de 
assistência social.

Protocolo: 843653

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 086/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 20.857/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 06/09/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-DF). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
aQUiSiÇÃo dE MEioS aUXiliarES dE locoMoÇÃo, EQUiPaMENToS E 
aParElHoS Para aTENdEr aS NEcESSidadES doS PaciENTES coM di-
ficUldadES dE locoMoÇÃo cadaSTradaS No SErViÇo Social da SE-
crETaria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNicÍPio dE MaraBá/Pará. UaSG: 
927495. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, infor-
mações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, 
folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-
060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min 
e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. 
Marabá (Pa), 23/08/2022.  raPHaeL cota dias. Pregoeiro cPL/PMM. 
Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 843654

eXtrato do coNtrato Nº 056/2022/ceL/FccM, 
Processo Nº 15984/2022-PMM, PP - srP n° 06/2022/ceL/FccM - 
Objeto: Registro de Preço para eventual contratação de pessoa Jurídica para 
fornecimento de treinamentos de rac 02, off road, PSa e direção de-
fensiva para as equipes de fccM Vencedora: aMBiENTal TrEiNaMENToS 
E SErViÇoS dE locaÇÕES lTda, cNPJ 20.520.396/0001-05, totalizando o 
valor de R$ 55.668,00 (cinquenta e cinco mil seiscentos e sessenta e oito 
reais) a serem pagos com recursos do contrato entre a Vale a fccM. assina-
do 19/08/2022. Vanda régia américo Gomes- Presidente da Fundação 
casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 843656
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MUANÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MUaNÁ
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 02/2022
o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o resultado 
do julgamento e adjudica a Licitação: Modalidade: Concorrência Pública nº 
02/2022. Objeto: Contratação de empresa Especializada para Execução de 
obras de Engenharia para construção de prédio de Escola com 11 salas de 
aula com auditório - E.M.E.f ludovico, zona rural no Município de Muaná/Pa. 
Vencedor: ENGEKroM coNSTrUTora lTda, cNPJ sob nº 63.810.097/0001-
18, com o valor de R$ 3.719.559,10. Data da Homologação: 19/08/2022.

eder aZeVedo MaGaLHÃes
PrEfEiTo MUNiciPal

PreFeitUra MUNiciPaL de MUaNÁ
eXtratos de coNtrato

coNtrato Nº 415/2022. origem: concorrência Pública nº 02/2022. ob-
jeto. Contratação de empresa Especializada para Execução de Obras de En-
genharia para construção de prédio de Escola com 11 salas de aula com au-
ditório - E.M.E.f ludovico, zona rural no Município de Muaná/Pa. contratada: 
ENGEKroM coNSTrUTora lTda, cNPJ sob nº 63.810.097/0001-18. Valor 
Global de R$ 3.719.559,10. Vigência: 240 (duzentos e quarenta) dias para 
execução da obra, e 12(meses) , Vigência do contrato administrativo. data 
da assinatura 22/08/2022.

Protocolo: 843659

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de eXtrato de terMo aditiVo
eXtrato do 5º terMo aditiVo do coNtrato Nº 20200165 

coNtratada: CONSTRUFORT Construtora Forte LTDA. Objeto: Contratação 
de empresa para construção da ponte do Praia alta em concreto armado, 
conforme convênio nº 064/2020 de 05/08/2020, firmado entre a Secretaria 
de Estado de Transportes e o município de Nova Ipixuna. Objeto do Termo 
aditivo: alteração do contrato nº 20200165, nos termos do art. 65, inciso 
II, alíneas “a” e “b” da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo 
acrescerá o valor de R$ 60.004,72 (sessenta mil, quatro reais e setenta e dois 
centavos) ao valor total do contrato. Vigência: 01 de agosto a 24 de agosto de 
2022. assinatura: 01 de agosto de 2022. Nova ipixuna - Pa, 23 de agosto de 
2022. Maria da GraÇa Medeiros Matos - Prefeita Municipal.

Protocolo: 843660

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de adesÃo ao reGistro de PreÇos 

e eXtrato de coNtrato 
a PMNP torna público que aderiu a ata de registro de Preços nº 1/2022, 
originária do Pregão Eletrônico nº 02/2022/fNdE/MEc, solicitação no SiGarP 
nº 95036. Objeto: aquisição de 01 (um) Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4), 
para ampliar a frota própria do Transporte Escolar do município de Novo 
Progresso/Pa. Processo administrativo054/2022-PMNP. Processo licitatório 
0308001/2022. Processo carona 003/2022. contratante: fUNdEB Município 
de Novo Progresso. contrato nº 1208001/2022/PMNP. contratada: ciferal in-
dústria de Ônibus ltda. Valor Global: R$ 485.000,00 (quatrocentos e oitenta 
e cinco mil reais). fundamentação legal: art. 15, inciso ii, e §§ da lei federal 
n° 8.666/93 e decreto 7.892/2013. Vigência contratual: 12 (doze) meses a 
partir da data de assinatura do contrato. Gelson Luiz dill - Prefeito Municipal.

Protocolo: 843661

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de ourém torna público o aviso de licitação: Pregão 
Eletrônico do Tipo Menor Preço, nº 008/2022 PMo - SrP - UaSG 980507 - 
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de medicamentos comuns, 
medicamentos da farmácia básica, psicotrópicos, insumos e correlatos para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
ourém/Pa.data e local da abertura: 08 de setembro de 2022 às 09:00hs 
(horário de Brasília/df),no site http://www.bll.org.br. Editais e seus anexos 
Estarão disponíveis no Site da Prefeitura www.ourem.pa.gov.br, http://www.
bll.org.bre no Portal dos Jurisdicionados - TcM, informações no e-mail: prego-
espmourem@gmail.com.Francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito.

eXtratos de coNtratos 
coNtrato Nº 2022-1708-001 cPL/PMo, decorrente do Processo Li-
citatório tomada de Preço Nº 003/2022. Objeto: Realização das obras 
de implantação de Microsistema de abastecimento de água, No Bairro do 
Jacal, Município de ourém/Pa, com recursos oriundos da Secretaria de Es-
tado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - SEdoP, nos Termos do 
Convênio Nº 171/2022, Adjudicado no dia 16/08/2022 e Homologado no dia 
16/08/2022, contratante: Prefeitura Municipal de ourém, contratado(a): Es-
trutural construções e Serviços Eireli, cNPJ: 08.928.777/0001-22. Valor do 
contrato: R$ 309.208,12 (trezentos e nove mil, duzentos e oito reais e doze 
centavos). data da assinatura do contrato: 17/08/2022. Vigência: 270 (du-
zentos e setenta) dias, contados a partir da data da sua formalização.

coNtrato Nº 2022-1808-001 cPL/PMo, decorrente do Processo Li-
citatório tomada de Preço nº 004/2022. Objeto: Contratação de empre-
sa para Execução dos Serviços de recapeamento asfaltico Na cidade de ou-
rém/Pa, com recursos oriundos da Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Urbano e obras Públicas - SEdoP, nos Termos do convênio Nº 154/2022, 
Adjudicado no dia 17/08/2022 e Homologado no dia 17/08/2022, Contratan-
te: Prefeitura Municipal de ourém, contratado(a): Pavimix Pavimentação & 
Construção Ltda - Epp CNPJ Nº 19099.344\0001-28. Valor do contrato: R$ 
1.538.120,43 (um milhão quinhentos e trinta e oito mil, cento e vinte reais 
e quarenta e três centavos). data da assinatura do contrato: 18/08/2022. 
Vigência: 300 (trezentos) dias, contados a partir da data da sua formalização. 
Francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 843662

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ 
estado do ParÁ

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
eXtrato de coNtrato Nº 20220438

oriGeM: PreGÃo Nº Pe  024/2022
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: NorTE GESTao MEdica ESPEcialiZada E EQUiPa-
MENToS HoSPiTalarE
cNPJ: 44.576.926/0001-03
oBJETo.......: Prestação de serviços médicos, para atender as demandas do 
Fundo Municipal de Saúde de Pacajá/PA.
VALOR TOTAL........: R$ 6.223.840,00 (seis milhões, duzentos e vinte e três 
mil, oitocentos e quarenta reais).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2.074 Classificação 
econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
ViGÊNcia: 22 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes
PrEGoEira

Protocolo: 843665

MUNicÍPio de PacaJÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

aViso de aNULaÇÃo
aViso de aNULaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico 016/2022.

O Prefeito Municipal de Pacajá, Exmo. Sr. ANDRÉ RIOS DE REZENDE, no uso 
de suas atribuições legais e em conformidade com a lei nº 8.666/93, art. 49 
§1º, Súmula 473/STf, resolve aNUlar o PrEGÃo ElETrÔNico Nº 016/2022, 
por interesse da administração Pública.
oBJETo: contratação de empresa para aquisição de óleo diesel S10, confor-
me coNVÊNio Nº 072/2022, para atender demandas da Prefeitura Municipal 
de Pacajá-PA.

Pacajá/PA, 22 de agosto de 2022.
aNdrÉ rios de reZeNde

Prefeito Municipal
Protocolo: 843666

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo: 
coNcorrÊNcia nº 3/2022 - 00007 

objeto: contratação de empresa para a execução dos serviços de recupe-
ração de meio fio e sarjeta em concreto, em Vias do Perímetro Urbano do 
Município de Paragominas/Pa. data de abertura: 27/09/2022 as 09:00 hs. 
Edital e informações no site: www.tcm.pa.gov.br (Geo-obras), Transparência 
desta Prefeitura e Sala da cPl, sede da Prefeitura Municipal de Paragominas/
Pa. Pgm: 24/08/2022. Luciana Brito Vieira - Presidente da cPL. Portaria 
n° 03/2022-GPP.

Protocolo: 843667
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de  adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Placas cNPJ Nº 01.611.858/0001-55 torna 
público que conforme processo administrativo 099/2022, referente ao Pregão 
Eletrônico nº 021/2022, e nos termos da legislação vigente Publica seu aviso 
de Homologação no dia 23/08/2022, pela Prefeita Municipal, leila raquel Pos-
simoser. Objeto: Registro de Preços Para Seleção de Proposta Mais Vantajosa 
Para futura E Eventual aquisição de refeições Prontas, do Tipo Marmita, Para 
atender a demanda dos fundos Municipais: assistência Social, Saúde, Meio 
ambiente, Educação, Prefeitura e Sec. Vinculadas a Prefeitura. Vencedora To-
tal: Cleonice Freitas da Silva CNPJ nº 30.890.042/0001- $ 110.700,00 (cento 
e dez mil e setecentos reais). Leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal.

aViso de  adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
carta coNVite 001/2022 

a comissão Permanente de Licitação do Município de Placas - Pará, 
torna público que conforme processo administrativo 106/2022, referente a 
carTa coNViTE 001/2022, e nos termos da legislação vigente, foi homolo-
gado seu resultado no dia 23/08/2022, pela Prefeita Municipal leila raquel 
Possimoser, tendo como objeto  Construções E Instalações Fisicas Para Feira 
de Exposição Em Placas - Pará  homologada para a empresa J l P de oliveira 
Eireli CNPJ: 31.785.459/0001-71. Valor Total: R$ 329.234,52 (trezentos e 
vinte e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). 
Leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal.

Protocolo: 843669

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº: 20220188 

origem: Pregão eletrônico 019/2022. contratante: fundo Municipal de 
Saúde cNPJ 12.566.342/0001-52. contratada (o) a Xingu ltda., inscrita no 
cNPJ (Mf) sob o nº cNPJ 22.312.374/0001-85oBJETo: aquisição de Equipa-
mento e Material Permanente para atender as necessidades do laboratório do 
Hospital Municipal e sala da vacina do Município de Placas/Pa. Valor Total: R$ 
238.818,79 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e dezoito reais e setenta 
e nove centavos). Vigência: 01 de agosto de 2022 extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2022; Data da Assinatura: 01 de agosto de 2022. Gilberto 
Bianor dos santos Paiva - sec. de saude.

Protocolo: 843671

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
terMo de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-050 PMrP
depois constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autori-
dade competente da Prefeitura Municipal de rondon do Pará, Sr(a). adri-
ANA ANDRADE OLIVEIRA HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão 
Eletrônico nº 9/2022-050 PMrP e torna público para o conhecimento dos in-
teressados o resultado de licitação em referência em favor da(s) empresa(s): 
MaSoN EQUiPaMENToS lTda cNPJ: 12.538.156/0013-43 no valor total de 
R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais) Data da Ho-
mologação: 22/08/2022. os autos se encontram com vista franqueada aos 
interessados.  adriaNa aNdrade oLiVeira - Prefeita Municipal

toMada de PreÇos Nº 2/2022-007 PMrP
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a auto-
ridade competente da Prefeitura Municipal de rondon do Pará, Sr(a). adri-
aNa aNdradE oliVEira, HoMoloGa e adJUdica a ToMada dE PrEÇoS 
nº 2/2022-007 PMRP que teve como objetivo a seleção da melhor proposta 
para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM coNSTrUÇÃo ciV-
il Para EXEcUÇÃo da rEforMa E aMPliaÇÃo da cÂMara MUNiciPal, 
Na SEdE do MUNicÍPio dE roNdoN do Pará, coNforME coNVÊNio Nº 
123/2022 - SEdoP, e torna público para o conhecimento dos interessados o 
resultado de licitação em referência em favor da(s) empresa(s): coNSTrUTo-
RA F & F EIRELI CNPJ: 06.261.152/0001-24 no valor total de R$ 697.335,60 
(seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta 
centavos) data da Homologação: 22/08/2022. os autos se encontram com 
vista franqueada aos interessados.  adriaNa aNdrade oLiVeira - Pre-
feita Municipal

Protocolo: 843672

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo deserta
PreGÃo eLetrÔNico Nº 0027/2022

o Processo licitatório PrEGÃo ElETrÔNico para Nº 0022/2022 aQUiSiÇÃo 
DE 50.000 L DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA A RECUPERAÇÃO DE 81,76KM; VI-
CINAL ESTRADA DO ARACY, COM EXTENSÃO DE 6,86KM; VICINAL EXPEDITO 

RIBEIRO, COM EXTENSÃO DE 4,82KM; VICINAL MAURICIA, COM  EXTENSÃO 
DE 2,14KM VICINAL ESTRADA DO BAMBU, COM EXTENSÃO DE 6,09KM; E 
ViciNal coMUNidadE BoM JESUS, coM EXTENSÃo dE 2,37KM, No MU-
NicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa, NoS TErMoS do coNVÊNio N° 
016/2022 cElEBrado ENTrE a SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPor-
TE-SETraN E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa BárBara do Pará/Pa 
- TiPo: TiPo MENor PrEÇo, Modo dE diSPUTa aBErTo - aBErTo em: 
03/08/2022 ÀS 09:00h, foi declarada dESErTa. MarcUs LeÃo coLares
-Prefeito Municipal.

Protocolo: 843673

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo - rePUBLicada
Processo LicitatÓrio N°096/2022

PreGÃo eLetrÔNico Nº 058/2022/srP/FUNdeB
objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada na aquisição de acessórios musicais para Banda de fanfarra de 
Santana do araguaia - Pá.
Nova data de abertura dia 06/09/2022 ás 09h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá e 
sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

adenilton da silva
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 843676

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
resULtado de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 005/2022-seMaP 
a comissão Permanente de Licitação da secretaria Municipal de Mu-
nicipal de agricultura e Pesca torna público o resultado da tomada de 
Preços nº 005/2022-seMaP. 
objeto: contratação de empresa especializada na construção de conten-
ção rip-rap, canaleta, dissipadores, calçada, Grama e Escadaria, na Vila de 
Boim, na região do lago Grande, no município de Santarém - convênio nº 
162/2022-SEdoP. Empresa vencedora do certame: Peixoto construtora ltda, 
inscrita no cNPJ nº 83.754.705/0001-21, vencedora do certame com valor 
global de R$ 490.553,83 (quatrocentos e noventa mil, quinhentos e cinqüenta 
e três reais e oitenta e três centavos). clauber roge de oliveira rocha - 
Presidente da comissão Permanente de Licitação.

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 002/2022-seMaP 

Objeto: Contratação de empresa especializada na Implantação, ampliação e 
reforma em sistema de abastecimento de água em comunidades rurais, no 
município de Santarém, neste estado - convênio nº 241/2022-SEdoP. data 
de abertura: 27 de setembro de 2022 às 09h30m, na sala de reunião da Se-
cretaria 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
Portaria Nº 038/2022-seMaP

o secretário Municipal de agricultura e Pesca, sr. Bruno da silva costa, 
no uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 008/2021, de 01 de 
janeiro de 2021, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao 
disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resoLVe:
art. 1º - designar o servidor abaixo indicado para, com observância da le-
gislação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a Se-
cretaria Municipal de agricultura e Pesca e a empresa contratada para insta-
lação de Grupo geradores, incluindo Quadro de distribuição, aterramento e 
para-raio, na Zona rural do Município de Santarém. fabio adriano lopes dos 
Santos - Matrícula nº 89159.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o servidor: Antonio Manoel Coe-
lho amaral - Matrícula nº 30551.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. dê-se ciên-
cia, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secretário Municipal 
de agricultura e Pesca aos vinte e dois dias de agosto de dois mil e vinte e 
dois. Bruno da silva costa. secretário Municipal de agricultura e Pes-
ca. decreto nº 008/2021 - GaP/PMs.

Portaria Nº 039/2022-seMaP
o secretário Municipal de agricultura e Pesca, sr. Bruno da silva costa, 
no uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 008/2021, de 01 de 
janeiro de 2021, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao 
disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resoLVe:
art. 1º - designar o servidor abaixo indicado para, com observância da legis-
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lação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a Secre-
taria Municipal de agricultura e Pesca e a empresa contratada para aquisição 
de combustíveis fluvial para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de agricultura e Pesca - SEMaP. Marlison luan Silva rodrigues - Matrícula nº 
88186.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o servidor: Edinelson Nascimen-
to de Sousa - Matrícula nº 86931.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. dê-se ciên-
cia, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secretário Municipal 
de agricultura e Pesca aos vinte e dois dias de agosto de dois mil e vinte e 
dois. Bruno da silva costa. secretário Municipal de agricultura e Pes-
ca. decreto nº 008/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 843675
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

eXtrato de adesÃo a ata de reGistro de PreÇos
ModaLidade: 

adesÃo a ata  Nº a/2022-004 
objeto: adesão parcial à ata de registro de Preços nº 20220066, decorrente 
do processo licitatório na modalidade Pregão eletrônico  Nº 003/2022 SrP da 
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, objetivando a aquisição de conjuntos 
escolares de mesas e cadeiras, a fim de atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de Educação de São Miguel do Guamá. orgão gerenciador: 
Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará.contratada: Maqmóveis indústria e 
Comércio de móveis Ltda, Cnpj : 54.826.367/0001-98. Ratifico a Licitação 
na forma da lei nº 8.666/93 - cristiana Grimouth taveira - secretaria 
Municipal de educação, 17 de agosto de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222874 

oriGeM: caroNa Nº a/2022-004 
coNtrataNte.: Fundo de des. da Educação e valor. do Magistério; CON-
TRATADA(O): Maqmóveis Indústria e Comércio de móveis Ltda, Cnpj : 
54.826.367/0001-98; OBJETO:  Adesão parcial à ata de Registro de Preços nº 
20220066, decorrente do processo licitatório na modalidade Pregão eletrônico  
Nº 003/2022 SRP da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, objetivando a 
aquisição de conjuntos escolares de mesas e cadeiras, a fim de atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamá. 
VALOR TOTAL: R$ 656.881,25 (seiscentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e 
oitenta e um reais e vinte e cinco centavos). ViGÊNcia: 19 de agosto de 2022 
a 31 de dezembro de 2022.

Protocolo: 843677

errata
a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ 

Torna público a errata da publicação, 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 proce-
dimentos constantes na “tabela de procedimentos” fornecido pelo ministério 
da saúde, objetivando atender necessidades da secretaria municipal de saú-
de de São Miguel do Guamá-PA, circulada em 22/08/22 no Diário Oficial do 
Estado, Diário Oficial da União e Jornal Amazônia, como segue: onde se lê: 
a abertura da sessão pública será em 01/08/22 às 08:00 horas, leia-se: a 
abertura da sessão pública será em 01/09/22 às 08:00 horas. Permanecendo 
inalteradas as demais informações.

eduardo sampaio Gomes Leite-Prefeito

Protocolo: 843678

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo 

ao coNtrato Nº 20222751
termo aditivo: Primeiro. origem: Pregão Eletrônico 019/2022. contra-
tante: fundo de des.da Educ.e Valor.do Magistério - fUNdEB. contratada: 
LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA. CNPJ: 14.066.118/0001-27. Objeto: O 
presente Termo Aditivo objetiva o reequilíbrio econômico-financeiro do con-
trato nº 20222751, nos termos do Art. 65, Inc.II, Letra “d”, da Lei Federal nº 
8.666/93. Valo: R$ 728.910,63. Vigência: 01/08/2022 a 31/12/2022. Data da 
Assinatura: 29 de julho de 2022.

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo 
ao coNtrato Nº 20222790

termo aditivo: Primeiro. origem: Pregão Eletrônico 019/2022. contratante: 
fundo Municipal de Educação - fME. contratada: loEdSoN NaSciMENTo 
DE SOUSA. CNPJ: 14.066.118/0001-27. Objeto: O presente Termo Aditivo 
objetiva o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 20222790, nos 
termos do Art. 65, Inc.II, Letra “d”, da Lei Federal nº 8.666/93. Valo: R$ 
150.755,22. Vigência: 01/08/2022 a 31/12/2022. data da assinatura: 29 de 
julho de 2022.

cristiaNa GriMoUtH taVeira
SEcrETária MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 843679

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

toMada de PreÇo Nº 2/2022-1207001
o Município de tomé açu - Pa, torna pública a Adjudicação e Homologação 
do resultado da TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-1207001, Objeto: CONTRATA-
ÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE ENGENHaria Para coN-
clUSÃo  daS oBraS dE coNSTrUÇÃo da crEcHE MUNiciPal TiPo B, lo-
caliZada No Bairro  alVESlÂNdia, MacroZoNa do NÚclEo UrBaNo dE 
QUaTro BocaS, MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU/ Pa. lavrado em favor da Empresa: 
SErrUYa E liMa arQUiTETUra E coNSTrUÇÃo lTda, inscrita no cNPJ(Mf) 
CNPJ 11.566.142/0001-37, no valor: R$ 2.797.217,95 (dois milhões, setecentos 
e noventa e sete mil, duzentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos). 
carLos aNtÔNio Vieira - Prefeito.

toMada de PreÇo Nº 2/2022-1307001
o Município de tomé açu - Pa, torna pública a Adjudicação e Homologa-
ção do resultado da TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-1307001, Objeto: CON-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE ENGENHaria Para 
EXEcUÇÃo daS oBraS dE coNSTrUÇÃo dE crEcHE MUNiciPal TiPo B, lo-
caliZada No Bairro NoVo  HoriZoNTE, MacroZoNa do NÚclEo UrBa-
No dE QUaTro BocaS, MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU /  Pa.. lavrado em favor 
da Empresa: SErVE oBraS ENGENHaria EirEli, inscrita no cNPJ(Mf) cNPJ 
05.257.336/0001-58, no valor: R$ 2.302.478,03 (dois milhões, trezentos e dois 
mil, quatrocentos e setenta e oito reais e três centavos). 
carLos aNtÔNio Vieira - Prefeito

toMada de PreÇo Nº 2/2022-1807001
o Município de tomé açu - Pa, torna pública a Adjudicação e Homologação 
do resultado da TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-1807001, Objeto: CONTRA-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE ENGENHaria Para 
EXEcUÇÃo  daS oBraS dE rEforMa E adEQUaÇÃo da E.M.E.i.f. NoVa 
Vida, localiZada Na  coMUNidadE NoVa Vida, rEforMa da E.M.E.i.f. 
MaNoEl PEdro fErrEira, localiZada  Na rUa cUrUNUMa BraGaNTiNa 
Na Vila NoVa oliNda, coNSTrUÇÃo da E.M.E.i.f.  alUiSio fUrTado, 
localiZada Na coMUNidadE do liMÃo Na MicrorrEGiÃo do aPUÍ,  To-
daS Na ZoNa rUral do MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU / Pa. lavrado em favor 
da Empresa: W M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ(MF) 
CNPJ 18.785.185/0001-52, no valor: R$ 2.107.547,77 (dois milhões, cento 
e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos). 
carLos aNtÔNio Vieira - Prefeito

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20221018; oriGEM.....................: ToMada dE PrE-
ÇOS Nº 2/2022-1207001; CONTRATANTE........: FUN.DE MAN.E DES.DA ED. 
BÁS.E VALOR.MAG.FUNDO DE D; CONTRATADA(O).....: SERRUYA E LIMA AR-
QUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA; OBJETO......................: CONTRATAÇÃO 
dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE ENGENHaria Para coN-
clUSÃo daS oBraS dE coNSTrUÇÃo da crEcHE MUNiciPal TiPo B, lo-
caliZada No Bairro alVESlÂNdia, MacroZoNa do NÚclEo UrBaNo dE 
QUATRO BOCAS, MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU / PA.; VALOR TOTAL................: 
R$ 2.797.217,95 (dois milhões, setecentos e noventa e sete mil, duzentos e 
dezessete reais e noventa e cinco centavos);
ViGÊNcia...................: 10 de agosto de 2022 a 09 de agosto de 2023.
coNtrato Nº...........: 20221017; oriGEM.....................: ToMada dE PrE-
ÇOS Nº 2/2022-1307001; CONTRATANTE........: FUN.DE MAN.E DES.DA ED. 
BÁS.E VALOR.MAG.FUNDO DE D; CONTRATADA(O).....: SERVE OBRAS ENGE-
NHARIA EIRELI; OBJETO......................: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PEcialiZada EM SErViÇoS dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS 
dE coNSTrUÇÃo dE crEcHE MUNiciPal TiPo B, localiZada No Bairro 
NoVo HoriZoNTE, MacroZoNa do NÚclEo UrBaNo dE QUaTro BocaS, 
MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU / PA.; VALOR TOTAL................: R$ 2.302.478,03 
(dois milhões, trezentos e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e três cen-
tavos); VIGÊNCIA...................: 10 de Agosto de 2022 a 09 de Agosto de 2023
coNtrato Nº...........: 20221119; oriGEM.....................: ToMada dE PrE-
ÇOS Nº 2/2022-1807001; CONTRATANTE........: FUN.DE MAN.E DES.DA ED. 
BÁS.E VALOR.MAG.FUNDO DE D; CONTRATADA(O).....: W M CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA; OBJETO......................: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
cialiZada EM SErViÇoS dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE 
rEforMa E adEQUaÇÃo da E.M.E.i.f. NoVa Vida, localiZada Na coMUNi-
dadE NoVa Vida, rEforMa da E.M.E.i.f. MaNoEl PEdro fErrEira, locali-
Zada Na rUa cUrUNUMa BraGaNTiNa Na Vila NoVa oliNda, coNSTrUÇÃo 
da E.M.E.i.f. alUiSio fUrTado, localiZada Na coMUNidadE do liMÃo Na 
MicrorrEGiÃo do aPUÍ, TodaS Na ZoNa rUral do MUNicÍPio dE ToMÉ
-AÇU / PA.; VALOR TOTAL................: R$ 2.107.547,77 (dois milhões, cento e 
sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos); VIGÊN-
cia...................: 11 de agosto de 2022 a 10 de agosto de 2023.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2022-1208001 

Tipo menor preço unitário, sob o regime de empreitada por preço global. con-
tratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução 
das obras de reforma de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde no bairro Porteli-
nha, localizada na sede do município, reforma de 01 (uma) Unidade Básica de 
Saúde na Vila água Branca, e reforma de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde 
na Vila Nova,  ambas localizadas na zona rural do município de Tomé-açu / 
PA, conforme especificações contidas no Edital e anexos. data de abertura: 
08/09/2022 às 08:30h. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na 
sala de reuniões da cPl, no Mural de licitações/TcM/Pa e no site https://
transparencia.prefeituratomeacu.pa.gov.br - ariane Lima Batista - Presi-
dente da cPL/PMta - tomé-açu / Pa.

Protocolo: 843680
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-057FMs

o Município de tUcUMÃ, atraVÉs da secretaria MUNiciPaL de 
saÚde, por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará 
licitação às 09:00 horas do dia 5 de setembro de 2022, na modalidade PrE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022-057FMS, tipo menor preço por ITEM, cujo 
EVENTUal E fUTUra aQUiSiÇÃo ParcElada dE UNiforMES dESTiNadoS 
a aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE. de acor-
do com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de com-
pras Públicas, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. informações 
Gerais: o edital está disponível na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, 
Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@
gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mu-
ral-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 23 de agosto de 2022. iGor LiMa dos 
saNtos - Pregoeiro.

Protocolo: 843681

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNistratiVo
coNcorrÊNcia PÚBLica N° 001/2022 FMs-cP

objeto: contratação de empresa especializada em reforma e ampliação do 
Hospital Municipal de Trairão/Pará, com 3.671,92 m², contemplando a se-
guinte estrutura física: urgência e emergência, internação, centro cirúrgico, 
maternidade, cME, caf, laboratórios, raio-X e imagens, administração e demais 
estruturas de apoio”, conforme Termo de convênio nº 33/2022 - SESPa. a Pre-
feitura Municipal de Trairão, Pa, através de sua comissão especial de licitação, 
em conformidade com a lei n°. 8.666/93 e disposições do edital, torna público 
o recurso administrativo interposto por uma empresa inabilitada no certame.
o recurso poderá ser adquirido no departamento de licitações, em dia de 
expediente das 08:00 às 14:00h, no endereço descrito no edital, bem como 
no poderá ser solicitado pelo e-mail licitacoestrairao@hotmail.com  . a ou-
tra empresa participante, querendo, poderá impugnar o recurso ou renunciar 
desse direito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de 
publicação deste aviso na Imprensa Oficial, na forma do art. 109, § 3o, da Lei 
n°. 8666/93. Sendo assim, poderá protocolar sua impugnação ou renúncia 
(desistência) no departamento de licitações, em dia de expediente das 08:00 
às 14:00h. a empresa deverá apresentar a impugnação ou renúncia, em am-
bas as possibilidades de entrega, até as 14:00h do dia 30 de agosto de 2022, 
sob pena de preclusão do direito.
Josenilton Muniz da silva - Presidente da ceL.

Protocolo: 843682

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Uruará Pará pública rEVoGaÇÂo do PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 9/2022-00032, ProcESSo adMiSTraTiVo Nº 920220032 
oBJETo: aquisição de caminhão com implemento pipa para 20.000 l para o 
município de Uruará-Pará, conforme convênio nº 078/2022- SETraN e exi-
gências estabelecidas neste Edital e seus anexos, com abertura prevista para 
16 de agosto de 2022, às 09 horas, por razão de interesse público.

Protocolo: 843684

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-047-FMs  

rePetiÇÃo  
oBJeto: Prestação de serviços laboratoriais. aBErTUra: 08/09/2022, às 
09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital estará dispo-
nibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, Erro! A referência de hiperlink 
não é válida. www.licitanet.com.br e também poderão ser lidos ou obtidas 
cópias na sede do departamento de Suprimentos e Serviços, situado na 
avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, 
das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 23/08/2022. cleonice da 
silva soares - Pregoeira.

Protocolo: 843686

..

ParticULares
.

GiLeNo aNdrade aLMeida
cPF 120.120.505-06 

Torna público que requereu da SEMaS-Belém-Pa, licenciamento para ativida-
de agropecuária na fazenda Querência ferradura iii, antecedido de Supres-
são de Vegetação Primária, no Município de Prainha-Pa,

Protocolo: 843674

GiLeNo aNdrade aLMeida 
cPF 120.120.505-06 

Torna público que requereu da SEMaS-Belém-Pa, licenciamento para ativida-
de agropecuária na fazenda Querência ferradura, antecedido de Supressão 
de Vegetação Primária, no Município de Prainha-Pa,

Protocolo: 843672

aParecida Maria siLVa dos saNtos 
cPF: 362.689.762-15 

localizado rUa c4 faZENda BoM SoSSEGo PiTiNGa, Zona rural, torna pú-
blico que requereu junto a SEMASA Breu Branco a Licença de Operação para a 
atividade de BENEficiaMENTo dE frUTaS (dESPolPadEira).

Protocolo: 843670

serViÇo sociaL do traNsPorte – sest
UNidade B Nº 37

ato aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
ato coNcorrÊNcia Nº 006/2022

o serviço social do transporte – sest tornam público a homologação e 
adjudicação da concorrência nº 006/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE GErENcia-
MENTo dE rESÍdUo dE SaÚdE E cHUMBo QUE SE rESPoNSaBiliZE PEla 
colETa, TraNSPorTE, iNciNEraÇÃo E dESTiNaÇÃo fiNal dE rESÍdUoS 
PElo PErÍodo dE 12 MESES Para aTENdEr aS clÍNicaS do SEST UNida-
dE oPEracioNal B-37 BElÉM/Pa, conforme Edital e seus anexos, em favor 
da empresa rEciclE SErViÇoS dE liMPEZa lTda (cNPJ: 08.272.547/0001-
58) no valor de R$ 8.911,68 (Oito mil novecentos e onze reais e sessenta e 
oito centavos).

Gabriela Bastos Machado
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 843420

.

.

eMPresariaL
.

cÂMara MUNiciPaL de acarÁ
adesÃo a ata de reGistro de PreÇos Nº 001/2022- cMac

considerando o aceite de adesão da Prefeitura Municipal de concór-
dia/Pa, órgão gerenciador da ata, a análise da comissão Permanente de 
licitação e do Parecer Jurídico favorável à adesão a ata de registro de Pre-
ços nº 20222803, oriunda do Pregão Eletrônico SRP 9/2022-003, cujo objeto 
adesão a ata de registro de preços nº 20222803 da Prefeitura Municipal de 
concórdia-Pa, para a contratação de empresa especializada em serviços de 
telecomunicações de acesso à internet Banda larga para a implementação, 
operação, e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado a internet, 
para atender as necessidades da câmara Municipal do acará-Pa, sendo ven-
cedora a empresa arca EMPrEENdiMENToS, coNSTrUÇÕES E SErViÇoS 
LTDA, CNPJ nº 07.104.510/0001-58 , no valor de R$ 24.140,40 (vinte e qua-
tro mil cento e quarenta reais e quarenta centavos). autorizo a adesão à ata 
de registro de preços conforme descrito acima, nos termos referenciados no 
processo. cláudia Maria carneiro Mota da silva-Presidente.

eXtrato de coNtrato
Processo administrativo Nº 2022/001-cMac. Modalidade: adesão a ata 
de registro de Preço Nº 001/2022-cMac. Objeto: Adesão a ata de registro 
de preços nº 20222803 da Prefeitura Municipal de concórdia-Pa, para a con-
tratação de empresa especializada em serviços de telecomunicações de aces-
so à internet Banda larga para a implementação, operação, e manutenção 
de um link de acesso, síncrono, dedicado a internet, para atender as necessi-
dades da câmara Municipal do acará-Pa. contratante: câmara Municipal do 
acará cNPJ nº 04362646/0001-70. contratada: arca EMPrEENdiMENToS, 
coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda, cNPJ nº 07.104.510/0001-58.contrato 
Nº 2022/001, Valor Global R$ 24.140,40 (vinte e quatro mil cento e quarenta 
reais e quarenta centavos). Vigência de 05/05/2022 à 31/12/2022. cláudia 
Maria carneiro Mota da silva-Presidente.

Protocolo: 843668

aViso de ProrroGaÇÃo
a câmara Municipal de santa Maria do ParáPa, torna publico a pror-
rogação do Pregão Eletrônico SRP nº 001/2022 cujo objeto é a Registro de 
preços para futura e eventual  aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS, oB-
JETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE SaNTa 
Maria do Pará/Pa , pelo princípio da conveniência e da oportunidade. a 
nova data da sessão Pública será em 30/08/2022 às 08:00 horas, por meio 
do endereço eletrônico Portal de compras do Governo federal https://www.
gov.br/compras/pt-br, UaSG:. 929525, Edital e anexos poderão ser obtidos 
nos seguintes endereços:https://camarasantamariadopara.pa.gov.br/ Portal 
de compras do Governo federal https://www.gov.br/compras/pt-br , Portal 
TCM/PA, E-mail: camaramunicipalsmp@gmail.com, ou na Av. Bernardo Sayão 
nº1361, centro, santa Maria do Pará/Pa horário de 08:00 Às 12:00hs.
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aViso de ProrroGaÇÃo
a câmara Municipal de santa Maria do ParáPa, torna publico a pror-
rogação do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022 cujo objeto é a Registro de 
preços para futura e eventual  aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE ProdUToS dE 
liMPEZa, HiGiENiZaÇÃo E dEScarTáVEiS, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NE-
cESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE SaNTa Maria do Pará /Pa, pelo 
princípio da conveniência e da oportunidade. a nova data da sessão Pública 
será em 31/08/2022 às 11:00 horas, por meio do endereço eletrônico Portal 
de compras do Governo federal https://www.gov.br/compras/pt-br, UaSG:. 
929525, Edital e anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: ht-
tps://camarasantamariadopara.pa.gov.br/ Portal de compras do Governo 
federal https://www.gov.br/compras/pt-br , Portal TcM/Pa, E-mail: camara-
municipalsmp@gmail.com, ou na Av. Bernardo Sayão nº1361, centro, santa 
Maria do Pará/Pa horário de 08:00 Às 12:00hs.

aViso de ProrroGaÇÃo
a câmara Municipal de santa Maria do ParáPa, torna publico a prorroga-
ção do Pregão Eletrônico SRP nº 003/2022 cujo objeto é a Registro de preços 
para futura e eventual  aQUiSiÇÃo dE VEicUlo 0KM TiPo UTiliTario Para 
5 PaSSaGEiroS (PoPUlar) MoToriZaÇÃo dE No MiNiMo 1.0 oU SUPE-
rior MoTor flEX ( alcool E GaSoliNa) caMBio MaNUal (5 MarcHaS a 
frENTE E UMa MarcHa rÉ) VEicUlo aUToMoTor TiPo UTiliTario coM 05 
lUGarES iNclUiNdo o MoToriSTa, aNo ModElo E faBricaÇÃo 2022, 0 
KM (ZEro QUiloMETro), cor Solida BraNco, BicoMBUSTiVEl -flEX, 04 
PorTaS, dirEÇÃo HidraUlica, MoToriZaÇÃo MiNiMa 1.0 oU SUPErior, 
VidroS E TraVaS ElETricaS, caMBio MaNUal dE No MiNiMo 5 MarcHaS 
a frENTE E UMa rÉ, radio aM/fM coM cd PlaYEr, USB, aNTENa E alTo 
falaNTES, dESEMBaÇador TraSEiro, JoGo dE TaPETES dE BorracHa 
Para o iNTErior, ar coNdicioNado E alarME. TodoS oS iTENS dE 
SEGUraNÇa E oBriGaTorioS dE acordo coM a lEGiSlaÇÃo ViGENTE. 
GaraNTia MiNiMa dE 12 (doZE) MESES, pelo princípio da conveniência e da 
oportunidade. a nova data da sessão Pública será em 31/08/2022 às 14:00 
horas, por meio do endereço eletrônico Portal de compras do Governo fede-
ral https://www.gov.br/compras/pt-br, UaSG:. 929525, Edital e anexos poderão 
ser obtidos nos seguintes endereços: https://camarasantamariadopara.pa.gov.
br/ Portal de compras do Governo federal https://www.gov.br/compras/pt-br 
, Portal TcM/Pa, E-mail: camaramunicipalsmp@gmail.com, ou na av. Bernardo 
Sayão nº1361, centro, santa Maria do Pará/PA horário de 08:00 Às 12:00hs.

aNtoNio GUstaVo Batista aLeNcar
Presidente da câmara Municipal

Protocolo: 843652

a empresa r HarUko kaGaWa FaBrica de BaNdeJa eireLi 
cNPJ: 20.488.796/0001-80 

Situ Santa izabel do Pará, requereu na SEMMa-SiP a lo n.º 146/2021 valida-
de até 21/10/2022 para atividade de fabricação de chapas e embalagens de 
papelão ondulado. Processo n.º 212/2021.

Protocolo: 843649

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo - retiFicado
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022

o seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que reali-
zará licitação, conforme abaixo:
aquisição de equipamentos para o laboratório de análises térmicas e carac-
terização de mineral junto ao ISI-TM, em atendimento as necessidades do 
SENai-dr/Pa, conforme edital e anexo i.
aBertUra: 05 de setembro de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
O edital retificado poderá ser retirado no endereço, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/.
Poderá também ser obtido através do site do BB, no endereço eletrônico do 
Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br

Belém (Pa), 24 de agosto de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 843647

MUNicÍPio de MaracaNÃ
decreto n. 061/2022 GaB - PMM, de 02 de aGosto de 2022

declara situação de emergência nível ii nas áreas do MUNicÍPio de 
MaracaNÃ afetadas pela Erosão costeira/Marinha - coBradE 11410, con-
forme Portaria nº 260/2022 de 02 de fevereiro de 2022- Mdr.
o senhor Prefeito Municipal de Maracanã, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 54, inciso ii da lei orgânica Municipal e pelo inciso 
Vi do artigo 8º da lei federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012.
coNsideraNdo:
i - Que intensas precipitações hídricas, fortes marés e aumento do nível do 
oceano atlântico atingem a região costeira do Município de Maracanã a vários 
anos, causando a Erosão costeira/Marinha e provocando a diminuição gra-
dual e expressiva da faixa costeira afetando principalmente as comunidades 
do Penha, comunidade Vila do Mota e comunidade Boa Esperança, Vila 40 
do Mocooca e na Avenida Bertoldo Costa, e conseqüentemente gerando a 
destruição de  casas de moradores e postes de energia elétrica, e no risco em 
eminência de escolas, postos de saúde, bem como sucessivas degradações no 
processo de estrutura de trapiches e pontes do município, o que tende a piorar 
nos próximos anos se não forem adotadas medidas de prevenção e mitigação, 
conforme laudos da coordenação de defesa civil Municipal de Maracanã, Se-
cretarias de assistência, obras e Meio ambiente, todos em anexo.
ii - Que em decorrência do referido evento a Secretaria Municipal de assistên-

cia Social e a defesa civil de Maracanã detectou que as seguintes comunida-
des e pessoas foram afetadas: 1-comunidade 40 do mocooca= 75 pessoas= 
17 famílias; 2- Av. Bertoldo Costa = 13 pessoas = 2 famílias; 3- Vila do mota= 
253 pessoas= 56 famílias; 4- Vila da Penha = 99 pessoas = 22 famílias; 5- 
Boa esperança = 68 pessoas = 15 famílias, afetando um total de 508 pessoas 
diretas e indiretamente, sendo no total 112 famílias e que são necessárias 
medidas urgentes para contenção do avanço da erosão, em especial a cons-
trução de contenção na Vila do 40 do Mocooca, com risco iminente de afetar 
a rede de Transmissão de Energia Elétrica, que poderá atingir milhares de 
pessoas, bens e prédios na ilha de Mainandeua (8.100 pessoas além de co-
mércios, escola, unidades de saúde e secretarias), conforme laudos do corpo 
de bombeiros do Pará e defesa civil do Estado do Pará.
iii - Que a fundamentação deste ato, com o detalhamento do desastre, cons-
ta em Parecer Técnico da coordenação Municipal de defesa civil de Maracanã 
favorável à declaração da situação de anormalidade, conforme disposto na 
Portaria nº 260/2022 de 02 de fevereiro de 2022.
decreta:
art. 1º.fica declarada a Situação de Emergência nas áreas do Município de 
Maracanã registradas no formulário de informações do desastre - fidE e de-
mais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado 
e codificado como COBRADE 11410, conforme Portaria nº 260/2022 de 02 de 
fevereiro de 2022.
art. 2º. autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atua-
rem sob a coordenação da defesa civil Municipal de Maracanã, nas ações de 
resposta ao desastre e reconstrução das áreas afetadas.
art. 3º. autoriza-se a convocação de voluntários e a realização de campanhas 
de arrecadação de recursos para reforçar as ações de resposta ao desastre, 
com o objetivo de assistira população afetada pelo desastre, sob a coordena-
ção da defesa civil de Maracanã.
art. 4º. de acordo com o estabelecido nos incisos Xi e XXV do artigo 5º da 
constituição federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes 
de proteção e defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta 
aos desastres, em caso de risco iminente, a:
i - adentrarem residências para prestar socorro ou para determinar a pronta 
evacuação;
ii - usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, asse-
gurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
Parágrafo único: Será responsabilizado o agente de proteção e defesa civil ou 
autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com 
a segurança global da população.
art. 5º. de acordo com o estabelecido no art. 5º do decreto-lei nº 3.365, de 
21 de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por 
utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas 
em áreas de risco de desastre.
§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a deprecia-
ção e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas 
inseguras.
§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situ-
adas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das 
edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.
art. 6º. com fulcro no inciso Viii do art.75 da lei nº 14.133, de 1º de abril 
de 2021, sem prejuízo das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 
101/2000), é dispensável a licitação nos casos de emergência ou de cala-
midade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços 
públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários 
ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de 
obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, 
contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a 
prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já con-
tratada com base no disposto no citado inciso.
art. 7º. Este decreto tem validade por 180 (cento e oitenta) dias e entra em 
vigor na data de sua publicação.

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, cUMPra-SE.
Gabinete do Prefeito, Maracanã/Pa, 02 de agosto de 2022.

__________________________________
reGiNaLdo de aLcÂNtara carrera

Prefeito Municipal de Maracanã
Protocolo: 843645

a aLcoa WorLd aLUMiNa BrasiL Ltda.
cNPJ 06.167.730/0005-91 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a autorização de Supressão Vegetal 
- aSV nº 5053/2022 Processo nº 2018/14345 com validade até 16/08/2025, 
está autorizada a Supressão Vegetal em 60,61 ha, para realização da 
continuação da pesquisa mineral nas áreas delimitadas pelas poligonais 
808.954/1975, 850.010/1991, 850.011/1991, 808.953/1975, 751.177/1996 
e 850.580/2003, requeridas junto à Agencia Nacional de Mineração - ANM, 
nos termos do Parecer Técnico nº 56684/GEMiNa/cMiNa/dla/SaGra/2022, 
datado de 08/08/2022, vinculada às licenças de operação nº 7405/2015 e 
3113/2009 (renovada automaticamente através do Processo nº 14345/2018), 
localizada na Mina de Juruti, zona rural, Município de Juruti, Estado do Pará.

Protocolo: 843641

cÂMara MUNiciPaL de PaU d’arco - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022
Processo Licitatório nº 001/2022. Objeto: Aquisição de um Veículo leve tipo 
hatch 0km ano/modelo 2022/2022, Edital no Endereço: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. abertura das Propostas: 06/09/2022 às 09h00min. in-
formações Gerais: www.cmpd.pa.gov.br. e-mail: licitacao@cmpd.pa.gov.br 
Vilamon P. ramos:  Pregoeiro.

Protocolo: 843639
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a aLcoa WorLd aLUMiNa BrasiL Ltda.
cNPJ 06.167.730/0005-91 

Torna público que recebeu da SEMMa/JUrUTi-Pa a autorização de resgate de 
fauna - aU nº 54/2022 Processo nº 167/2022 com validade até 11/08/2023, 
está autorizada a realizar atividade de afugentamento, resgate, Translocação 
de fauna Silvestre, dentro do limite das áreas requeridas nos processos dNPM 
nº. 850.576/2017 e nº. 850.577/2017, município de Juruti. Esta autorização 
está vinculada a licença de operação nº. 018/2021, concedida nos Termos 
do Parecer Técnico nº. 002/2021 de 30/08/2021 - SEMMa/dla e do Parecer 
Jurídico nº. 002/2021 de 31/08/2021 - PGM/SEMMa, localizada na Mina de 
Juruti, zona rural, Município de Juruti, Estado do Pará.

Protocolo: 843635

aUto Posto saNdro eireLi 
cNPJ 05.115.613/0001-98 

Torna público que recebeu da SEMaS a lo  n° 13639/2022 com validade até 
08/08/27 p/transporte de combustíveis, município de Viseu/Pa.

Protocolo: 843633

ateM’s distriBUidora de PetroLeo s.a.
Torna público que requereu junto a SEMAS/PA, a Licença de Operação - LO, 
sob protocolo nº 2022/0000026198, para atividade de instalação portuária 
dentro ou fora do porto organizado e terminal de uso privado somente para 
cargas não perigosas, em Santarém/Pa.

Protocolo: 843631

iNdÚstria e coMÉrcio de Madeiras 
aLto araGUaia eireLi 

devidamente escrita no cNPJ n° 29.932.447/0001-80 e inscrição Estadual 
15.596.529-8, com sede na Rod. BR 163 km 1115, n° 1115, Bairro Santa 
Julia, município de Novo Progreso - Pa, cEP: 68.193-000, torna público que 
solicitou junto a SEMMA/NP o pedido de Licença de Operação (L.O.) protocolo 
n° 1322/2022 em 19/08/2022.

Protocolo: 843628

Pedro aLBa 
cPF: 065.416.159-34 

Proprietário do imóvel rural denominado de fazenda Pequizeiro, localizada 
na rodovia Br 163, KM 959, Md, sentido cuiabá-Santarém, município de 
Altamira - PA, torna público que REQUEREU junto a SEMAT/PMA, a Licença 
de atividade rural - lar, para a atividade de criação de Bovinos conforme 
protocolo 1072/2022.

Protocolo: 843625

WiLHaMe oLiVeira aMoriM 
cPF: 910.553.422-49 

Proprietário do imóvel rural denominado de fazenda Petrowilton i, localizado 
na rodovia Br 163, KM 1158, margem esquerda, sentido cuiabá-Santarém, 
adentrando 4,5 KM pela Vicinal São Jorge, município de Novo Progresso, torna 
público que REQUEREU junto a SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural - LAR, 
para a atividade de criação de Bovinos conforme protocolo 1303/2022.

Protocolo: 843622

GUstaVo Grotto de daVid 
cPF: 695.433.301-82 

Proprietário do imóvel rural denominado de fazenda 7 Grottas, localizada na 
rodovia Br 163, KM 1034, Md, adentrando 04 KM de fundos, ME, município 
de Novo Progresso, torna público que rEcEBEU da SEMMa/NP a licença de 
atividade rural - lar, para a atividade de criação de Bovinos de número 
016/2022.

Protocolo: 843620

eXPortadora da iLHa iNdÚstria de coNserVas Ltda 
cNPJ 13.191.968/0001-94 

Torna público que requereu da SEMaMB/afuá, a renovação da licença de 
operação nº 002/2022, validade 07/01/2023, para produção de palmito em 
conserva de sua fábrica localizada no Rio Marajó Miri, s/n, CEP 68.890-000, 
Município de afuá, Estado do Pará.

Protocolo: 843617

iNdÚstria e coMÉrcio NoBre Ltda 
cNPJ nº. 05.415.443/0006-71 

Torna público que recebeu da SEMaMB/afuá, a licença de operação nº 
001/2022, validade 07/01/2023 para produção de palmito em conserva de 
sua unidade fabril localizada no rio Viana, s/n, cEP 68.890-000, Município de 
afuá, Estado do Pará.

iNdÚstria e coMÉrcio NoBre Ltda 
cNPJ nº. 05.415.443/0006-71 

Torna público que requereu da  SEMaMB/afuá, a renovação da licença de 
operação nº 001/2022, validade 07/01/2023 para produção de palmito em 
conserva de sua unidade fabril localizada no rio Viana, s/n, cEP 68.890-000, 
Município de afuá, Estado do Pará.

Protocolo: 843618

coNserVas sr Ltda 
cNPJ nº. 02.744.634/0002-65 

Torna público que requereu da SEMMa/Trairão, a renovação da licença de 
operação nº 001/2022, validade 11/01/2023, para produção de palmito em 
conserva de sua unidade fabril localizada na rodovia Br 163 cuiabá-Santa-
rém, s/n, km 1347, CEP 68.198-000, Município de Trairão, Estado do Pará.

Protocolo: 843613

iNdÚstria e coMÉrcio NoBre Ltda
cNPJ nº. 05.415.443/0003-29 

Torna público que recebeu da SEMMa/Breves, a licença de operação nº 
032/2022, validade 31/12/2022 para produção de palmito em conserva de 
sua unidade fabril localizada no rio Tamacurí, s/n, cEP 68.800-000, Município 
de Breves, Estado do Pará.

iNdÚstria e coMÉrcio NoBre Ltda 
cNPJ nº. 05.415.443/0003-29 

Torna público que requereu da SEMMa/Breves, a renovação da licença de 
operação nº 032/2022, validade 31/12/2022 para produção de palmito em 
conserva de sua unidade fabril localizada no rio Tamacurí, s/n, Município de 
Breves, Estado do Pará.

Protocolo: 843614

iNdÚstria e coMÉrcio NoBre Ltda 
cNPJ nº. 05.415.443/0001-67 

Torna público que recebeu da SEMEia/abaetetuba, a licença de operação nº 
003/2022, validade 07/01/2023, para produção de palmito em conserva de 
sua unidade fabril localizada na rua 8 de dezembro, 300, cEP 68.440-000, 
cidade de abaetetuba, Estado do Pará.

iNdÚstria e coMÉrcio NoBre Ltda 
cNPJ nº. 05.415.443/0001-67 

Torna público que requereu da  SEMEia/abaetetuba, a renovação da licença 
de operação nº 003/2022, validade 07/01/2023, para produção de palmito 
em conserva de sua unidade fabril localizada na rua 8 de dezembro, 300, cEP 
68.440-000, cidade de abaetetuba, Estado do Pará.

Protocolo: 843615

MiNistÉrio da ecoNoMia
BaNco da aMaZÔNia s.a.

sociedade de ecoNoMia Mista de caPitaL aBerto
cNPJ 04.902.979/0001-44    

Nire 15300005132
asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria de acioNistas

editaL de coNVocaÇÃo
são convidados os acionistas do Banco da amazônia s.a., compa-
nhia aberta, a participar da assembleia Geral Extraordinária que será reali-
zada no dia 26 de agosto de 2022, às 11h, no 14° andar, Sala rio Tocantins, 
do Edifício Sede, na avenida Presidente Vargas nº 800, Belém (Pa) - cEP 
66017-901, a fim de:
1.  deliberar sobre a homologação do aumento de capital aprovado na assem-
bleia geral extraordinária realizada em 29.04.2022, via subscrição de novas 
ações, sendo 25.986.279 incorporadas pela União e 426.069 incorporadas 
pelos minoritários, adquiridas através do exercício do direito de preferência, 
na forma estabelecida pelo Decreto nº 10.955/2022; e
2.  deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social
Participação na assembleia - informações Gerais:
•  A participação do acionista poderá ser pessoal, por procurador devidamente 
constituído, via Plataforma digital ou via Boletim de Voto a distância por meio 
da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão. o Banco da amazônia, visando a segurança 
de todos e em cumprimento às medidas sanitárias, recomenda a adoção do 
Boletim de Voto a distância, mesmo diante da possibilidade de participação 
presencial e via Plataforma digital.
•  De acordo com o disposto na Medida Provisória n° 931, de 30.03.2020, e na 
instrução cVM nº 481, de 17.12.2009 e alterações posteriores, além da pos-
sibilidade de participação presencial e de voto à distância, será disponibilizada 
Plataforma digital para que os acionistas possam acompanhar a assembleia e 
exercer seu direito de voto.
•  O Banco disponibilizará para essa Assembleia o sistema de votação à dis-
tância, conforme previsto nos artigos 21-a e seguintes da instrução cVM nº 
481/2009 e alterações, cujas orientações de envio pelos acionistas estão ex-
pressas no documento disponibilizado no sítio eletrônico da comissão de Va-
lores Mobiliários e na página da rede mundial de computadores do Banco da 
amazônia - www.bancoamazonia.com.br.  Será permitido que seus acionistas 
enviem boletins de voto à distância por meio de seus respectivos agentes de 
custódia; através da apresentação do boletim de voto à distância devidamen-
te preenchido e documentos de identidade com foto em qualquer agência 
do Banco Bradesco S.a (opção válida somente para acionistas com ações 
escrituradas junto ao Banco escriturador) ou, ainda, diretamente ao Banco 
da amazônia
•  Para participar e deliberar na Assembleia, os acionistas devem observar as 
seguintes orientações:
a) excepcionalmente, será dispensado o depósito do instrumento de manda-
to, nos termos do art. 126 da lei nº 6.404/1976 e alterações posteriores, na 
sede do Banco da amazônia. os instrumentos de procuração, os documentos 
de identificação e de posição acionária serão recebidos por meio do endereço 
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DIRETORIA: Diretor Presidente: Nelson Antunes 
Borges, CPF 059.681.511-53; Rita de Nazaré Souza 
Rodrigues - Contadora - CRC-PA 014931, CPF 
632.826.072-53.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 

EMA AGROPECUÁRIA S/A - CNPJ N° 04.990.461/0001-00. Relatório da Diretoria: De acordo com as disposições legais e estatutárias submetemos à 
apreciação de V.Sas., as demonstrações inanceiras comparativas dos exercícios indos em 31/12/2021. Viseu-PA. 31/12/2021. A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020 E 31/12/2021

PASSIVO 2021 2020
CIRCULANTE 707.330,74 101.933,01
Adiant. de Clientes 600.000,00 -
Obrig. Sociais/trab. 1.940,75 -
Obrigações tributárias 105.389,99 101.933,01
PASS. NÃO CIRCUL. 2.839.212,62 2.705.982,04
PATRIMÔNIO LÍQ. (934.878,53) (484.736,33)
Capital Social Realiz. 7.687.248,00 7.687.248,00 
Resultados acumul. (8.622.126,53) (8.171.984,33)
Passivo Total 2.611.664,83 2.323.178,72

ATIVO 2021 2020
CIRCULANTE 1.302.899,72 916.229,12
 Disponível 2.461,36 37.570,76
  Caixa e Bancos 2.461,36 37.570,76
Realiz. à Curto Prazo 1.300.438,36 878.658,36
NAO CIRCULANTE 1.308.765,11 1.406.949,60
Imobilizado 1.308.765,11 1.406.949,60
  (-) Deprec. acumul. (5.047.698,45) (4.913.783,97)
 Diferido 0,00 0,00
(-) Amortiz. acumul. - -
ATIVO TOTAL 2.611.664,83 2.323.178,72

Demonstração do Resultado do
Exercício em 31/12/2020 e 31/12/2021

RECEITAS 2021 2020
Receita Operacional 16.200,00 73.900,00
 Venda 16.200,00 73.900,00
Produção e recuperação 11.020,00 5.290,00
Produção e recuperação 11.020,00 5.290,00
REC. BRUTA OPERAC. 27.220,00 79.190,00
CUSTO DAS VENDAS (9.090,00) (34.100,00)
LUCRO BRUTO 18.130,00 45.090,00
DESPESAS (468.272,20) (405.239,56)
 Despesas com pessoal (18.574,05) -
 Desp. Administrativas (251.169,32) (230.431,32)
 Despesas Financeiras (191.614,87) (174.808,24)
Despesas Tributárias (6.913,96) -
OUTR. REC. NÃO OPERAC. - -
Lucro/Prej. liq. Antes
 /I.R.e C.Social (450.142,20) (360.149,56)
Resultado do Exercício (450.142,20) (360.149,56)

DEMONSTR. DAS MUT. DO PATR. LÍQ. EXERC. FINDOS EM 31/12/2020 e 31/12/2021
    Descrição Capital Social Res. de Prejuízos Patrimônio
  Realizado Capital Acumulados Líq. Total
Saldo em 31/12/2020 7.687.248,00  (8.171.984,33) (484.736,33)
Resultado do Exercício - - (450.142,20) (450,142,20)
Saldo em 31/12/2021 7.687.248,00 - (8.622.126,53) (934.878,53)

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL
         AÇÕES       CAPITAL 
     (Natureza) Autorizado Subscrito A Subscrever Integralizado A Integralizar
ORDINÁRIAS (1) 8.000.000,00 6.437.429,49 1.562.570,51 6.437.429,49 -
PREFERENCIAIS CL “A” (2) 900.000,00 511.259,7, 388.740,25 511.259,75 -
PREFERENCIAIS CL “B” (3) 600.000,00 354.581,56 245.418,44 354.581,56 -
PREFERENCIAIS CL “C”(4) 500.000,00 383.977,5C 116.022,41 383.977,59 -
TOTAL 10.000.000,00 7.687.248,3! 2.312.751,61 7.687.248,39 -
CONTABEIS EM 31/12/2021. 1. Apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas 
contábeis emanadas da Lei 6.404/76 e demais disposições complementares. Estão sendo divulgada de forma comparativa a do exercício anterior. 2. Sumario 
das Principais Diretrizes Contábeis. 2.a. Ativo Circulante: São demonstrados pelos valores de custo de realização, quando aplicável às variações monetárias e 
os rendimentos auferidos até a data do balanço. 2.b. Ativo Imobilizado: E demonstrado pelo custo de aquisição ou construção, independentemente dos bens 
terem sido adquiridos por contrato de compra e venda ou arrendamento inanceiro. 2.c. Passivo Circulante: Estão demonstrados pelos valores contratados 
acrescidos dos encargos incorridos até a data do balanço. Registra as obrigações da entidade, que são vencíveis no prazo máximo de 360dias obedecendo 
aos parâmetros legais e iscais aplicáveis. 3. Patrimônio Liquido: O Patrimônio Liquido compreende o capital social acrescido de integralizações posteriores, 
efetuados pelos acionistas mais os lucros, menos os prejuízos incorridos. Está apresentado de acordo com as determinações estatutárias easAGO’s e AGE’s 
realizadas. 3.1. Capital Social Realizado: Composição do Capital Social em 31 de dezembro de 2021. Ações Ordinárias: 7.687.248,00. Belém (Pa) 31/12/2021. 
Diretor Presidente: Nelson Antunes Borges, CPF 059.681.511-53, Rita de Nazaré Souza Rodrigues - Contadora - CRC-PA 014931, CPF 632.826.072-53.

Protocolo: 843655

eletrônico secre@bancoamazonia.com.br em até 48 horas antes da realização 
da Assembleia, ou seja, até às 11 horas do dia 24 de agosto de 2022;
b) excepcionalmente, para as assembleias ora convocadas, não será neces-
sário o reconhecimento de firma nas procurações outorgadas pelos acionistas 
aos seus representantes, assim como será dispensada a autenticação dos 
documentos que acompanharem o boletim de voto a distância. as procura-
ções outorgadas na forma eletrônica pelos acionistas aos seus representantes 
deverão utilizar certificados emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP-Brasil;
c) para participação presencial, o acionista deverá comparecer à assembleia 
munido de documento que comprove a sua identidade e, também, de com-
provante de titularidade das ações de emissão da Sociedade expedido pelo 
custodiante. o comprovante de titularidade será dispensado para o titular de 
ações escriturais custodiadas no Bradesco. os acionistas, seus representantes 
ou procuradores, que optarem pela participação presencial deverão fazer uso 
obrigatório de máscara protetora;
d) para participação remota, por meio da Plataforma digital, ocorrerá median-
te credenciamento prévio com antecedência mínima de 48 horas da realização 
da Assembleia, ou seja, até às 11 horas do dia 24 de agosto de 2022, cujas 
solicitações deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico secre@banco-
amazaonia.com.br acompanhada dos documentos para participação;
e) o envio de boletins de voto a distância por meio da B3 - Brasil, Bolsa, Bal-
cão dispensa a necessidade de credenciamento prévio. Para participação na 
modalidade de voto à distância, o preenchimento e envio do boletim deverão 
ser realizados até o dia 19 de agosto de 2022 (inclusive).
documentos à disposição dos acionistas: este anúncio de convocação e a 
Proposta do conselho de administração contendo todas as informações exi-
gidas pela regulamentação vigente. referidos documentos estão à disposição 
dos acionistas na Secretaria Executiva do Banco da amazônia, na av. Presi-
dente Vargas, nº 800 - 13º andar, Belém (Pa), e estão sendo, inclusive, dispo-
nibilizados no Site www.bancoamazonia.com.br - relação com investidores, 
estando também disponíveis nos sites da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão e cVM.
Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos no 
site www.bancoamazonia.com.br - relações com investidores - atendimento 
aos investidores.

Belém (PA), 25 de julho de 2022.
aNdrea Maria raMos LeoNeL

Presidente do conselho de administração
Protocolo: 843603

GaLVÃo coMÉrcio iMPortaÇÃo e eXPortaÇÃo 
de eXtraÇÃo de MiNÉrio de aLUMÍNio-Ltda 

cNPJ nº 30.458.829/0001-01 
instalada na av. Senador lemos, nº 3364, Sacramenta, Belém/Pa, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Belém, 
licença de operação (lo) Nº227/22, Proc.Nº790/22 para a atividade de 
reciclagem de Sucata.

Protocolo: 843604

terLoc - terMiNaL LoGÍstico cesari Ltda 
iNscrita soBre o cNPJ Nº 06.225.292/0008-13 

e iNscriÇÃo estadUaL 15.584.540-3 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e de-
senvolvimento Econômico (SEMadE) a autorização de Supressão Vegetal nº 
006/2022 para atividade de “Supressão de Vegetação para o uso Alternati-
vo do Solo em floresta Primária” e autorização ambiental nº 049/2022 que 
concede a “Autorização para Corte”, com validade até 22/07/2023, empresa 
situada na Rua PA 483, km 18, S/N, bairro Vila do Conde, Barcarena/PA.

Protocolo: 843608

MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.
a Mineração Paragominas s.a. (cNPJ 12.094.570/0004-10) torna público 
que requereu, em 05/08/2022 (sob processo Nº 2022/27579) da Secretaria 
de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade (SEMaS/Pa), a solicitação 
de Licença de Operação para o trecho de 3,58 km do desvio do mineroduto 
(entre o km 187+613m e término no km 191+198 m do mineroduto) pela 
faixa de servidão da linha de transmissão (entre as torres 119 e 130), não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

Protocolo: 843606

aGÊNcia de saNeaMeNto de ParaGoMiNas
credeNciaMeNto Nº 001/2022. 

objeto: Credenciamento de “Instituições Financeiras para prestação de Ser-
viços Bancários compreendendo a arrecadação de faturas de água e esgoto, 
através de guias de cobrança em padrão fEBraBaN por intermédio de suas 
agências, com prestação de contas por transmissão eletrônica de dados dos 
valores arrecadados, a fim de otimizar o processo de arrecadação da Agência 
de Saneamento de Paragominas”. Período para credenciamento: 25/08/2022 
a 13/09/2022. data de abertura da Sessão: 15/09/2022 as 09:00hs. a retira-
da do Edital deverá ser efetuada na agência de Saneamento de Paragominas, 
sito na rua ilhéus, nº 678, Módulo ii, Paragominas/Pa e no endereço ele-
trônico https://www.saneparagominas.com.br. Pgm: 24/08/2022. emerson 
Martins alves - Presidente da cPL. Portaria n° 006/2022.

Protocolo: 843607

aGro iNdUstriaL VaLe do taPaJÓs Ltda 
cNPJ nº. 20.302.027/0001-46 

Torna público que requereu da SEMMa/Trairão, a renovação da licença de 
operação nº 003/2022, validade 17/01/2023, para produção de palmito em 
conserva de sua unidade fabril localizada na rodovia Br 163 cuiabá-Santa-
rém, s/n, km 1396, CEP 68.198-000, Município de Trairão, Estado do Pará.

Protocolo: 843612
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