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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei Nº 9.672, de 23 de aGosto de 2022
denomina “rodovia Engenheiro Nelsi Neif Sadeck” a Pa-423, localizada no 
Município de Monte alegre.
a aSSEMBlEia lEGiSlativa do EStado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1º fica denominada “rodovia Engenheiro Nelsi Neif Sadeck” a Pa-423, 
localizada no Município de Monte alegre.
art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 23 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.673, de 23 de aGosto de 2022
denomina de Usina da Paz Professor amintas Pinheiro, a usina da paz que integra o 
Programa territórios pela Paz (terPaz), instalada no Bairro do icuí, em ananindeua.
a aSSEMBlEia lEGiSlativa do EStado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1º fica denominada de Usina da Paz Professor amintas Pinheiro, a usina 
da paz que integra o Programa territórios pela Paz (terPaz), instalada no Bairro 
do icuí, em ananindeua.
art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 23 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 844370

d e c r e t o Nº 2572, de 24 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$ 1.097.966,76 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$ 1.097.966,76 (Hum Milhão, Noventa 
e Sete Mil, Novecentos e Sessenta e Seis reais e Setenta e Seis centavos), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

181011412212974668 - SEJUdH 0101 339030 188.367,67
271011812212978339 - SEMaS 0101 339036 119.018,59
271011833112978312 - SEMaS 0101 339049 190.580,50

431010812212974668 - SEaStEr 0101 339030 300.000,00
431010824415058863 - SEaStEr 0101 339014 50.000,00

871010842215058402 - fEaS 0107 339036 250.000,00
total 1.097.966,76

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0101 444042 155.587,79
181011412212978338 - SEJUdH 0101 339030 188.367,67
241012369114988786 - SEdEME 0101 335041 100.000,00
291012678214867432 - SEtraN 0101 449051 15.096,31
431010812212978338 - SEaStEr 0101 339039 350.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 33.164,99
462021339215038928 - fcP 0101 339036 3.450,00
462021339215038928 - fcP 0101 339039 2.300,00
871010824415058860 - fEaS 0107 339039 250.000,00

total 1.097.966,76

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 24 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 2573, de 24 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$ 38.321.281,62 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$ 38.321.281,62 (trinta e oito Milhões, 
trezentos e vinte e Um Mil, duzentos e oitenta e Um reais e Sessenta e 
dois centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012712212978338 - SEEl 0101 339039 549.000,55
081012781114998794 - SEEl 0101 339036 7.974,00
081012781114998794 - SEEl 0101 339037 360.000,00
081012781214998321 - SEEl 0101 339039 83.770,00

151011339215038849 - SEcUlt 0101 339039 500.000,00
842010912212978338 - iGEPrEv 0261 339035 5.000.000,00
842010912212978338 - iGEPrEv 0261 339037 2.000.000,00
842010912212978338 - iGEPrEv 0261 339039 3.000.000,00
842010912212978338 - iGEPrEv 0261 449052 500.000,00
842010912615088238 - iGEPrEv 0261 339040 16.000.000,00
842010912815088887 - iGEPrEv 0261 339014 200.000,00
842010912815088887 - iGEPrEv 0261 339039 300.000,00
842010945115087552 - iGEPrEv 0261 449039 3.000.000,00

901011030215077582 - fES 0101 449051 5.581.020,14
971010312615088238 - SEaP 0101 339040 23.584,50
971010312615088238 - SEaP 0101 449040 1.215.932,43

total 38.321.281,62

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, 24 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 2574, de 24 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$ 265.221,34 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$ 265.221,34 (duzentos e Sessenta e 
cinco Mil, duzentos e vinte e Um reais e trinta e Quatro centavos), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

552012312212978338 - ProdEPa 0661 449052 245.221,34
702012266114987655 - codEc 0661 459062 20.000,00

total 265.221,34

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, 24 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 N° 2575 de 24 de aGosto de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, crédito especial no valor de r$ 102.818.804,00 
para atender a programação constante nesse decreto.
o GovErNador do EStado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v da constituição Estadual, combinando com o 
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art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista o disposto 
no art. 1º da lei nº 9.658, de 1º de Julho de 2022, que objetiva implemen-
tar ações institucionais e estruturais necessárias à melhoria das atividades 
do tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Ministério Público de contas 
do Estado do Pará.
dEcrEta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do tribunal de Justiça do Estado do Pará, crédito especial no valor de r$ 
102.818.804,00 (cento e dois milhões oitocentos e dezoito mil e oitocentos 
e quatro reais), conforme a programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

041010206114177542 – tJE  0101 339030 248.000,00
041010206114177542 – tJE  0101 449051 15.500.000,00
041010206114177542 – tJE  0101 449052 2.140.000,00
041010206114177542 – tJE  0101 459061 18.508.000,00
041010206114177543 – tJE 0101 339047 2.000,00
041010206114177543 – tJE 0101 449051 100.000,00
041010206114177544 – tJE 0101 339047 2.000,00
041010206114177544 – tJE 0101 449051 80.000,00
041010206114177702 – tJE 0101 339040 300.000,00
041010206114177702 – tJE 0101 449052 200.000,00
041010206114178155 – tJE 0101 339014 100.000,00
041010206114178176 – tJE 0101 449052 800.000,00
041010206114178178 – tJE 0101 449052 75.000,00
041010206114178163 – tJE 0101 339036 1.800.000,00
041010206114178172 – tJE 0101 339030 52.000,00
041010206114178172 – tJE 0101 449052 8.000,00
041010206114178173 – tJE 0101 339030 600.000,00
041010206114178173 – tJE 0101 339037 1.100.000,00
041010206114178173 – tJE 0101 339039 8.950.000,00
041010206114178173 – tJE 0101 449052 400.000,00
041010206114178174 – tJE 0101 339039 1.880.000,00
041010206114178174 – tJE 0101 449052 100.000,00
041010206114178175 – tJE 0101 449052 20.000,00
041010206114178177 – tJE 0101 339039 360.000,00
041010206114178177 – tJE 0101 449052 480.000,00
041010206114178297 – tJE 0101 449052 1.150.000,00
041010206114178349 – tJE 0101 449052 260.000,00
041010206114178350 – tJE 0101 449052 800.000,00
041010206114178978 – tJE 0101 339014 60.000,00
041010206114178979 – tJE 0101 339039 430.000,00
041010206114178979 – tJE 0101 449052 430.000,00
041010206114178980 – tJE 0101 339014 908.000,00
041010212214178981 – tJE 0101 339014 100.000,00
041010212214178982 – tJE 0101 339014 500.000,00
041010212214178982 – tJE 0101 449052 1.000.000,00
041010212614178180 – tJE 0101 339040 15.591.804,00
041010212614178180 – tJE 0101 449052 9.000.000,00
041010212614178181 – tJE 0101 339040 5.000.000,00
041010212614178181 – tJE 0101 449052 3.000.000,00
041010212614178182 – tJE 0101 339040 5.000.000,00
041010212614178182 – tJE 0101 449052 2.600.000,00
041010212814178636 – tJE 0101 339039 44.000,00
041010212814178983 – tJE 0101 339039 500.000,00
041010212814178984 – tJE 0101 339036 600.000,00
041010212814178985 – tJE 0101 339036 20.000,00
041010212214218987 – tJE 0101 339040 400.000,00
041010212214218987 – tJE 0101 449052 80.000,00
041010213114178986 – tJE 0101 339039 1.000.000,00
041010233114218988 – tJE 0101 339039 500.000,00
041010233114218988 – tJE 0101 449052 40.000,00

total 102.818.804,00

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, 24 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 844371

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

errata de eXtrato de Portaria Nº 849/2022 – 
di/cMG, de 23 de aGosto de 2022 

NÚMero da PUBLicaÇÃo: 843765
PUBLicado No doe Nº 35.088 de 24/08/2022
oNde se LÊ: 
“EXtrato dE Portaria Nº 849/2022 – di/cMG, dE 23 dE aGoSto dE 2022”
Leia-se:
“EXtrato dE Portaria Nº 949/2022 – di/cMG, dE 23 dE aGoSto dE 2022”
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa Militar da GovErNadoria do EStado, 24 dE aGoSto dE 2022.
Marco aNtoNio SirotHEaU corrEa rodriGUES – cEl QoPM rG 13827
Subchefe da casa Militar da Governadoria do Estado

eXtrato de Portaria Nº 958/2022 – di/cMG, 
de 24 de aGosto de 2022

objetivo: em complementação à Port. 920/2022 – di/cMG, a serviço do 
Governo do Estado; destino: Santarém/Pa; Período: 18 a 19/08/2022; 
Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); Servidor/Mf: 
caP QoPM ismael da Silva Barros, 54184962/1; 3° SGt PM Joelson Sou-
za 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 959/2022 – di/cMG, 
de 24 de aGosto de 2022

objetivo: em complementação à Port. 939/2022 – di/cMG, a serviço do 
Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 22/08/2022; 
Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidor/Mf: 3° SGt BM Jesiel 
dias Silva, 54184993/2. 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 960/2022 – di/cMG, 
de 24 de aGosto de 2022

objetivo: em complementação à Port. 932/2022 – di/cMG, a serviço do 
Governo do Estado; destino: Paragominas/Pa; Período: 21 a 23/08/2022; 
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); Servidor/Mf: 
Sd PM Marília castro alves, 6401403/2. Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco anto-
nio Sirotheau correa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 961/2022 – di/cMG, 
de 24 de aGosto de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: Paragominas/Pa; Período: 20 a 22/08/2022; Quantidade 
de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); Servidor/Mf: 2° SGt r/r 
PM Joveniano Monteiro do rosário, 519818601; cB PM aldo vandamme 
Silva Pessoa, 4218818/2; Sd PM Jonas vilhena cardoso, 6401646/2. Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau correa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 962/2022 – di/cMG, 
de 24 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 19 a 21/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 
(pousada); Servidor/Mf: MaJ QoPM carlos Eduardo Memória de Sousa, 
57173389/3; 2° SGt PM Giovani ferreira de Souza, 5696712/5; cB PM 
Erick Enrico coelho da Silva, 57221799/3; cB PM carlos alberto de Sousa 
Silva, 57222004/2; cB PM diogo da Silva lopes, 57232499/2. 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 963/2022 – di/cMG, 
de 24 de aGosto de 2022

objetivo: em complementação à Port. 931/2022 – di/cMG, desempenhar 
funções administrativas inerentes ao Governo do Estado; destino: Parago-
minas/Pa; Período: 21 a 23/08/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimen-
tação) e 2,0 (pousada); Servidor/Mf: 2° SGt r/r PM Kátia do Socorro 
MoraiS dE liMa olivEira, 5388937/2. Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco anto-
nio Sirotheau correa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 964/2022 – di/cMG, 
de 24 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Santarém/Pa e tucu-
ruí/Pa; Período: 16 a 20/08/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimenta-
ção) e 4,0 (pousada); Servidor/Mf: 3° SGt PM Elias fernando Malheiros 
da costa Junior, 57199916/2; cB PM raimundo Nonato Mendes Pimenta, 
57222938/2; cB PM leonardo Nunes Gomes, 4220190/2. Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl 
QoPM Marco antonio Sirotheau correa rodrigues;
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eXtrato de Portaria Nº 965/2022 – di/cMG, 
de 24 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 23/08/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidor/
Mf: 3° SGt PM antônio carlos Pereira cereja, 57198760. Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl 
QoPM Marco antonio Sirotheau correa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 966/2022 – di/cMG, 
de 24 de aGosto de 2022

objetivo: em complementação à Port. 930/2022 – di/cMG, desempenhar 
funções administrativas inerentes ao Governo do Estado; destino: Marabá/
Pa; Período: 20 a 22/08/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 
e 2,0 (pousada); Servidor/Mf: inácio de Souza, 3369986/2. 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 967/2022 – di/cMG, 
de 24 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Brasília/df; Período: 
25 a 26/08/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousa-
da); Servidor/Mf: MaJ QoPM Heider da Silva Martins, 57199676/3. Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau correa rodrigues;

Protocolo: 844374

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria nº 415/2022-PGe/GaB., de 23 de agosto de 2022
o Procurador-Geral do Estado no uso das suas atribuições legais ...
rESolvE:
Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 30.08.2022, o prazo 
fixado na Portaria nº 196/2022-GAB-GAB, de 26.04.2022, publicada no 
doE nº 34.948 de 27.04.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 843872
Portaria nº 416/2022-PGe.G., de 24 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais …
rESolvE:
iNtErroMPEr, por necessidade de serviço, o gozo de férias dos servidores 
abaixo relacionados:

Nome id. Funciona Portaria de interrupção/concessão data de inter-
rupção

ary lima cavalcanti 5819997/1 Nº 260/2022-PGE.G., de 30.05.2022 02.08.2022

Edicleia diniz de Souza amorim 5007372/1 Nº 373/2022-PGE.G., de 28.07.2022 08.08.2022

florentino José Neves dos Santos 6121543/1 Nº 260/2022-PGE.G., de 30.05.2022 01.08.2022

luis augusto Godinho Sardinha correa 5930956/1 Nº 329/2022-PGE.G., de 30.06.2022 12.08.2022

Marilea cardoso Gomes Santos 2019450/9 Nº 339/2022-PGE.G., de 07.07.2022 02.08.2022

rubens ferreira caxias Junior 55589381/1 Nº 329/2022-PGE.G., de 30.06.2022 16.08.2022

roberta ferreira da Silva 57202674/2 Nº 260/2022-PGE.G., de 30.05.2022 22.07.2022

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 844095

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria nº 414/2022-PGe.G., 23 de agosto de 2022
o Procurador-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais…
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/744719;
rESolvE:
designar, a contar de 29.08.2022, o servidor fernando Saraiva de Souza 
filho, analista de Procuradoria, identidade funcional nº 55587574/2, 
para compor a Comissão de Procedimento de Justificação Administrativa, 
constituída pela Portaria nº 382/2022-PGE.G, de 05.08.2022, publicada 
no doE nº 35.073, de 09.08.2022, em substituição à servidora rosicleide 
teodozio de lima.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 843857

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 417/2022-PGe.G. Belém, 24 de agosto de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1058587
rESolvE:
coNcEdEr, ao servidor david da Silva Neto, assistente de Procuradoria, 
identidade funcional nº 55589343/1 e cPf nº 166.851.642-04, suprimento 
de fundos no valor de r$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária abaixo:
25101.03.122.1297.8338 - 339030  - r$ 2.600,00
25101.03.122.1297.8338 - 339039  - r$ 800,00
25101.03.122.1297.8338 - 339033  - r$ 300,00
o prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 844055

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 238, de 17 de aGosto de 2022 – csPGe
art. 1° o conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, com base no art. 53 do decreto Estadual nº 2.576, 
de 18 de outubro de 2010, e nos arts.11° e 12° do regulamento de Promo-
ções, bem como de acordo com a comissão de Promoção, nomeada pela 
ata nº 764/2020, dEclara a promoção, PElo critÉrio dE MErEciMEN-
to, das seguintes Procuradoras do Estado, conforme último quadro de me-
recimento, homologado na 825ª Sessão ordinária, de 03 agosto de 2022:
i – ao Quadro de acesso da classe inicial à intermediária:
caMila fariNHa vElaSco doS SaNtoS.
ii – ao Quadro de acesso da classe Superior à Especial:
JUNE JUditE SoarES loBato.
art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 17 de agosto de 2022.
ricardo NaSSEr SEfEr
Presidente
rolaNd raad MaSSoUd
corregedor-Geral
iBraiM JoSÉ daS MErcÊS rocHa
conselheiro
fáBio tHEodorico fErrEira GÓES
conselheiro
tátilla PaSSoS Brito
conselheira
criStiNa MaGriN MadalENa
conselheira
rafaEl fElGUEiraS rolo
conselheiro
GUStavo tavarES MoNtEiro
conselheiro
GaBriEl PErEZ rodriGUES
conselheiro

Protocolo: 844019

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

errata
.

errata
Na publicação do doe 35.049, de 18 de julho de 2022, referente a 
Portaria 200/2022 GaB-seac de 15/07/2022,
onde se lê:
dESiGNar o servidor criStiaN BrUNo PiMENtEl fiGUEirEdo, Matrícula, 
5947385-21, a responder como Gestor de território da Paz- Nac, a contar 
de 15/07/2022 a 14/08/2022
Leia se:
dESiGNar o servidor criStiaN BrUNo PiMENtEl fiGUEirEdo, Matrícula, 
5947385-21, a responder como Gestor de território da Paz- Nac, a contar 
de 15/07/2022 a 13/08/2022

Protocolo: 843935

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGao eLetrÔNico Nº. 11/2022-seac
Processo Nº. 2022/322836
a SEcrEtaria EStratÉGica dE articUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, 
através de seu Pregoeiro, comunica a data de abertura da licitação na moda-
lidade PrEGÃo ElEtrÔNico, do tipo MENor PrEÇo por lotE UNico, Modo 
dE diSPUta “aBErto”, Para a coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada 
No forNEciMENto dE GENEroS aliMENticioS, para atender as usinas da 
paz de Jurunas, Guamá e Terra-firme pelo período de 12 meses conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.
data da aBErtUra: 12/09/2022
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Às 11:00 HoraS.
local: https://www.comprasnet.gov.br/ Edital encontra-se acessível nos 
sites: http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de obtenção 
por esses meios, estará disponível na av. doutor freitas, n° 2531, Pedrei-
ra, Belém/Pa cEP: 66.087-812 - Belém/Pa, fone: (91) 98468-7604, no 
horário de 09:00 às 16:00, em dias úteis.
lUiZ fErNaNdo SoUZa loBato
ricardo BriSolla BalEStrEri
SEcrEtario dE EStado/SEac

Protocolo: 843934

diÁria
.

Portaria 237/2022-GaB/seac
Belém Pa 24 de agosto de 2022
o SEcrEtário da SEcrEtaria EStratÉGica dE EStado dE articUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o MEMo nº 103/2022 dicar/diPaZ/SEac 2022/1066299
rESolvE:
coNcEdEr 3,5 (três e meia) diárias aos servidores abaixo no período de 
23/08/2022 a 26/08/2022, aos municípios de vigia e curuçá, no Estado do 
Pará, com “o objetivo das realizações de eventos do tErPaZ aÇÕES iNti-
NEraNtES, em parceria com a SESPa E a PolÍcia civil”.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
  5890870-4 BrUNo NoNato diaS MEdEiroS BraSil 440.849.432-15
  58888105-5 dEBora doS SaNtoS liMa 747.790.872-87
5900437-4 Jairo SoUZa da Silva 608.743.502-63
5962936-1 rENato BEZErra loBato 399.739.052-53
5936488-2 valdiNEtE do Socorro MatoS da Silva 329.472.912-04
5939900-2 BEatriZ PErEira alvES 823.286.762-00
xxxxxxxxx Maria claUdia vENtUra dE Sá PENSador 448.406.912-15
xxxxxxxxx SalUStriaNo BoSco rEiS 204.131.812.00
xxxxxxxxx JoSE claUdio MEdEiroS dE SoUZa 769.437.122-68
xxxxxxxxx ariovaldo foNSEca Maia 218.499.602-59
xxxxxxxxxx Mario aUGUSto BarroSo doS SaNtoS 398.824.972-68
5962934-1 faBio rodriGUES JUNior 586.362.422-15
xxxxxxxx Evaldo NUNES NEGrÃo 260.489.142-53

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 24 de agosto de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário

Protocolo: 844356

torNar seM eFeito
.

Portaria de diÁria
Portaria 238/2022-GaB/seac
Belém Pa, 24 de agosto de 2022
o SEcrEtário adJUNto da SEcrEtaria EStratÉGica dE EStado dE 
articUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a Portaria N° 01/2020 de 22/06/2020, publicada no 
doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 145 e 149, da lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de 1944, e
coNSidEraNdo PaE nº 2022/946675
rESolvE:
torNar SEM EfEito conforme determinação, a Portaria n° 216/2022 
– GaB/SEac de 09/08/2022 e a sua publicação no doE N° 35.075 de 
11/08/2022 que coNcEdia ao servidor ricardo BriSolla BalEStrEri, 
Matrícula 5945640-2, 2,5 (duas e meia) diárias no período de 10/08/2022 
a 12/08/2022, para a cidade do rio de Janeiro - rJ.
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 24 de agosto de 2022.
Júlio alejandro Quezada Jelvez
Secretário adjunto - SEac

Protocolo: 844083
Portaria 207/2022-GaB/seac
Belém Pa, 24 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 PaE nº 2022/898918
rESolvE:
torNar SEM EfEito conforme determinação, a Portaria n° 206/2022 
– GaB/SEac de 21/07/2022 e a sua publicação no doE N° 35.054 de 
22/07/2022 que coNcEdia ao servidor carloS victor SoUZa Silva , 
Matrícula 5890870-5, 11,5 (onze e meia) diárias no período de 25/07/2022 
a 05/08/2022, com destino ao município de Parauapebas e canaã dos ca-
rajás, no Estado do Pará.
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 24 de agosto de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 844358

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
a Publicação do extrato de contrato: Nº 012/2022-aGe.
Processo Nº 2022/585711
data da assinatura: 17/08/2022
vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023
valor Global Estimado: r$ 249.013,84
Modalidade de licitação: PrEGÃo ElEtrÔNico N º 011/2021/tcM/Pa.
objeto:
aquisição e instalação de mobiliário, em diversas salas, para atender as 
necessidades da Auditoria Geral do Estado - AGE, conforme especificados 
no termo de referência – anexo i do Pregão Eletrônico nº 011/2021/tcM/
Pa e anexo i deste contrato.
contratado: cENtra MÓvEiS S/a.
cNPJ Nº: 25.071.568/0001-24.
Endereço: rodovia Br-116, Nº 11760, KM 142 1º andar, Jardim Eldorado, 
caxias do Sul / rS, cEP:95059-520.
orçamento:
Programa de trabalho: 04122129784090000
fonte de recurso: 0301000000
Natureza de despesa: 449052
Plano interno: 4200008409E
fiscal do contrato: andré Nonato franco de Souza Matrícula Nº 55209189/1, 
lotado na Gerência técnica de fiscalização e avaliação de Gestão.
Substituto do fiscal do contrato: vitória de Souza Nunes, Matrícula Nº 
55209388/1, lotada na Gerência técnica de fiscalização e avaliação de Gestão.
ordenador: andréa do Nascimento Pinto.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 843990
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria nº 225 de 24 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 e ainda,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 58, inciso iii e 67 da lei nº. 
8.666/93, acerca do acompanhamento e fiscalização da execução dos Con-
tratos e decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo necessidades institucionais no âmbito desta fundação 
ParáPaZ, nos termos do ProcESSo nº 2022/284889;
rESolvE:
art. 1º - designar a servidora Patricia liMa fErrEira, assessora opera-
cional, Identidade Funcional nº 55588559, para acompanhar e fiscalizar a 
execução do coNtrato Nº 06/2022, celebrado entre a fundação ParaPaZ 
e ticKEt SolUÇÕES Hdft S/a., cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada na prestação do serviços de administração e gerenciamento 
informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e 
agente redutor líquido automotivo (arla 32), em rede de postos creden-
ciados em todo o território nacional para veículos automotores e equipa-
mentos integrantes da frota da administração Pública do Poder Executivo 
do Estado do Pará, com utilização de cartão magnético, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para os 
órgãos e entidades do Governo do Estado Pará.
art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercido pelo Suplente, servidor aNdErSoN lUiZ dE SoUZa caStro, 
identidade funcional nº5949112, ocupante
do cargo de assessor operacional.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
GaBiNEtE do PrESidENtE, 24 dE aGoSto dE 2022.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPa

Protocolo: 843973
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coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo Nº 006/2022
Processo adMiNistratiVo Nº2022/284889
oBJEto: o presente contrato tem como objeto o registro de Preços para 
contratação futura de empresa especializada na prestação do serviços de 
administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e 
ininterrupto de combustíveis e agente redutor líquido automotivo (arla 
32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para 
veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da administra-
ção Pública do Poder Executivo do Estado do Pará, com utilização de cartão 
magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste instrumento, para os órgãos e entidades do Governo do Estado Pará.
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo Pará 
coNtratada: ticKEt SolUÇÕES HdfGt S/a, cNPJ Nº 03.506.307/0001-57
dotaÇÃo orÇaMENtária:
funcional Programática: 14.122.1297.4668 (abastecimento de Unidades 
Móveis do Estado)
Elemento de despesa: 3390-30.01 Material de consumo (combustíveis e 
lubrificantes automotivos)
fonte de recursos: 0101 – (recursos do tesouro)
ação: 227380
Pi: 4120004668c
valor anual: r$353.538,80
valor Mensal Estimado: 29.461,56
viGÊNcia: inicia a partir da data de sua assinatura por 12 meses.
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei n° 8.666/93, lei n° 10.520/02, decreto n°877 
e 878, de 31 de março de 2008, no que couber a lei federal nº 13.303, de 30 
de junho de 2016,e demais legislações aplicáveis ao assunto.
data da aSSiNatUra: 30/03/2022
ordENador rESPoNSávEl: alberto Henrique teixeira de Barros
Presidente da fundação da Parapáz

Protocolo: 843970

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 019/2020
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/919929
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a Prorrogação do 
Prazo de vigência por 24 (vinte e quatro) meses e o reajuste de valor do 
coNtrato Nº 019/2020.
o objeto do contrato inicial é contratação da ProdEPa - EMPrESa dE 
tEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do EStado do Pará, 
para fins de fornecimento de licença de uso do sistema de atendimento 
ParáPaZ integrado.
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo Pará
coNtratada: EMPrESa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do EStado do Pará – ProdEPa , cNPJ sob o n.º 05.059.613/0001-18
dotaÇÃo orÇaMENtária:
-funcional Programática: 14.126.1508.8238 – (Gestão de tecnologia da 
informação e comunicação)
-Elemento de despesa: 3391- 40.57 - (Serv. de tec.da infom. e comum. – 
P/J – Serv.de process. de dados).
-fonte de recursos: 0101 – (recursos do tesouro)
- ação: 228709
- Pi: 4120008238c
valor anual: r$44.805,36
valor Mensal: r$ 1.866,89
VIGÊNCIA: 18 de agosto de 2022 e data final em 17 de agosto de 2024.
fUNdaMENtaÇÃo lEGal : lei federal nº 8.666/93 e constituição federal, 
aplicando- se, supletivamente, os Princípios da teoria Geral dos contratos, 
as disposições de direito Privado e
demais normas que regulamenta a espécie
data da aSSiNatUra: 12/08/2022
ordENador rESPoNSávEl: alberto Henrique teixeira de Barros
Presidente da fundação da Parapáz

Protocolo: 843975

.

.

FÉrias
.

Portaria nº 226 de 24 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 01de 
janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994.
rESolvE:
coNcEdEr, ao servidor abaixo relacionado, 30 (trinta) dias de férias regu-
lamentares, a serem gozadas no mês de SEtEMBro/2022.

ideNtidade FUNcioNaL NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo

5917370/3 SidNEY fUrtado GoUvEa 11/02/2021 a 10/02/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE BarroS
PrESidENtE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 844132

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº.244/2022-Gs/sePLad de 19 de aGosto de 2022.
o SEcrEtário dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 de 01 de abril de 
2022, e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico - PaE 
nº. 2022/962347;
r E S o l v E:
ProrroGar, a contar de 01 de novembro de 2022, a cessão da servido-
ra EliaNa coNcEiÇÃo vaSQUES da Silva PErEira, id. funcional nº. 
3159302/1, ocupante do cargo de técnico de administração e finanças, 
para o tribunal de Justiça do Estado do Pará, com ônus para o órgão ce-
dente, mediante reembolso, pelo prazo de 02 (dois) anos, em conformida-
de com o disposto nos arts. 3º §3º; 4º inciso ii; 6º, incisos i e ii; 8º do 
decreto nº 795, de 29 de maio de 2020.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 19 dE 
aGoSto dE 2022
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
republicada por ter saído com incorreção no doe Nº 35084 de 22.08.2022

Protocolo: 844297

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 819/2022-daF/sePLad, de 24 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° 2022/1068600;
rESolvE:
coNcEdEr a servidora Maria aNGElica SaNtoS dE SoUZa, identidade 
funcional nº 57212559/1, ocupante do cargo de auxiliar operacional, lota-
do na diretoria de Gestão de logística, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 01 de setembro de 2022 a 30 de setembro de 2022, referen-
te ao triênio de 04/02/2009 a 03/02/2012 (1ª etapa).
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 24 dE 
aGoSto dE 2022.
iriS alvES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 844303
Portaria nº 817/2022-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. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1074321;
rESolvE:
coNcEdEr ao servidor claUdEMir Mario coUto liMa, identidade fun-
cional nº 3166/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B, lo-
tado na coordenadoria de Modelagem organizacional, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 21 de novembro de 2022 a 20 de dezembro 
de 2022, referente ao triênio de 02/05/2003 a 01/05/2006.
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: 843929

.

.

aPostiLaMeNto
.

4º terMo de aPostiLaMeNto aos coNtratos 
Nº 1003961530/2017 e 1003961699/2017 – sePLaN

a SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo - SE-
Plad, com sede na trav. do chaco, nº 2350, bairro Marco, Belém/Pa, ins-
crita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, neste ato representada 
pela sua diretora de administração e finanças, Sra. iriS alvES MiraNda 
NEGrÃo, brasileira, portadora da cédula de identidade nº 5243707 SSP/
Pa e do cPf nº 851.259.112-91, residente e domiciliada na cidade de 
ananindeua/Pa, rESolvE aPoStilar os contratos nº 1003961530/2017 e 
1003961699/2017 - SEPLAN, firmados com a empresa EQUATORIAL PARÁ 
diStriBUidora dE ENErGia S.a, inscrita no cNPJ Nº 04.895.728/0001-
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80, localizada na rodovia augusto Montenegro, S/N, Km 8,5, Bairro do co-
QUEiro, cEP nº 66823-010, Belém – Pa, conforme os autos do Processo 
nº 2022/484431 (anexo: 2022/486472), nas cláusulas e condições abaixo:
cLÁUsULa PriMeira – da FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL
o presente instrumento está amparado pelo art. 65, § 8º, da lei n. 
8.666/1993.
cLÁUsULa seGUNda – do oBJeto
2.1. – o presente termo de apostilamento tem por objeto a alteração da 
dotação orçamentária constante do 3º termo de apostilamento, conforme 
descrito abaixo:
Uo: 91101
Programa de trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Natureza de despesa: 33.90.39 – outros Serviços de terceiros – Pessoa 
Jurídica
valor Estimado anual: r$ 342.993,30
fonte: 0101002156
origem dos recursos: tesouro do Estadual.
cLÁUsULa terceira – da PUBLicaÇÃo
3.1- incumbirá à SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMi-
NiStraÇÃo - SEPlad providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto no parágrafo único 
do art. 61 da lei nº 8.666/93.
cLÁUsULa QUarta – da ratiFicaÇÃo
4.1- Permanecem inalterados os demais itens e condições dos contratos, 
não modificados por este Termo de Apostilamento.
E, por estarem assim estar ajustado, firma o presente Termo de Apostila-
mento, assinado eletronicamente pela responsável, para que se produza 
seus efeitos legais.
data da assinatura eletrônica: 23/08/2022
iriS alvES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças da SEPlad

Protocolo: 843811

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo: 2º
convênio: 009/2021
Processo:305583/2021
objeto: Prorrogar por solicitação o Prazo de vigência
data da assinatura:23/08/2022
vigência: 24/08/2022 a 22/12/2022
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de MÃE DO RIO
convenente: José villeigagnon rabelo oliveira
concedente: SEPlad
ordenador: ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 843905

FÉrias
.

Portaria nº 818/2022-daF/sePLad, de 24 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art.4º da Portaria nº 128/2022-GS/SEPlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts.74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/975120 de 
02/08/2022.
rESolvE:
EXclUir da Portaria nº.657/2022-daf/SEPlad de 07/07/2022, publica-
da no doE nº.35.038 de 08/07/2022, referente à concessão de férias do 
servidor PaUlo SErGio da Silva araUJo id. funcional nº 57175273/1, 
ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 24 dE 
aGoSto dE 2022.
ÍriS alvES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 843956

oUtras MatÉrias
.

Portaria nº 820/2022-daF/sePLad, de 24 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, ainda, os termos do Processo n° 2022/839488,
rESolvE:
rEvoGar, a contar de 30.08.2022, a Portaria nº. 664 de 08.07.2022, pu-
blicada no doE nº. 35.040 de 11.07.2022 que designou a servidora aNNa 
vErENa alvES tUMa, id. funcional nº. 5894980/4, para responder como chefe 
de Gabinete, durante o impedimento legal da titular Marilia liMa dE MoraES, 
id. funcional nº. 57201165/1, no período de 15/08//2022 a 13/09/2022.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 24 dE 
aGoSto dE 2022.
iriS alvES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 844237

eXtrato do terMo de cessÃo de Uso de BeM iMÓVeL
cedeNte: estado do ParÁ
cessioNÁria: PoLÍcia cieNtiFica do ParÁ.
oBJeto: cessão de Uso, a título gratuito, pelo cEdENtE, de parte do 
imóvel de propriedade do Estado, possuindo 300m² de área de terreno, si-
tuado na rodovia transmangueirão, s/nº, Bairro Mangueirão, no município 
de Belém/Pa, cadastrado no Sistema de Patrimônio imobiliário do Estado – 
SiSPat iMÓvEiS sob o rPi nº 2623, de acordo com a informação constante 
dos autos do Processo nº 2022/431582.
da FiNaLidade: a cessão de uso ajustada por este instrumento tem por 
finalidade a utilização, pela CESSIONÁRIA, do bem referido na Cláusula 
anterior exclusivamente para a ampliação da corregedoria da Polícia cien-
tífica do Pará e do Núcleo de Crimes Contra a Vida.
das oBriGaÇÕes da cessioNÁria: as benfeitorias e melhoramentos 
feitos no imóvel a ele se incorporarão, passando a pertencer ao cEdENtE, 
sem que este fique obrigado a indenizar a CESSIONÁRIA e sem que assista 
a esta qualquer direito à retenção ou indenização no quando da restituição 
do bem ao cedente.
a cessioNÁria assumirá, a partir da assinatura deste termo, todos os 
ÔNUS decorrentes da utilização do imóvel, tais como contas de água, luz e 
demais tributos inerentes ao exercício de suas atividades.
a cessioNÁria fica impedida de dar ao imóvel estadual cedido, no todo 
ou em parte, nova ou diferente destinação, sob pena de nulidade e rever-
são imediata do bem ao cEdENtE, independentemente de interpelação ou 
notificação extrajudicial.
de igual modo, deve a cESSioNária manter o imóvel em perfeitas condi-
ções de uso, higiene e conservação, não podendo fazer nenhuma benfei-
toria, modificação ou reforma no imóvel ora cedido, sem prévio consenti-
mento do cEdENtE.
da restitUiÇÃo: a cESSioNária restituirá o bem em condições nor-
mais de uso, quando requerido pelo cedente, seja qual for o motivo do 
requerimento, inclusive o interesse público e a violação das cláusulas deste 
instrumento, garantida a responsabilização por todos os danos sofridos ao 
imóvel durante o período de vigência do instrumento, salvaguardando o 
desgaste natural de sua depreciação pelo tempo e utilização.
data da aSSiNatUra: 17 de agosto de 2022.

Protocolo: 844015

Portaria Nº 303, de 24 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° 2573, de 24/08/2022 e 2574, de 24/08/2022.
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 303, de 24 de aGosto de 2022

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

de desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dEfESa Social
Polícia civil

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 4.030.000,00 4.030.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 4.030.000,00 4.030.000,00

Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 9.162.735,00 9.162.735,00
folha de Pessoal

 0101 0,00 0,00 0,00 9.162.735,00 9.162.735,00
SEaP

investimentos 0,00 0,00 0,00 1.215.932,43 1.215.932,43
Equipamentos e Material 

Permanente
 0101 0,00 0,00 0,00 1.215.932,43 1.215.932,43

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 23.584,50 23.584,50

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 23.584,50 23.584,50

dESENvolviMENto 
SÓcio-EcoNÔMico

adEPará
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
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codEc
inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

outras despesas
 0661 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

EMatEr
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 45.639,00 45.639,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 45.639,00 45.639,00

SEdaP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00

SEdEME
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00

Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 123.000,00 123.000,00
folha Suplementar

 0101 0,00 0,00 0,00 123.000,00 123.000,00
GEStÃo

fund.financ-alEPa
Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

folha de Pessoal
ProviSÃo rEcEBida 

do(a) fiNaNPrEv
 0258 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

fund.financ-dEfENSoria
Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

folha de Pessoal
ProviSÃo rEcEBida 

do(a) fiNaNPrEv
 0258 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

iGEPrEv
investimentos 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00

Equipamentos e Material 
Permanente

 0261 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
obras e instalações

 0261 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 26.500.000,00

contrato Global
 0261 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00

despesas ordinárias
 0261 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

ProdEPa
investimentos 0,00 0,00 0,00 245.221,34 245.221,34

Equipamentos e Material 
Permanente

 0661 0,00 0,00 0,00 245.221,34 245.221,34
iNfra-EStrUtUra E 

traNSPortE
SEdoP

investimentos 0,00 0,00 0,00 5.581.020,14 5.581.020,14
obras e instalações

dEStaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0101 0,00 0,00 0,00 5.581.020,14 5.581.020,14
PolÍtica Social

fHcGv

Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 7.395.189,00 7.395.189,00

folha de Pessoal
dEStaQUE rEcEBido 

do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 7.395.189,00 7.395.189,00

fund. Santa casa

Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 9.438.675,00 9.438.675,00

folha de Pessoal
dEStaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 0,00 0,00 9.438.675,00 9.438.675,00

HEMoPa
Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 339.243,48 339.243,48

folha de Pessoal
dEStaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 0,00 0,00 339.243,48 339.243,48

Hol
Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

folha de Pessoal
dEStaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

HrS
investimentos 0,00 0,00 0,00 118.072,00 118.072,00

Equipamentos e Material 
Permanente

dEStaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0149 0,00 0,00 0,00 118.072,00 118.072,00
SEJUdH

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 188.367,67 188.367,67

contrato Estimativo
 0101 0,00 0,00 0,00 188.367,67 188.367,67

SESPa
Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 4.058.808,00 4.058.808,00

folha de Pessoal
dEStaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 0,00 0,00 4.058.808,00 4.058.808,00

PolÍtica SÓcio-cUl-
tUral
fcP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 213.520,00 213.520,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 213.520,00 213.520,00

Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 420.007,00 420.007,00
folha de Pessoal

 0101 0,00 0,00 0,00 420.007,00 420.007,00
SEcUlt

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

SEdUc
Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00

folha de Pessoal
 0102 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00

SEEl
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 1.000.744,55 1.000.744,55

contrato Global
 0101 0,00 0,00 0,00 1.000.744,55 1.000.744,55

Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 134.000,00 134.000,00
folha de Pessoal

 0101 0,00 0,00 0,00 134.000,00 134.000,00

SUBordiNadoS ao 
GovErNo do EStado

casa Militar
Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 414.045,63 414.045,63

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 414.045,63 414.045,63

fundação ParáPaz
Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 166.000,00 166.000,00

folha de Pessoal

 0101 0,00 0,00 0,00 166.000,00 166.000,00
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ProGraMa/orGÃo FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
cultura 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
SEcUlt

 0101 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 451.744,00 451.744,00

SEEl
 0101 0,00 0,00 0,00 451.744,00 451.744,00

Governança Pública 0,00 0,00 0,00 20.739.516,93 20.739.516,93
iGEPrEv

 0261 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00
SEaP

 0101 0,00 0,00 0,00 1.239.516,93 1.239.516,93
indústria, comércio, 
Serviços e turismo 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

codEc
 0661 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Manutenção da Gestão 0,00 0,00 0,00 58.034.451,67 58.034.451,67
adEPará

 0101 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
casa Militar

 0101 0,00 0,00 0,00 414.045,63 414.045,63
EMatEr

 0101 0,00 0,00 0,00 45.639,00 45.639,00
fcP
 0101 0,00 0,00 0,00 633.527,00 633.527,00

fHcGv
dEStaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 0,00 0,00 7.395.189,00 7.395.189,00

fund. Santa casa
dEStaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 0,00 0,00 9.438.675,00 9.438.675,00

fundação ParáPaz
 0101 0,00 0,00 0,00 166.000,00 166.000,00

HEMoPa
dEStaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 0,00 0,00 339.243,48 339.243,48

Hol
dEStaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

iGEPrEv

 0261 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00

Polícia civil
 0101 0,00 0,00 0,00 13.192.735,00 13.192.735,00

ProdEPa
 0661 0,00 0,00 0,00 245.221,34 245.221,34

SEdaP
 0101 0,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00

SEdEME
 0101 0,00 0,00 0,00 139.000,00 139.000,00

SEdUc
 0102 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00

SEEl
 0101 0,00 0,00 0,00 683.000,55 683.000,55

SEJUdH

 0101 0,00 0,00 0,00 188.367,67 188.367,67

SESPa
dEStaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 0,00 0,00 4.058.808,00 4.058.808,00

Previdência Estadual 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

fund.financ-alEPa

ProviSÃo rEcEBida 
do(a) fiNaNPrEv

 0258 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

fund.financ-dEfENSoria
ProviSÃo rEcEBida 

do(a) fiNaNPrEv
 0258 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

Saúde 0,00 0,00 0,00 5.699.092,14 5.699.092,14
HrS

dEStaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0149 0,00 0,00 0,00 118.072,00 118.072,00
SEdoP

dEStaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0101 0,00 0,00 0,00 5.581.020,14 5.581.020,14

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 23.529.595,92 23.529.595,92

0102 - EdUcaÇÃo - rEcUr-
SoS ordiNárioS 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 0,00 0,00 22.731.915,48 22.731.915,48

0149 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 0,00 0,00 118.072,00 118.072,00

0258 - recursos Próprios 
do fundo financeiro da 

Previdência do Estado do Pará 
- PatroNal

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

0261 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 0,00 0,00 265.221,34 265.221,34

total 0,00 0,00 0,00 86.944.804,74 86.944.804,74

Portaria Nº 304, de 24/08/2022 - dPo
o SEcrEtário dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 
usando de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro 
de 2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolvE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 6.140.605,71 (Seis Milhões, cento e Quarenta Mil, 
Seiscentos e cinco reais e Setenta e Um centavos), na(s) dotação(ões) 
da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), 
conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021 - ldo 
2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

291012678214867429 - SEtraN 0124 444042 6.140.605,71
total 6.140.605,71

ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a(s) modalidade(s) de 
aplicação e elemento(s) de despesa da(s) dotação(ões) da(s) naturezas(s) 
de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo 
discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

291012678214867429 - SEtraN 0124 449051 6.140.605,71
total 6.140.605,71

iii - 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

Protocolo: 844372

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo 

PeNiteNciÁria – seaP
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 

PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio) - c-208
editaL Nº 136/seaP/sePLad, de 24 de aGosto de 2022

editaL de eXcLUsÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice
a SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrEtaria dE EStado dE adMiNiStraÇÃo PENitENciá-
ria (SEaP), no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento à de-
cisão judicial proferida nos autos do agravo de instrumento n° 0809774-
88.2022.8.14.0000, tornam pública a EXclUSÃo do candidato sub judice 
adriaNo PiNHEiro rodriGUES, inscrição 72046, referente ao concurso 
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Público c-208 para Provimento de cargo de Policial Penal (agente Peni-
tenciário).
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições contrárias.
Belém/Pa, 24 de agosto de 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
cEl QoPM Marco aNtoNio SirotHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto 

e adMiNistraÇÃo (sePLad)
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria (seaP)
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de PoLiciaL 

PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio) - c-208
editaL Nº 137/seaP/sePLad, de 24 de aGosto de 2022

resULtado deFiNitiVo da 4ª etaPa: ProVa de aPtidÃo FÍsi-
ca (PaF) de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice

a SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrEtaria dE EStado dE adMiNiStraÇÃo PENitENciária 
(SEaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipula-
das neste Edital, e em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos 
do Processo n° 0809195-43.2022.8.14.0000, tornam público o resultado 
Definitivo da 4ª Etapa: Prova de Aptidão Física (PAF) do candidato na con-
dição sub judice do concurso c-208.
1. Do Resultado Definitivo da 4ª Etapa: Prova de Aptidão Física (PAF) do 
candidato na condição Sub Judice:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – caetÉ
inscrição Nome situação PaF

91681 daNilo rEiS olivEira coUto iNaPto

2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 24 de agosto de 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
cEl QoPM Marco aNtoNio SirotHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 844366

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

aViso de reVoGaÇÃo
coNSidEraNdo o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 
008/2022-PE-ioEPa, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializa-
da na Prestação de Serviços de Planejamento; coordenação do Evento; 
ambientação do Estande; Plano de Mídia de Propaganda e Publicidade dos 
Produtos e Serviços; Produção de identidade visual; registros audio visual 
e Serviço de Mão de obra Especializada para a XXv feira Pan amazônica 
do livro e Multivozes 2022. decido rEvoGar o PrESENtE cErtaME li-
citatÓrio, com amparo legal no art. 49, da lei nº 8.666/93, tendo como 
princípio o interesse da administração Pública, conveniência administra-
tiva, vantajosidade e da autotutela e nas Súmulas 346 e 473 do Supremo 
tribunal federal.
aroldo carneiro
Presidente da ioE

Protocolo: 843847

Portaria N.º 158, de 24 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

 
MaiS GáS 

iNdÚStria dE 
GaSES ltda 
EPP (cNPJ Nº 

25.089.951/0001-
00)

ctr 029/2022/
ioE

 
coNtrataÇÃo 
dE EMPrESa 

ESPEcialiZada 
Para aQUiSiÇÃo dE 
EXtiNtor, rEcarGa 

E acESSÓrioS 
coM SErviÇo dE 
MaNUtENÇÃo, a 
fiM dE atENdEr 
aS dEMaNdaS da 
iMPrENSa oficial 

do EStado do 
Pará,

valor: r$ 
4.565,30 

(QUatro Mil 
QUiNHENtoS 
E SESSENta 

E ciNco 
rEaiS E 
triNta 

cENtavoS)

ProcESSo N° 
2022/502401

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: 844367

Processo Licitatório nº 007/2022,
contrato: 029/2022 - ioe.
Pae: 2022/ 502401
Exercício: 2022.
objeto: a coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo 
dE EXtiNtor, rEcarGa E acESSÓrioS coM SErviÇo dE MaNUtENÇÃo.
fundamentação legal: lei 8.666/93; 
valor: r r$ 4.565,30 (Quatro mil quinhentos e sessenta e cinco reais e 
trinta centavos)
data de assinatura: 24/08/2022 
data da vigência: 24/08/2022 a 23/08/2023.
fonte de recurso: 0261.00 0000 
Natureza da despesa: 339030 (material)
 Natureza da despesa: 339039 (manutenção) 
Programa de trabalho: 22.122.1297.8338 
Plano interno: 4120008338c
contratado: MaiS GáS iNdÚStria dE GaSES ltda EPP (cNPJ nº 25.089.951/0001-00).
Endereço: rodovia do tapanã, 75 B. cep: 66825-522, Belém-Pa, no Estado do Pará
E-mail: maisextintores.ind@gmail,com
telefone: (91) 2122-8579
ordenador: aroldo carNEiro

Protocolo: 844368

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria nº 132 de 19 de agosto de 2022
coNcEdEr, ao servidor MarcUS viNiciUS MENdoNÇa MoraES, Matrí-
cula 57216823/2, 08 (oito) dias licença Núpcias, de acordo com o art. 72 
da lei Nº 5.810/94 (regime Jurídico Único), no período de 25/06/2022 a 
02/07/2022, devendo retornar ao serviço no dia 03/07/2022.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 25 de junho de 2022.
aNiZio BEStENE JUNior
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 844062

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 131 de 19 de agosto de 2022
coNcEdEr, a servidora EliaNa do Socorro SoUSa, matrícula Nº 
5013240/1, 30(trinta dias de licença Prêmio, para usufruto no período 
de 01/09/2022 a 30/09/2022, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810 de 
24/01/1994, referente ao triênio 15/09/1992 a 14/09/1995.
a presente Portaria entrará em vigor a contar do dia 01 de setembro de 2022.
aNiZio BEStENE JUNior
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 133 de 22 de agosto de 2022
coNcEdEr, ao servidor JoSÉ laNdoaldo JardiM GoMES, matrícula Nº 
3157326/1, 90 (trinta) dias de licença Prêmio, conforme art. 98 da lei 
nº 5.810 de 24/01/1994, sendo: 60 dias do 4º triênio de 10/07/1999 a 
09/07/2002  e 30 dias do 5º triênio de 10/07/2002 a 09/07/2005, para 
usufruto no período de 01/09/2022 a 29/11/2022, devendo retornar ao 
serviço no dia 30/11/2022.
a presente portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de setembro de 2022.
aNiZio BEStENE JUNior
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 844059

errata
.

errata reFereNte a PUBLicaÇÃo do coNtrato 142/2017,PUBLicado 
No dia 19/10/2020, doe Nº34.377, ProtocoLo Nº.582461.
coNtratado: clÍNica dE NUtriÇÃo E rEJUvENESciMENto EirEli
oNde se LÊ:
3º tErMo aditivo
Leia-se:
4º tErMo aditivo
ordENador da dESPESa: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
______________________________________________________
errata reFereNte a PUBLicaÇÃo do coNtrato 142/2017, PUBLi-
cado No dia 19/10/2021, doe Nº34.739, ProtocoLo Nº.677451.
coNtratado: clÍNica dE NUtriÇÃo E rEJUvENESciMENto EirEli
oNde se LÊ:
4º tErMo aditivo
Leia-se:
5º tErMo aditivo
ordENador da dESPESa: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 843960

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato: 005 /2022
valor Estimado: r$ 116.250,00
oBJEto: Prestação de Serviços de locação de vans.
Processo n.º 2022/877571
data de assinatura: 21.07.2022
vigência: 21.07.2022 a 21.07.2023.
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Projeto atividade: 8338
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339033
coNtratada: arraiS SErviÇoS MEcaNicoS, coNStrUÇÃo, coNSEr-
vaÇÃo E loGiStica EirEli
cNPJ: 07.346.264/0001-40
ENdErEÇo: alameda Moça Bonita n.º 97, Bairro: castanheira, cEP 66.645-
010, Belém/Pa.
ordenador responsável: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 843902

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria nº 656 de 24 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
 coNSidEraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
 CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convê-
nio ou termo de cooperação; e
 coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de adminis-
tração e Serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contrato, 
nos autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2022/300535 (PaE), 
de 14/03/2022;
rESolvE:
i – dESiGNar o servidor Edson lucas da Silva dias, matrícula funcional 
nº 5921164/3, ocupante da função de técnico em Gestão de informática, 
lotado na coordenadoria de tecnologia da informação, para atuar como 
Fiscal do Contrato Administrativo nº 022/2022, firmado com a empresa 
iNGraM Micro BraSil – ltda, cNPJ nº 01.771.935/0008-00, que tem 
como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de 
infraestrutura hiper convergente, bem como implantação, treinamento e 
migração de dados, com objetivo de modernizar a infraestrutura de servi-
dores do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEv.
ii – dESiGNar o servidor alex Gleiton carneiro lopes, matrícula funcional 
nº 5929464/2, ocupante da função de técnico em Gestão de informática, 
lotado na coordenadoria de tecnologia da informação, como Suplente;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 24 de agosto de 
2022.
iltoN GiUSSEPP Stival MENdES da rocHa loPES da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 843932

.

.

diÁria
.

Portaria nº 658 de 24 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 n° 
2022/978629 (PaE), de 03/08/2022.
rESolvE:
i – aUtoriZar a ProrroGaÇÃo dE viaGEM coM dESlocaMENto 
constante na Portaria nº 620/2022, de 12/08/2022, publicada no doE nº 
35.078, de 16/08/2022 à servidora Gabriela ohana rocha freire, matrícula 
nº 5921027/3, ocupante da função de técnico Previdenciário a, lotada no 
Gabinete da Presidência, que se deslocará da cidade de recife/PE para a cidade 
de Brasília/DF, no período de 25/08/2022 a 26/08/2022, a fim de participar de 
reunião de trabalho sobre Gestão Previdenciária, na referida cidade.
ii- coNcEdEr, a título de complementação, de acordo com as bases legais 
vigentes, 01 (uma) diária à servidora citada acima, considerando a prorro-
gação de viagem com deslocamento, conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 24 de agosto de 2022.
iltoN GiUSSEPP Stival MENdES da rocHa loPES da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 844323
Portaria nº 654 de 24 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 
2022/1012801 (PaE), de 10/08/2022.
rESolvE:
i – aUtoriZar a servidora Nádia Patrícia da Silva rocha, matrícula nº 
5923224/4, ocupante do cargo em comissão de Gerente, lotada no Ga-
binete da Presidência, 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, 24 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 655 de 24 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 
2022/1057740 (PaE), de 19/08/2022.
rESolvE:
i – aUtoriZar o servidor alexandre José de oliveira fernandes, matrícula nº 
57221976/1, 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, 24 de agosto de 2022.
iltoN GiUSSEPP Stival MENdES da rocHa loPES da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 843923

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria nº 657 de 24 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020;
coNSidEraNdo que o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará – iGEPrEv, criado pela lei complementar nº 044, de 23 de janeiro 
de 2003, e estruturado pela lei nº 6.564, de 1º de agosto de 2003, é uma 
autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede 
e foro em Belém, capital do Estado do Pará, com patrimônio e receitas 
próprias, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descen-
tralizada, tendo por finalidade a gestão dos benefícios previdenciários do 
regime Estadual de Previdência e do fundo financeiro de Previdência do 
Estado do Pará;
coNSidEraNdo as atribuições legais do Presidente desta autarquia como o 
principal supervisor e coordenador das atividades do instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Pará – iGEPrEv, conforme o decreto nº 1.751/ 2005;
coNSidEraNdo os termos do decreto Governamental de 08/07/2020, pu-
blicado no doE n° 34.276, de 09/07/2020, o qual designou, de acordo com 
o art. 7°, da lei n° 6.564, de 1° de agosto de 2003, aNa rita doPaZo 
aNtoNio JoSÉ loUrENÇo, para exercer o cargo em comissão de Procura-
dor-chefe, com lotação no instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará – iGEPrEv, a contar de 1° de julho de 2020;
coNSidEraNdo, ainda, o Parecer Jurídico nº 17/2013-ProJUr/iGEPrEv;
resolve:
art. 1º. dElEGar a competência, até ulterior deliberação e diante de seu 
impedimento, à Procuradora-chefe, para, observadas as normas em vigor, 
praticar exclusivamente o ato administrativo elencado no art. 97, viii do 
regulamento Geral do regime Próprio de Previdência Social do Estado do 
Pará, qual seja, a assinatura da certidão de tempo de contribuição – ctc, 
na qualidade de dirigente da entidade expedidora.
art. 2º. Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 24 de agosto de 2022.
iltoN GiUSSEPP Stival MENdES da rocHa loPES da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 844185
Portaria Nº 659 de 24 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo que o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará – iGEPrEv, criado pela lei complementar nº 044, de 23 de janeiro de 
2003, e estruturado pela lei nº 6.564, de 1º de agosto de 2003, é uma au-
tarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro 
em Belém, capital do Estado do Pará, vinculado à Secretaria Especial de 
Estado de Gestão, com patrimônio e receitas próprias, gestão administra-
tiva, técnica, patrimonial e financeira descentralizada, tendo por finalidade 
a gestão dos benefícios previdenciários do regime Estadual de Previdência 
e do fundo financeiro de Previdência do Estado do Pará; 
coNSidEraNdo as atribuições legais do Presidente desta autarquia como o 
principal supervisor e coordenador das atividades do instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Pará – iGEPrEv, conforme o decreto nº 1.751/ 2005; 
coNSidEraNdo o conhecimento da autoridade Máxima desta autarquia 
Previdenciária, no dia 28/04/2022, em decorrência de auditoria interna 
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para análise de conformidade de benefícios, acerca da inércia de tramita-
ção processual, resultando em prejudicialidade quanto à materialidade do 
direito albergado nos autos e na atuação devida por parte deste iGEPrEv; 
coNSidEraNdo a abertura do Processo administrativo n° 2022/647849, 
no dia 25/05/2022, o qual instituiu o início dos trabalhos investigati-
vos promovidos pela comissão de Sindicância investigativa, constituída 
pela Portaria n° 382/2022, de 25 de maio de 2022, publicada no doE n° 
34.983, de 26/05/2022 e prorrogada através da Portaria n° 479/2022, de 
24 de junho de 2022, publicada no doE n° 35.022, de 27/06/2022; 
coNSidEraNdo o inteiro teor do Processo administrativo nº 2022/647849, 
o relatório final de apuração de Sindicância e o Julgamento realizado, no qual 
se opinou e determinou pela abertura de Processo administrativo disciplinar, 
para apuração de responsabilidade civil e administrativa de servidores; 
coNSidEraNdo, ainda sim, o poder-dever da administração Pública em 
apurar/investigar irregularidades, tal como expressamente disciplinado no 
bojo do art. 143 da Lei 8.112/90 e especificamente, o art. 199 da Lei nº 
5.810/94, os quais lecionam que: “a autoridade que tiver ciência de irregu-
laridade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imedia-
ta, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada 
ao acusado ampla defesa”; 
coNSidEraNdo que, nos moldes legais o processo disciplinar é o ins-
trumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração 
praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as 
atribuições do cargo em que se encontre investido;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n° 631/2022, de 18 de agosto de 
2022, publicada no doE n° 35.082, de 19/08/2022, que determina a instau-
ração de Processo administrativo disciplinar – Pad, nos moldes legais das 
Leis n° 8.112/90, n° 5.810/1994; n° 9.784/1999 e 8.972/2020, com fito 
de apurar responsabilidade civil e administrativa de servidores e ex-servido-
ra, quanto à atuação irregular/inércia na condução/tramitação dos Processos 
administrativos n° 2009/365263, n° 2010/153495 e n° 2011/10061, ambos 
referentes ao interessado M.f.c.S e nomeia a comissão responsável pelo 
Processo administrativo disciplinar – Pad; 
CONSIDERANDO, por fim, o Despacho do Gabinete da Presidência, no 
dia 24/08/2022, nos autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/647849 (PaE), o qual solicita a substituição de servidor para compor 
a comissão responsável pelo Processo administrativo disciplinar – Pad; 
rESolvE:
i – SUBStitUir na Portaria n° 631/2022, de 18 de agosto de 2022, pu-
blicada no doE n° 35.082, de 19/08/2022, como Membro da comissão 
responsável pelo Processo administrativo disciplinar – Pad, nos moldes 
legais das leis n° 8.112/90, n° 5.810/1994; n° 9.784/1999 e 8.972/2020, 
com fito de apurar responsabilidade civil e administrativa de servidores 
e ex-servidora, quanto à atuação irregular/inércia na condução/tramita-
ção dos Processos administrativos n° 2009/365263, n° 2010/153495 e n° 
2011/10061, ambos referentes ao interessado M.f.c.S, o servidor lucas fi-
gueiredo lima, matrícula n° 5948933/1, ocupante do cargo de técnico Previ-
denciário a, lotado na Gerência de registro e certidões, pelo servidor Marcos 
fabrício alencar Gonçalves, matrícula n° 57176559/2, ocupante do cargo de 
técnico Previdenciário a, lotado na Gerência de registro e certidões.  
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autorida-
de competente. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 24 de agosto de 2022. 
iltoN GiUSSEPP Stival MENdES da rocHa loPES da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 844379

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria nº 185 de 24 de agosto de 2022.
o dirEtor GEral iNtEriNo da EScola dE GovErNaNÇa PÚBlica do 
EStado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações; 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, e o Processo de nº 2022/284881;
rESolvE:
i – dESiGNar, a servidora HEllEM caSSEB flEXa, matrícula nº 
57174724/1, assistente administrativo, e no seu impedimento o servidor 
JEffErSoN viEira SiadE, matrícula nº 54196491/1, técnico de admi-
nistração e finanças, para exercer o encargo de fiscais do contrato ad-
ministrativo nº 001/2022, firmado entre a Escola de Governança Públi-
ca do Estado do Pará – EGPa e a Empresa ticKEt SolUÇÕES, cNPJ Nº. 
03.506.307/0001-57, que tem por objeto a contratação nos serviços de 
fornecimento de coMBUStÍvEl.
ii - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alvES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 844070

errata
.

errata da Portaria nº 175 de 11 de agosto de 2022, publicada no 
doe Nº 35.076 de 12 de agosto de 2022-resultado do Processo 
seletivo Protocolo: 839349
onde se lê: ... Portaria nº 175 de 11 de agosto de 2022...
Leia-se: ... Edital nº 03/2022 de 11 de agosto de 2022...
errata da Portaria nº 184 de 23 de agosto de 2022, publicada no 
doe Nº 35.088 de 24 de agosto de 2022-resultado Final do Proces-
so seletivo Protocolo: 843530
onde se lê: ... Portaria nº 184 de 23 de agosto de 2022...
Leia-se: ... Edital nº 04/2022 de 23 de agosto de 2022...
WilSoN lUiZ alvES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 844060

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria nº 508, de 24 de aGosto de 2022
altera a Portaria nº 276, de 04 de agosto de 2017, que dispõe sobre o 
Preço Médio Ponderado ao consumidor final - PMPf do produto cerveja.
o SEcrEtário dE EStado da faZENda, em exercício, no uso das atri-
buições que lhe confere o inciso ii do art. 6º do decreto n.º 1.604, de 18 
de abril de 2005,
considerando o disposto no § 6º do art. 8º da lei complementar n.º 87, 
de 13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da lei n.º 5.530, de 13 
de janeiro de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final 
usualmente praticado no mercado, em condições de livre concorrência;
considerando o disposto  no  inciso  iii  do  art.  39  do  regulamento  
do  imposto  sobre operações  relativas  à  circulação  de  Mercadorias e  
sobre  Prestações  de  Serviço  de  transporte interestadual e intermuni-
cipal e de comunicação - icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 
de junho de 2001,
rESolvE:
art. 1º a Portaria n.º 276, de 04 de agosto de 2017, que dispõe sobre o 
Preço Médio Ponderado ao consumidor final - PMPf do produto cerveja, 
passa a vigorar com as seguintes redações:
“aNeXo ÚNico

.......... .......... .......... .......... ..........
cErPa cErv. ParaENSE S.a. 000505-8 cerpa Prime Garrafa de vidro descartável - 311 a 360ml 5,29
cErPa cErv. ParaENSE S.a. 000495-2 cerpa Export Garrafa de vidro descartável - 311 a 360ml 4,99
cErPa cErv. ParaENSE S.a. 000502-5 tijuca Garrafa de vidro descartável - 311 a 360ml 4,30
cErPa cErv. ParaENSE S.a. 001064-5 tijuca Puro Malte Garrafa de vidro descartável - 361 a 660ml 7,60

.......... .......... .......... .......... ..........
cErPa cErv. ParaENSE S.a. 001490-2 cerpa Export Garrafa de vidro descartável - 361 a 660ml 10,19
cErPa cErv. ParaENSE S.a. 001491-0 tijuca alumínio ou lata descartável - 311 a 360ml 2,69

.......... .......... .......... .......... .....” 
(Nr)

art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
a partir do segundo dia subsequente à referida publicação.
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 844043
Portaria nº 507, de 24 de  aGosto  de 2022
altera dispositivos da Portaria nº 354, de 14 de dezembro de 2005, que 
trata do Boletim de Preços Mínimos de Mercado.
o SEcrEtário dE EStado da faZENda, no uso de sua competência que 
lhe é conferida por lei e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 43 
do regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação - icMS, aprovado pelo decreto nº 4.676, 
de 18 de junho de 2001,
rESolvE:
art. 1º a tabela “aGroPEcUária”, nos itens a seguir indicados, do anexo 
Único da Portaria nº 0354, de 14 de dezembro de 2005, que dispõe sobre 
o Boletim de Preços Mínimos de Mercado, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“i aGrÍcolaS
.... ........................ .........  ......... .........
i-3 aÇaÍ lata frUto 45,47 45,47

i-3.1 aÇaÍ PoPUlar Kg PolPa 4,21 4,21
i-3.2 aÇaÍ MÉdio Kg PolPa 7,46 7,46
i-3.3 aÇaÍ ESPEcial Kg PolPa 9,37 9,37
i-3.4 aÇaÍ Kg frUto 3,75 3,75
.... ........................ .........  ......... .......”

art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 844052
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Portaria nº 1817 de 24 de aGosto de 2022.
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451, de 13/02/2019 (republica-
da no d.o.e. nº 33.805, de 15/02/2019),
r E S o l v E:
art. 1º- dESiGNar os servidores lUcaS SavEGNaGo dE SoUZa, identi-
ficação Funcional nº 59147630/1, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais e 
EDUARDO CAMPOS IKETANI, Identificação Funcional nº 5914758/1, Audi-
tor fiscal de receitas Estaduais, ambos lotados na diretoria de tecnologia 
da informação- dti, para atuarem respectivamente como fiscal titular 
e fiscal Substituto do 1º termo aditivo ao contrato Nº 070/2021/SEfa, 
firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFA e a empresa 
SQl iNtElliGENcE coNSUltoria ltda.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 843997

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 4º
contrato: 035/2019/SEfa.
data da assinatura: 24/08/2022.
objeto: o presente termo aditivo ao contrato no 035/2019/SEfa, que 
trata da contratação de consultor individual, tem por objeto: a prorrogação 
do prazo de vigência pelo período 12 (doze) meses com início em 23 de 
setembro de 2022 e término em 22 de setembro de 2023. o reajuste do 
valor mensal do contrato, passando de r$ 9.830,97 (nove mil, oitocentos 
e trinta reais e noventa e sete centavos) para r$ 10.820,87 (dez mil, oito-
centos e vinte reais e oitenta e sete centavos).
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251. Órgão: 
17101 - Secretaria de Estado da fazenda -
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251 Órgão: 
17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170107 - Pará Gov. ProfiSco ii
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.36 - outros Serviços de terceiros – Pessoa física
valor Mensal (1 consultor): r$ 10.820,87
valor anual (1 consultor): r$ 129.850,44
fonte de recursos: 0131 / 0331 - operações de crédito Externa, Banco 
internacional de desenvolvimento -Bid.
contratado: JUlYaNa dE SoUZa PaES, brasileira, solteira, Bacharel em 
ciências contábeis, carteira de identidade (rG) no 4350637 Pc/Pa, cPf/
Mf no 805.879.842-87, residente e domiciliado conjunto cidade Nova 5 
WE 34, Nº 461, Bairro coqueiro, cEP 67.133-170.
ordenador: rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 844215

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 069/2022/seFa.
coNtrato N.º 028/2022/SEfa.
ProcESSo adMiNiStrativo ElEtrÔNico N.º 2022/350095
PartES: SEcrEtaria dE EStado da faZENda E oraclE do BraSil SiS-
tEMaS ltda
oBJEto do coNtrato: prestação de serviço de suporte técnico e atu-
alização para solução integrada de armazenamento e processamento de 
banco de dados da oracle para Secretaria da fazenda, por um período de 
12 meses e de acordo com as propostas comercias n° 6628745 e 6898054 
e a Política de Suporte da oracle.
oBJEto do aPoStilaMENto: incluir a fonte de recursos, no que tange 
a cobertura das despesas do contrato no exercício de 2022, alterando sua 
respectiva dotação orçamentária, da seguinte forma
funcional Programática/ atividade: 17101.04.126.1508.8238
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: 126 – tecnologia da informação
Programa: 1508 – Governança Pública
atividade: 8238 – Gestão de tecnologia da informação e comunicação
Natureza da despesa: 33.90.40 – Serviço de tecnologia da informação e 
comunicação - Pessoa Jurídica
valor Mensal- r$ 138.317,41
valor total (12 meses): r$ 1.659.808,91
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: 844176
aPostiLaMeNto N.º 070/2022/seFa.
coNtrato N.º 063/2018/SEfa.
ModalidadE dE licitaÇÃo: ata de registro de Preço nº 002/2017 do 
Pregão Eletrônico SrP nº 11/2017.
ProcESSo adMiNiStrativo ElEtrÔNico N.º 2022/1045536/PaE.
PartES: SEcrEtaria dE EStado da faZENda E a iNtErBraSil rENt a car.
oBJEto do coNtrato: constitui objeto do presente contrato a contrata-
ção de empresa especializada na Prestação de Serviço de locação de ve-

ículos Automotores, Motocicletas e Quadriciclos, especificamente os itens 
1 e 6, constantes no anexo i – termo de referência ao Pregão Eletrônico 
SrP nº 002/2017.
oBJEto do aPoStilaMENto: ajuste na fonte de recursos, no que tange a 
cobertura das despesas dos contratos no exercício de 2022, da seguinte forma:
recursos orçamentários:
Órgão: 17101 – Secretaria de Estado da fazenda – SEfa.
Unidade Gestora: 0176 – fundo de investimento da administração tribu-
tária do Pará.
funcional Programática/ atividade: 170106.04.123.1508.8251.
função: 04 – administração.
Sub-função: 123 – administração financeira.
Programa: 1508 – Governança Pública.
atividade: 8251 – Gestão fazendária.
Natureza da despesa: 33.90.33 – Passagens e despesa com locomoção.
valor Mensal: r$ 14.932,60.
valor de 06 (seis) meses: r$ 89.595,60.
fonte de recursos: 0176 – fundo de investimento Permanente da admi-
nistração tributária do Estado do Pará – fiPat.
fUNdaMENto lEGal do aPoStilaMENto: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
data do aPoStilaMENto: 24/08/2022.
dirEtor dE adMiNiStraÇÃo, EM EXErcÍcio: aNidio MoUtiNHo

Protocolo: 844244

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 1689 de 09 de agosto de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias 
ao servidor rafaEl carloS caMEra, nº 0591495501, aUditor -a, coor-
dENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. triB./NÃo triBUtária dE BElÉM, objetivo 
de participação na 189ª reunião ordinária da cotEPE/icMS, em Brasília, no 
período de 29.08.2022 à 02.09.2022, no trecho Belém - Brasília - Belém.
Portaria nº 1814 de 23 de agosto de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior, nº 0594557901, 
SEcrEtario dE EStado da faZENda, GaBiNEtE do SEcrEtário, 
objetivo de realizar visita técnica e inauguração da cEcoMt caraJáS, no 
período de 29.08.2022 à 30.08.2022, no trecho Belém - Marabá - Belém.
Portaria nº 1815 de 23 de agosto de 2022 autorizar 5 e 1/2  diárias ao 
servidor carloS JoSE dE SoUZa MoNtEiro, nº 0321788401, SErvENtE 
rEf. i, cÉlUla dE GEStÃo dE aPoio loGÍStico, objetivo de entrega 
de bens móveis e auxílio na mudança do mobiliário da unidade cEcoMt 
caraJáS, no período de 24.08.2022 à 29.08.2022, no trecho Belém - ca-
rajás - Belém.
Portaria nº 1816 de 23 de agosto de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor volNaNdES alvES da Silva PErEira, nº 0591484201, aUdi-
tor-a, coordENaÇÃo EXEcUtiva dE coNtrolE dE MErcadoriaS EM 
trÂNSito, objetivo de acompanhar o senhor secretário em inauguração 
do posto fiscal  do km 09 - CECOMT CARAJÁS, no período de 29.08.2022 à 
31.08.2022, no trecho Belém - Marabá - Belém.
Portaria nº 1818 de 22 de agosto de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor aNidio MoUtiNHo da coNcEicao, nº 0001254801, dirE-
tor faZENdario, lotado na dirEtoria dE adMiNiStraÇÃo, objetivo 
de participar da inauguração da nova unidade cEcoMt - carajás e realizar 
visita técnica na unidade oEat - São Geraldo do araguaia, no período de 
29.08.2022 à 31.08.2022, no trecho Belém - Marabá - Belém.
Portaria nº 1819 de 24 de agosto de 2022 autorizar 5 e 1/2  diárias 
ao servidor Mario aNtoNio cardoSo SaBado, nº 0324805401, Moto-
riSta, cÉlUla dE GEStÃo dE aPoio loGÍStico, objetivo de conduzir 
veículo oficial transportando bens móveis e auxiliando a mudança da nova 
sede da cEcoMt caraJáS, no período de 24.08.2022 à 29.08.2022, no 
trecho Belém - carajás - Belém.
Portaria nº 1820 de 24 de agosto de 2022 autorizar 1/2  diária ao ser-
vidor Nivaldo da Silva fErrEira, nº 5719283001, MotoriSta, cÉlUla 
dE GEStÃo dE aPoio loGÍStico, com o objetivo de conduzir veículo 
oficial transportando documentos, no período de 24.08.2022, no trecho 
Belém - abaetetuba - Belém.
Portaria nº 1831 de 24 de agosto de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor Eli SoSiNHo riBEiro, nº 0519324902, SUBSEcrEtario da 
adMiNiStraÇÃo, SEcrEtario adJUNto dE rEcEitaS dE EStado da 
faZENda, objetivo de realizar visita técnica à cErat Marabá e inauguração 
da cEcoMt caraJáS, no período de 29.08.2022 à 30.08.2022, no trecho 
Belém - Marabá - Belém.

Protocolo: 843889

oUtras MatÉrias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo 
de recUrsos FaZeNdÁrios-tarF

acÓrdÃos
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
*acÓrdÃo N. 8248 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 17646 – ofÍcio (aiNf 
072013510005800-4). coNSElHEiro rElator: NilSoN MoNtEiro 
dE aZEvEdo. coNSElHEiro dESiGNado: BrUNo torrES dE SoUZa. 
EMENta: icMS. falta dE rEcolHiMENto. dEcadÊNcia Parcial coN-
fiGUrada. 1. Nos tributos sujeitos ao regime de lançamento por homolo-
gação, havendo pagamento parcial antecipado, a decadência do direito de 
constituir o crédito tributário se rege pelo art. 150, §4º, do código tributá-
rio Nacional, isto é, o prazo para esse efeito será de cinco anos a contar da 
ocorrência do fato gerador. 2. deve ser reformada a decisão singular que 
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julgou totalmente improcedente o aiNf e restabelecer o crédito tributário 
referente ao período não alcançado pela decadência na regra do art. 150, 
§4º, do código tributário Nacional. 3. Quando não puder ser mantida a exi-
gência tributária relativa ao período não alcançado pela decadência, deve 
ser declarada a improcedência do aiNf com base no art. 112, iv, do ctN. 
4. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: Por Maioria dE votoS. 
voto contrário: conselheiro Nilson Monteiro de azevedo, pelo conhecimen-
to e improvimento do recurso, com fundamento diferente. JUlGado Na 
SESSÃo do dia: 17/02/2022. data do acÓrdÃo: 22/02/2022.
*republicado por ter saído com incorreções.

aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021,na sala de sessões do tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PLeNo
Em 02/09/2022, às 9:30h, rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo n.º 344, aiNf 
nº 032017510001030-8, contribuinte tErraBEl EMPrEENdiMENtoS 
ltda - EPP, cNPJ nº. 16.956.443/0002-71.
Em 02/09/2022, às 9:30h, rEcUrSo dE rEviSÃo n.º 6248, aiNf nº 
012018510002233-0, contribuinte aGroPalMa Sa, insc. Estadual nº. 15181761-8.
SEGUNda cÂMara PErMaNENtE dE JUlGaMENto
Em 30/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 17944, aiNf nº 
032015510000216-5, contribuinte JBS S/a, insc. Estadual nº. 15369063-
1, advogado: fEliPE cÉZar aMadEU EStEvES, oaB/Pa-13423.
Em 30/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19534, aiNf nº 
042021510000069-4, contribuinte MoNtE alEGrE MatEriaiS dE coNS-
trUcoES EirEli, insc. Estadual nº. 15261682-9.
Em 30/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19696, aiNf nº 
042017510006616-1, contribuinte f d alMEida dE olivEira EirEli, 
insc. Estadual nº. 15351567-8.

Protocolo: 844097
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201000963 de 24/08/2022 - 
Proc n.º 002022730002519/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: tiara Gisselly de Quadros Pereira – cPf: 791.957.412-91
Marca: NiSSaN/KicKS SENSE cvt 1.6 total flEX tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000965 de 24/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005725/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: rodrigo cesar Beckman – cPf: 710.729.422-91
Marca: NiSSaN/KicKS activE cvt 1.6 total flEX tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000967 de 24/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005592/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: ricardo Jose Sandes da Silva – cPf: 128.730.472-91
Marca: vW/Gol 1.0 MaNUal tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204004779, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005777/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: Genilson de Moura ribamar – cPf: 481.265.002-04
Marca/tipo/chassi
cHEv/oNiX PlUS 10tMt ltZ/Pas/automovel/9BGEN69H0PG162913
Portaria n.º202204004781, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005789/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: Edmundo Sergio do Nascimento – cPf: 058.135.902-00
Marca/tipo/chassi
fiat/SiENa attractiv 1.4/Pas/automovel/9Bd19713Hl3382909
Portaria n.º202204004783, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 122022730001108/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: Jailson dos reis rodrigues – cPf: 023.937.282-44
Marca/tipo/chassi
toYota/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BE9M2051638
Portaria n.º202204004785, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005737/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: donato Pinheiro Martins – cPf: 149.594.372-00
Marca/tipo/chassi
cHEv/tracKEr t a lt/Pas/automovel/9BGEB76H0PB155818
Portaria n.º202204004787, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005739/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: Jucenildo Guedes dos Santos – cPf: 608.850.172-34
Marca/tipo/chassi
vW/t croSS Hl tSi/Pas/automovel/9BWBJ6Bf4N4052358

Portaria n.º202204004789, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005736/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: rubens ferreira Nunes – cPf: 067.907.552-68
Marca/tipo/chassi
cHEv/SPiN 1.8l at ltZ/Pas/automovel/9BGJc7520JB165589
Portaria n.º202204004791, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005736/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: renato Silva da costa – cPf: 762.264.332-72
Marca/tipo/chassi
cHEv/SPiN 1.8l Mt ltZ/Pas/automovel/9BGJc7520KB149727
Portaria n.º202204004793, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005732/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: raimundo lazaro da Silva – cPf: 044.410.012-15
Marca/tipo/chassi
fiat/Palio WK trEKK 1.6/Pas/automovel/9Bd373154d5015612
Portaria n.º202204004795, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005730/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: ozeias alves de oliveira – cPf: 032.071.292-34
Marca/tipo/chassi
vW/virtUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ6lP048864
Portaria n.º202204004797, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005794/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: Helton Henrique Santos da Silva – cPf: 825.671.152-34
Marca/tipo/chassi
HoNda/citY EX/Pas/automovel/93HGN2650PK104832
Portaria n.º202204004799, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005734/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: itamar felix Eschrique – cPf: 901.779.672-34
Marca/tipo/chassi
fiat/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3404930
Portaria n.º202204004801, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005753/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: luiz Pina Mangas – cPf: 069.142.682-15
Marca/tipo/chassi
cHEvrolEt/coBalt 18a Eli/Pas/automovel/9BGJE6920JB163005
Portaria n.º202204004803, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005599/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: irineu Sampaio de Sousa – cPf: 107.582.752-34
Marca/tipo/chassi
fiat/WEEKENd attractivE/Pas/automovel/9Bd37412fl5108732
Portaria n.º202204004805, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 102022730001790/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: lindomar loureiro de andrade – cPf: 608.873.202-44
Marca/tipo/chassi
HoNda/Hr-v EXl cvt/Pas/automovel/93Hrv2870KZ112692
Portaria n.º202204004807, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005796/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: raimundo Paiva Goncalves – cPf: 068.913.732-04
Marca/tipo/chassi
NiSSaN/vErSa 10/Pas/automovel/94dBfaN17lB107990
Portaria n.º202204004809, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005743/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: Pedro Sergio Silva dos Santos – cPf: 075.559.497-50
Marca/tipo/chassi
ford/Ka SE 1.0 Sd c/Pas/automovel/9BfZH54l1K8256448
Portaria n.º202204004811, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005745/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 Maia Gomes – cPf: 258.568.202-15
Marca/tipo/chassi
rENaUlt/KWid ZEN 2/Pas/automovel/93YrBB00XPJ359650
Portaria n.º202204004813, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005764/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 carlos Silva de Sousa – cPf: 483.539.902-10
Marca/tipo/chassi
NiSSaN/KicKS SENSE cvt/Pas/automovel/94dfcaP15NB154278
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Portaria n.º202204004815, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 102022730002055/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 rogerio Medeiros de Melo – cPf: 631.192.002-63
Marca/tipo/chassi
vW/t croSS Hl tSi/Pas/automovel/9BWBJ6Bf5N4072182
Portaria n.º202204004817, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 82022730001199/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: Edis araujo ferreira – cPf: 681.044.482-34
Marca/tipo/chassi
fiat/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3404406
Portaria n.º202204004819, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005785/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: lenildo raimundo Moreira tapajos – cPf: 267.642.452-15
Marca/tipo/chassi
cHEvrolEt/coBalt 1.4 lt/Pas/automovel/9BGJB69X0dB147510
Portaria n.º202204004821, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005796/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: leomar Pinto da Silva Junior – cPf: 843.445.802-06
Marca/tipo/chassi
vW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ7MP019074

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204004777, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 0020227300055998/seFa
Motivo: anular a concessão da isenção do iPva ao veículo de 01/01/2022 
a 31/12/2022
Base legal: parágrafo único do art. 5º da lei nº 6.017/96 anulação decor-
rente de erro técnico na concessão de isenção para chassi errado.
interessado: irineu Sampaio de Sousa – cPf: 107.582.752-34
Marca/tipo/chassi
i/NiSSaN vErSa advNc cvt/Pas/automovel/3N1cN8aE5Nl811412
Portaria n.º202204004778, de 24/08/2022 - 
Proc n.º 0820227300012414/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPva ao veículo de 01/01/2020 
a 31/12/2020
Base legal: art. 1º, § 1º, iv c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de transf de prop em veículo beneficiado pela isenção de ipva, 
placa otw2j15
interessado: raimundo irineu cirino dos Santos – cPf: 184.361.612-20
Marca/tipo/chassi
i/cHEvrolEt claSSic lS/Pas/automovel/8aGSU19f0fr113854

Protocolo: 844113

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato Nº: 081/2018
terMo aditiVo Nº: 01
Objeto do Contrato: Fornecimento de certificados digitais, visando aten-
der às necessidades do contratante, quanto à autenticação e validação 
de servidores de aplicativos de Internet, de identificação eletrônica, de 
assinatura e validação das mensagens eletrônicas do Sistema de Pagamen-
tos Brasileiro (SPB), que seguem discriminados conforme especificações, 
condições e exigências contidas no termo de referência, na Proposta da 
empresa contratada e no edital e seus anexos que regeu o Pregão Eletrô-
nico Nº 0024/2018 e que fazem parte integrante do contrato.
1. Certificados digitais para servidores de aplicativos de internet;
2. Certificados digitais de assinatura e validação das mensagens eletrô-
nicas para o servidor de produção e homologação do SPB (Sistema de 
Pagamentos Brasileiro);
3. Certificados digitais para identificação eletrônica, divididos em:
• Certificados digitais e-CPF do tipo A3 (sem mídia e com mídia);
• Certificados digitais e-CNPJ do tipo A3 (com mídia e sem mídia);
• Certificados digitais para Escrituração Contábil Digital (ECD) e-CPF do 
tipo a3 (com mídia e sem mídia);
• Certificados digitais e Equipamento com bit de autenticação de usuário ativo;
• Certificado Digital para Centralizadora de Compensação de Cheques (COMPE);
• Certificado Digital para Central de Cessão de Crédito (C3);
• Certificado Digital para OAB (com mídia e sem mídia);
• Certificado Digital para o Cadastro Positivo;
• Certificado para Empréstimo Consignado Online;
E ainda, incluindo os seguintes certificados, mediante aditamento qualita-
tivo do objeto:
4.  Certificados digitais para o pacote OpenBanking divididos em:
• Certificado Digital para SSL
• Certificado Digital para Client
• Certificado Digital de Assinatura

5. Certificados digitais para Geotrust SSL EV.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 0024/2018
data de assinatura do aditivo: 19.08.2022
vigência do aditivo: 19.08.2022 a 02.09.2022
objeto do aditivo: alteração qualitativa e inclusão de cláusula de trata-
mento de dados Pessoais.
fundamento legal do aditivo: art. 65, inciso i da lei nº 8.666/1993
valor Global estimado de até: r$-413.304,00 (quatrocentos e treze mil, 
trezentos e quatro reais)
contratada: cErtiSiGN cErtificadora diGital S.a
Endereço: rua Bela cintra, Nº 904 - Bairro: consolação
cEP:  01415-900  São Paulo/SP
diretor responsável: Bruno Bitar Morhy – diretor de tecnologia
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 844241

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 0736 de 24 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
doe n° 28.508/18.07.1997,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1055913.
r E S o l v E:
dESiGNar, a servidora adriaNa do Socorro dE SoUZa GoMES, ma-
trícula nº 5908205/3, lotada no 5º cENtro rEGioNal dE SaÚdE – SÃo 
MiGUEl do GUaMá, para responder pelo cargo comissionado de dirEtor 
dE cENtro rEGioNal dE SaÚdE / daS-4, no período de 16.08.2022 a 
30.08.2022, em substituição a servidora Maria lUcilENE riBEiro daS 
cHaGaS, matrícula nº 5687489/2, que se encontra de licença Saúde.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNEtE do SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, EM 24.08.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMES
SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 844320
secretaria de estado de ProteÇÃo sociaL

secretaria eXecUtiVa de saÚde PÚBLica
11° ceNtro reGioNaL de saÚde

Portaria n.º 058, de 24 de agosto de 2022.
a diretora do 11.º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe são conferidas através da Portaria nº 1.650– ccG, de 05 de agosto 
de 2020, publicada no doE nº 34.302, de 06/08/2020.
r E S o l v E:
art. 1º - dESiGNar, os servidores antonio vlademir cavalcante de araujo, 
matricula nº 1086989 (SiaPE), ocupante do cargo de Guarda de Endemias 
e Nilton ferreira dos Santos, matricula nº 0503484 (SiaPE), ocupante do 
cargo de Guarda de Endemias, lotados no 11º centro regional de Saúde 
para exercer a Função de Motorista Oficial.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
irlÂNdia da Silva GalvÃo
diretora do 11.º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 843941
Portaria N° 01086 de 23 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/639439.
rESolvE:
rEMovEr, a servidora flavia daNiElli riSUENHo doS SaNtoS, cargo 
MÉdica, matrícula n° 57175039/1, da UNidadE dE rEfErÊNcia ESPE-
cialiZada – MatErNo iNfaNtil para a dirEtoria dE dESENvolviMEN-
to E aUditoria doS SErviÇoS dE SaÚdE com atuação na cENtral 
EStadUal dE rEGUlaÇÃo.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE,
dirEtoria dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 23.08.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoto dE olivEira SilvEira
dirEtora dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa
 

Protocolo: 844160

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria nº 239 de 24 de aGosto de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa /SESPa, no uso de suas 
atribuições legais, 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 e os termos da cláusula Quarta do tEd 09.22 - processos n° 
2022/628085 e 2022/901823.
r E S o l v E: dESiGNar os servidores Edir do Socorro amaral da Silva 
Junior - Engenheiro civil - dESaM/ddra/SESPa - Matrícula: 5957970-2 e 
renata teixeira de carvalho Silva - arquiteta - dESaM/ddra/SESPa - Ma-
trícula: 3328473-3, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do 
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objeto do TED 09.22 que tem por objeto o repasse financeiro à Secretaria 
de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP, por meio 
de descentralização de crédito, nos termos estabelecidos neste tEd devi-
damente aprovado e observada a classificação funcional programática, para 
que a SEdoP realize a contratação de empresa visando a execução da obra 
de construção do Hospital Menino Jesus no Município de oriximiná – Pará.
data de assinatura: 24 de agosto de 2022.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 843893
Portaria nº 238 de 24 de aGosto de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa /SESPa, no uso de suas 
atribuições legais, 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 outu-
bro de 2013 e os termos da cláusula Quarta do tEd 06.22 - processo 
2022/736308.
r E S o l v E: dESiGNar os servidores alaN doS SaNtoS rEiS, Ma-
trÍcUla 57189732,lotado na EaP/dPaiS,  dioNE MarÍlia alBUQUErQUE 
cUNHa, MatrÍcUla 5637864-5, lotada na cEaiSP/dPaiS e JoElMa doS 
Socorro da coSta GraÇa, MatrÍcUla 5917134/2, lotada na cEaiSP/
DPAIS, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto do 
tEd 06.22 que tem por objeto o destaque orçamentário da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública – SESPa para a SEcrEtaria dE EStado dE ad-
MiNiStraÇÃo PENitENciária – SEaP, objetivando a contratação e com-
plementação de Equipes de atenção à Saúde no Sistema Penitenciário do 
Estado do Pará
data de assinatura: 24 de agosto de 2022.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 843825
Portaria nº 233 de 23 de aGosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93, os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013, a cláusula Nona do contrato nº 066/2022(cEtEPa) nos 
autos do Processo n° 2021/474833.
r E S o l v E: designar os servidores, José alípio américo de castro, 
Matrícula nº 5562570/2, farmacêutico/Bioquímico, como fiscal titular, e 
rondinele da costa Móia, Matrícula nº 57197603/1, agente administrativo, 
Fiscal Suplente, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do ob-
jeto do contrato, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quan-
do comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins 
de pagamento, no âmbito do Hospital regional de cametá - Pa, adotando 
todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNEtE do SEcrEtário adJUNto dE GEStÂo adMiNiStrativa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS.

Protocolo: 844013
Portaria nº 234 de 23 de aGosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93, os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013, a cláusula Nona do contrato nº 066/2022(cEtEPa) nos 
autos do Processo n° 2021/474833.
r E S o l v E: designar os servidores, andréa Maria de oliveira Moura, 
Matrícula nº 57193030/1, Biomédica, como fiscal titular, e tatiana viei-
ra acioli, Matricula nº 54194549/1, téc.Patologia clínica, fiscal Suplente, 
para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, 
bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a 
fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no 
âmbito do Hospital regional de Salinas - Pa, adotando todos os procedi-
mentos necessários e previstos em lei.
GaBiNEtE do SEcrEtário adJUNto dE GEStÂo adMiNiStrativa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS.

Protocolo: 844017
Portaria nº 235 de 23 de aGosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93, os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013, a cláusula Nona do contrato nº 066/2022(cEtEPa) nos 
autos do Processo n° 2021/474833.
r E S o l v E: designar o servidor Josué rodrigues de Medeiros , Matrícula 
nº 54191387/2, administrador, como fiscal titular, para acompanhar, con-
trolar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, 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 UREDIPE, 
adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNEtE do SEcrEtário adJUNto dE GEStÂo adMiNiStrativa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS.

Protocolo: 844023
Portaria nº 236 de 23 de aGosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93, os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013, a cláusula Nona do contrato nº 066/2022(cEtEPa) nos 
autos do Processo n° 2021/474833
r E S o l v E:designar os servidores, Solange coelho Moreira , Matrícula 
nº 5952011/1 , assistente da direção Santos, como fiscal titular, e carlos 
de Souza cruz, Matricula nº 57196888/2, ag. de artes Práticas, fiscal 
Suplente, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto 
do contrato, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando 
comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de 
pagamento, no âmbito do Hospital regional de conceição do araguaia - Pa, 
adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNEtE do SEcrEtário adJUNto dE GEStÂo adMiNiStrativa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS.

Protocolo: 844026
Portaria nº 237 de 23 de aGosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93, os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013, a cláusula Nona do contrato nº 066/2022(cEtEPa) nos 
autos do Processo n° 2021/474833.
r E S o l v E: designar o servidor José roberto Pontes de oliveira, Ma-
trícula nº 57191245/1, agente administrativo, como fiscal titular, para 
acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, bem 
como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e 
correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito 
do NivEl cENtral/SESPa, adotando todos os procedimentos necessários 
e previstos em lei.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNEtE do SEcrEtário adJUNto dE GEStÂo adMiNiStrativa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS.

Protocolo: 844030

.

.

errata
.

errata ao cHaMaMeNto PÚBLico
editaL de seLeÇÃo Nº 007/2022, de 19 de aGosto de 2022
Processo Nº 2021/410245
tiPo: tEcNica E PrEÇo
o Presidente da coMiSSÃo ESPEcial dE SElEÇÃo dEStiNada a Pro-
cESSar E JUlGar cHaMaMENtoS PÚBlicoS Para SElEÇÃo dE orGa-
NiZaÇÃo Social EM SaÚdE torna pública a rEtificaÇÃo da PlaNilHa 
ii, constante no aNEXo i ao Edital – tErMo dE rEfErÊNcia, do Edital 
de Seleção nº 007/2022, referente a contratação de organização Social 
em Saúde para gestão e operacionalização do Hospital regional do Baixo 
amazonas  (HrBa), localizado no município de Santarém.
onde se lê:
2.  terceirizados – PJ
2.1 total Geral Bruto
2.1.1 - internações hospitares cirúrgicas
2.1.3 - Porta aberta - traumato – ortopedia
2.1.4 - referenciados: ginecologia - cirurgia geral
2.1.5 - Plantôes 24 horas
2.1.6 - consultas Médicas Especializadas
2.1.7 – Sadt
2.1.8. contratos terceirizados
2.2. total Geral das retenções
2.3. total Geral líquido
Leia-se:
2.  terceirizados – PJ
2.1. total Geral Bruto
2.1.1 - internações clínicas e cirúrgicas
2.1.2 – diárias de Uti
2.1.3 - Consultas Médicas/Profissionais não-médicas/Sessões
2.1.4 - Sadt
2.1.5 – Serviço de hemodiálise/atendimento
2.1.6 – contratos terceirizados
2.2. total Geral das retenções
2.3. total Geral líquido
Eugenio Paceli rodrigues frança
Presidente da ccPoS

Protocolo: 844093
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coNtrato
.

terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada 
Nº 06/2022 - Processo N° 2022/736308.

PartES: SESPa E SEaP;
do oBJEto: o presente instrumento tem por objeto o destaque orçamen-
tário da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa para a SEcrEta-
ria dE EStado dE adMiNiStraÇÃo PENitENciária – SEaP, objetivan-
do a contratação e complementação de Equipes de atenção à Saúde no 
Sistema Penitenciário do Estado do Pará no valor de r$ 1.057.544,64 ( 
Hum milhão, cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e 
sessenta e quatro centavos).
do valor: o valor do presente tEd é de r$ 1.057.544,64 ( Hum milhão, 
cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e 
quatro centavos), com destaque de forma parcelada de acordo com o plano 
de trabalho.
da dotaÇÃo orÇaMENtária: dotação orçamentária: 8339 / 8311 
/ 8312, Elemento de despesa: 339047 / 339046 / 319004 / 339008 / 
339049 e fonte de recurso: 0149002938 / 0349002938.
vigência: 23/08/22 a 22/08/23
data de assinatura: 23 de agosto de 2022.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 843817

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

cHaMaMeNto PÚBLico atraVÉs da iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 021/sesPa/2022

a Secretaria de Estado de Saúde Pública coNvoca Pessoas Jurídicas es-
pecializadas em saúde mental e doença psiquiátrica Para o SUPortE dE 
20 lEitoS dE PSiQUiatria, E a MESMa SErvirá dE rEtaGUarda Para 
o HoSPital fHcGv (fUNdaÇÃo HoSPital dE clÍNicaS GaSPar viaN-
NA), NO MUNICÍPIO DE BELÉM – PA, segundo especificações contidas na 
tabela aprovada pela ciB – resolução ciB/SESPa nº 180/2021, de 22 de 
dezembro de 2021.
data para recebimento das propostas e documentos de habilitação: 
25/08/2022 a 09/09/2022.
Horário: de 9:00 às 16:00 (Horário de Brasília).
local: Sala da comissão Permanente de licitação, travessa lomas valenti-
nas, 2190 – Marco – cEP: 66.093-677 - Belém/Pa
retirada do edital: site: www.compraspara.pa.gov.br.
observação: Eventuais esclarecimentos poderão ser solicitados à comissão 
Permanente de licitação da SESPa através do e-mail: cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém, 23 de agosto de 2022.
coMiSSÃo EXaMiNadora/SESPa

Protocolo: 843762

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP
Nº 053/sesPa/2022
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo pros-
seguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico SrP nº 053/SESPa/2022, no 
valor total de r$ r$ 34.615.412,80 (trinta e quatro milhões, seiscentos e 
quinze mil, quatrocentos e doze reais e oitenta centavos).
oBJEto: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos do componente Especializado de assistência farmacêutica (cEaf) 
para atendimento dos pacientes da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
do Pará – SESPa, por um período de 12 (doze) meses.
EMPrESaS vENcEdoraS:
1.  oNco Prod diStriBUidora dE ProdUtoS HoSPitalarES E oNco-
lÓGicoS ltda, cNPJ Nº 04.307.650/0003-05, foi a vencedora dos itens 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11 pelo critério de menor preço, no valor 
total de r$ 25.521.520,00 (vinte e cinco milhões, quinhentos e vinte e um 
mil, quinhentos e vinte reais).
2.  coMÉrcio E rEPrESENtaÇÕES Prado ltda, cNPJ Nº 05.049.432/0001-
00, foi a vencedora dos itens 01, 02 e 12 pelo critério de menor preço, no 
valor total de r$ 9.093.892,80 (nove milhões, noventa e três mil, oitocen-
tos e noventa e dois reais e oitenta centavos).
valor total do Pregão Eletrônico SrP nº 053/SESPa/2022: r$ 34.615.412,80 
(trinta e quatro milhões, seiscentos e quinze mil, quatrocentos e doze reais 
e oitenta centavos).
Belém (Pa), 23 de agosto de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 844312
terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico
Nº 050/sesPa/2022
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à ma-
téria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo 
prosseguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico nº 050/SESPa/2022, no 
valor total de r$ 42.800,00 (quarenta e dois mil, oitocentos reais).
oBJEto: aquisição de mobiliário para a Unidade de referência Materno
-infantil e adolescente - UrE Mia, visando atender ao Projeto “Espaços 
inclusivos”, voltado para a reestruturação de espaços físicos da UrE Mia, a 
fim de garantir mais qualidade no atendimento de pessoas com Transtorno 
do Espectro do autismo-tEa.

EMPrESa vENcEdora:
UNivErSal faBricaÇÃo E coMÉrcio dE MÓvEiS ltda, cNPJ Nº 
21.041.143/0001-11,  foi a vencedora do certame (itens 01 e 02) pelo 
critério de menor preço, no valor total de r$ 42.800,00 (quarenta e dois 
mil, oitocentos reais).
valor total do Pregão Eletrônico nº 050/SESPa/2022: r$ 42.800,00 (qua-
renta e dois mil, oitocentos reais).
Belém (Pa), 23 de agosto de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 843843

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 1.023 de 23 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa
a dirEtora dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
tES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l v E:
torNar SEM EfEito, as férias regulamentares do servidor davY MoraES 
viEira, identidade funcional 57203022/1, ocupante do cargo de MÉdico, 
lotado no Hospital regional - Salinópolis, no período de 05 de setembro de 
2022 a 04 de outubro de 2022, referente ao período aquisitivo de 05 de se-
tembro de 2021 a 04 de setembro de 2022, concedidas através da Portaria 
coletiva nº 868/12.08.2022, publicada no doE nº. 35.080 de 18.08.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
Gdv/dirEtoria dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, em 23.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.026 de 24 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa
a dirEtora dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
tES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l v E:
torNar SEM EfEito, as férias regulamentares da servidora Maria fraN-
ciSca BarBoSa da Silva, identidade funcional 5563143/2, ocupante do 
cargo de tÉcNico dE ENfErMaGEM, lotada no centro de Saúde - Pedrei-
ra, no período de 01 de setembro de 2022 a 30 de setembro de 2022, re-
ferente ao período aquisitivo de 03 de maio de 2021 a 02 de maio de 2022, 
concedidas através da Portaria coletiva nº 868/12.08.2022, publicada no 
doE nº. 35.080 de 18.08.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
Gdv/dirEtoria dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, em 24.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 844170
torNar seM eFeito

a PUBLicaÇÃo No doe N° 35.990 de 01/06/2022, rEfErENtE a adMiS-
SÃo doS SErvidorES; alESSaNdra triNdadE dE MoUra fEliPE, carGo 
ENfErMEiro E aGlaiSa criStiNa NaBiÇa crUZ, carGo ENfErMEiro.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNEtE do SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, EM 24.08.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMES
SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica

torNar seM eFeito
a PUBLicaÇÃo No doe N° 35.031 de 01/06/2022, rEfErENtE a 
adMiSSÃo doS SErvidorES; carloS HENriQUE fraNco dE liMa, 
carGo aGENtE adMiNiStrativo E PatricK GaSPar viaNa aMaral, 
carGo aGENtE adMiNiStrativo.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNEtE do SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, EM 24.08.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMES
SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 844174

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica do ParÁ

coNseLHo estadUaL de saÚde do ParÁ
resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 040 de 22 de aGosto de 2022.

a PrESidENtE do coNSElHo EStadUal dE SaÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cES/Pa nº 028 de 24 
de Agosto de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.737, de 18 
de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de Saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde Pública;
coNSidEraNdo decreto de Nomeação de 05 de agosto de 2020, publica-
do no Diário Oficial do Estado nº 34.302 de 06 de agosto de 2020;
coNSidEraNdo a reunião Extraordinária de 25 de agosto de 2020 que deu pos-
se aos novos conselheiros e conselheiras Estaduais para o biênio 2020 – 2022;
coNSidEraNdo o término do mandato do conselho Estadual de Saúde, 
Biênio 2020-2022, para o dia 25 de agosto de 2022;
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 coNSidEraNdo, a resolução cES/Pará Nº 011, de 23 de fevereiro de 
2022, que aprovou a composição da comissão organizadora Eleitoral para 
elaborar o Processo Eleitoral para escolha das Entidades e instituições que 
comporão o conselho Estadual de Saúde, no biênio 2023-2025, publicado 
no doE Nº 34.879 de 03 de março de 2022;
coNSidEraNdo a resolução cES/Pará Nº 016, de 24 de março de 2022, 
que aprovou a prorrogação do mandato do biênio 2020-2022 por mais 180 
(cento e oitenta) dia, 06 (sei) meses, a partir de 26 de agosto de 2022;
coNSidEraNdo o disposto no regimento interno capitulo iii - Estrutura e 
funcionamento, em seu art. 10, inciso viii - São atribuições do Presidente 
do cES/Pa: decidir, ad referendum acerca de assuntos emergenciais, quan-
do houver impossibilidade de consulta ao Plenário, submetendo o seu ato à 
deliberação do plenário, em reunião imediatamente subsequente;
rESolvE: “ad rEfErENdUM”
1.  aprovar o Edital Nº 001/2022 – de convocação que chama a realização 
da Plenária Estadual de Saúde para a escolha das Entidades e instituições 
que comporão o conselho Estadual de Saúde do Pará no Biênio 2023-2025 
para o dia 07 de dezembro de 2022, a ser realizada na cidade de Belém, 
Estado do Pará.
2.  aprovar o Edital Nº 002/2022 – do regulamento do Processo Eleitoral 
que norteará o certame para escolha das Entidades e instituições que com-
porão o conselho Estadual de Saúde do Pará no Biênio 2023-2025.
3. aprovar o Edital Nº 003/2022 – da Proposta de regimento Eleitoral que 
disciplinará a realização das plenárias de regiões de saúde e a plenária 
estadual de saúde para escolha das Entidades e instituições que comporão 
o conselho Estadual de Saúde do Pará no Biênio 2023-2025;
4. aprovar o Edital Nº 004/2022 - da Programação do Processo Eleito-
ral que disciplinará a realização das plenárias de regiões de saúde e a 
plenária estadual de saúde para eleger delegados eleitorais e a escolha 
das entidades e/ou instituições, devidamente habilitadas, para compor o 
conselho Estadual de Saúde – cES/Pa, no biênio 2023-2025 para ocorrer 
no período de 07 a 11 de novembro de 2022 e 07 de dezembro de 2022, 
respectivamente.
5. aprovar o Edital Nº 005/2022 – do Mapa de distribuição das plenárias 
de regiões de saúde para escolha dos (as) delegados (a) Eleitorais que irão 
participar da plenária estadual de saúde;
6. recomendar a comissão organizadora Eleitoral, que seja de sua respon-
sabilidade a publicação dos Editais de convocação, do regulamento e da 
Programação, em obediência aos fulcros legais do certame.
7. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria EUNicE carvalHo dE MoraES
PrESidENtE do coNSElHo EStadUal dE SaÚdE

editaL Nº 001/2022 – de coNVocaÇÃo do Processo eLeitoraL.
o coNSElHo EStadUal dE SaÚdE/cES/Pa no uso de suas atribui-
ções, considerando a lei do cES n° 7.264, de 24/04/2009 e a resolução 
453/2012, do conselho Nacional de Saúde e;
considerando os termos do inciso ii do art 9º da lei Nº 7.264 de 24 de abril 
de 2009, as decisões do conselho Estadual de Saúde do Pará serão consubs-
tanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do Poder Executivo;
considerando a resolução “ad referendum” nº 040, de 22 de agosto de 
2022,que aprovou os Editais do Processo Eleitoral que elegerá a nova com-
posição do cES/Pa para o biênio 2023-2025;
considerando decreto de Nomeação de 05 de agosto de 2020, publicado 
no Diário Oficial do Estado nº 34.302 de 06 de agosto de 2020;
considerando reunião Extraordinária de 25 de agosto de 2020 que deu posse 
aos novos conselheiros e conselheiras Estaduais para o biênio 2020 – 2022;
considerando o término do mandato do conselho Estadual de Saúde, Biê-
nio 2020-2022, para o dia 25 de agosto de 2022;
considerando a resolução cES/Pa Nº 011 de 23 de fevereiro de 2022, que 
aprovou a composição da comissão organizadora Eleitoral para elaborar o 
Processo Eleitoral do conselho Estadual de Saúde, ano 2022, publicado no 
doE Nº 34.879 de 03 de Março de 2022.
considerando a resolução cES/Pará, de 24 de março de 2022, que aprova 
a prorrogação do mandato do biênio 2020-2022 por mais 180 (cento e 
oitenta) dias, 06 (seis) meses, a partir de 26 de agosto de 2022.
rESolvE:
art. 1.º - convocar a Eleição para a escolha das entidades dos movimentos 
sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; das 
comunidades científicas da área da saúde; das entidades de gestores e 
prestadores de serviços de saúde, conveniadas com o Sistema Único de 
Saúde - SUS; que indicarão seus representantes para compor o conselho 
Estadual de Saúde do Pará – cES/Pa, a se realizar no dia 07 de dezembro 
de 2022, cujas inscrições estarão abertas por 20 (vinte) dias improrro-
gáveis a partir da data da publicação deste Edital de convocação, para o 
biênio 2023/2025; em conformidade com o regulamento Eleitoral a ser 
publicado pela comissão organizadora Eleitoral - coE.
Belém/Pa 22 de agosto de 2022.

seGMeNto titULar sUPLeNte

Gestor/Prestador Mônika camila Pereira camêlo Braga SESPa carla fernandes figueiredo Mello / SESPa

trabalhador José ribamar Santos de assis /
SiNdSaÚdE

Maria Elizabeth cardoso Siqueira / SiNd-
SaÚdE

Usuários
 

luis carlos Magno ferreira / fEPEM Bremem raimundo cardoso da Silva / aMaEP

rômulo augusto Gomes de azevedo / aBNH ananias de Jesus da rocha Picanço / MorHaN

editaL Nº 002/2022 - do reGULaMeNto 
do Processo eLeitoraL – aNo 2022.

a coMiSSÃo orGaNiZadora do ProcESSo ElEitoral, no uso de suas 
atribuições, considerando a lei do cES/Pa N° 7.264, de 24/04/2009 e a 
resolução 453/2012, do conselho Nacional de Saúde; e
considerando, a resolução cES/Pa nº 011 de 23 de fevereiro de 2022, que 
aprovou a composição da comissão organizadora para elaborar o Processo 
Eleitoral do conselho Estadual de Saúde, biênio 2023-2025, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 34.879, de 03 de março de 2022.
torNa PÚBLico:
art. 1.º - o regulamento do Processo Eleitoral, em anexo, que deverá 
nortear a eleição para a escolha das entidades dos movimentos sociais de 
usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da comunida-
de científica da área da saúde; das entidades de gestores e prestadores de 
serviços de saúde, conveniadas com o Sistema Único de Saúde - SUS que 
indicarão seus representantes para compor o conselho Estadual de Saúde 
– cES/Pa, cujas inscrições estarão abertas por 20 (vinte) dias improrrogá-
veis, a partir da data de publicação do Edital de convocação, para o biênio 
2023-2025, conforme anexo Único deste Edital.
Belém/Pa, 22 de agosto de 2022.

seGMeNto titULar sUPLeNte

Gestor/Prestador Mônika camila Pereira camêlo Braga
SESPa

carla fernandes figueiredo Mello
SESPa

trabalhador José ribamar Santos de assis
SiNdSaUdE

Maria Elizabeth cardoso Siqueira
SiNdSaUdE

Usuários

luis carlos Magno ferreira
fEPEM

Bremem raimundo cardoso da Silva
aMaEP

rômulo augusto Gomes de azevedo
aBNH

ananias de Jesus da rocha Picanço
MorHaN

aNeXo ÚNico do editaL Nº 002/2022 – 
reGULaMeNto do Processo eLeitoraL do ces/ParÁ – 

aNo 2022.
reGULaMeNto para escolha das entidades dos movimentos sociais dos 
usuários do Sistema Único da Saúde - SUS, das entidades de trabalhadores 
de saúde e da comunidade científica da área de saúde, das entidades e 
instituições de gestores e prestadores de serviços de saúde para compor o 
conselho Estadual de Saúde do Pará, no Biênio 2023-2025.

caPÍtULo i
dos oBJetiVos

art. 1º - Este regulamento tem por objetivo normatizar a eleição das en-
tidades dos movimentos sociais dos usuários do Sistema Único da Saúde 
- SUS, das entidades de trabalhadores de saúde e da comunidade científica 
da área de saúde, das entidades e instituições de gestores e prestadores 
de serviços de saúde, de acordo com o estabelecido na lei 7.264/2009, 
e na resolução cNS n° 453, de 10.05.2012, para o mandato 2023-2025.
Parágrafo Único – o processo eleitoral inicia-se a partir da publicação do 
Edital nº 001 - da convocação e do Edital nº 002 – do regulamento do 
Processo Eleitoral no Diário Oficial do Estado, a cada etapa.

caPÍtULo ii
da coMissÃo orGaNiZadora eLeitoraL

art. 2° - a eleição será coordenada por uma comissão organizadora elei-
toral composta de 04 (quatro) titulares e 04 (quatro) suplentes indicados 
paritariamente, eleitos pelo conselho Estadual de Saúde na 2ª reunião 
ordinária Hibrida de 23 de fevereiro de 2022, conforme resolução cES/Pa 
nº 011 de 23 de fevereiro de 2022 publicada no Diário Oficial do Estado nº 
34.879, de 03 de março de 2022; com a seguinte composição:
•  - 02 (dois) representantes do segmento dos usuários titular e 02 (dois) 
suplentes;
•  - 01 (um) representante do segmento dos trabalhadores de saúde titular 
e 01 (um) suplente;
•  - 01 (um) representante do segmento gestor/prestador titular e 01 (um) 
suplente;

MeMBro titULar MeMBro sUPLeNte
Mônika camila Pereira camêlo Braga

Segmento Gestor - SESPa
carla fernandes figueiredo Mello

Segmento Gestor - SESPa
José ribamar Santos de assis

Segmento trabalhador - SiNdSaUdE
Maria Elizabeth cardoso Siqueira

Segmento trabalhador - SiNdSaUdE
luis carlos Magno ferreira
Segmento Usuário - fEPEM

Bremem raimundo cardoso da Silva
Segmento Usuário - aMaEP

rômulo augusto Gomes de azevedo
Segmento Usuário - aBNH

ananias de Jesus da rocha Picanço
Segmento Usuário - MorHaN

•  1º - As entidades componentes da comissão organizadora eleitoral po-
derão participar do processo eleitoral e serão elegíveis.
•  2º - A comissão organizadora eleitoral terá um coordenador e um relator, 
que serão escolhidos entre os seus membros na primeira reunião após sua 
constituição.
art. 3° - compete à comissão organizadora Eleitoral:
•  – Conduzir o processo eleitoral desde a sua instalação até a conclusão 
do pleito que elegerá os representantes das entidades, movimentos sociais 
e instituições para o conselho Estadual de Saúde.
•  - Deliberar, em primeira instância, sobre tudo que se fizer necessário 
para seu andamento e em última instância submeter ao Pleno do conselho 
Estadual de Saúde.
•  - Requisitar ao Conselho Estadual de Saúde todos os recursos necessá-
rios para a realização do processo



diário oficial Nº 35.090   21Quinta-feira, 25 DE AGOSTO DE 2022

•  – Instruir, qualificar, apreciar e decidir recursos, decisões relativas ao 
registro de candidatura e outros assuntos ao pleito eleitoral, cabendo re-
curso ao
•  – Indicar e instalar a mesa coordenadora das plenárias dos segmentos 
composta por 01 (um) coordenador, 01 (um) secretário e 01(um)
•  – Apresentar ao Conselho Estadual de Saúde relatório do resultado do 
pleito, bem como observações que possam contribuir para o aperfeiçoamento 
do processo eleitoral, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a proclamação do 
resultado de homologação das entidades e/ou instituições eleitas;

caPÍtULo iii das VaGas
art. 4º - os representantes das entidades dos movimentos sociais dos 
usuários do Sistema Único da Saúde – SUS, das entidades de trabalhado-
res de saúde e da comunidade científica da área de saúde, das entidades 
e instituições de gestores e prestadores de serviços de saúde para compor 
o conselho Estadual de Saúde do Pará – cES/Pa serão eleitas, conforme 
previsto no artigo 3º, parágrafo único da lei Nº 7.264 de 24 de abril de 
2009 e que cita o presente regulamento eleitoral, em número de 28 (vinte 
e oito) representantes titulares e 28 (vinte e oito) representantes suplen-
tes, assim distribuídos:
i  – SEGMENto dE ENtidadES dE USUárioS do SUS – 14 (quatorze) 
membros titulares, 14 (quatorze) membros suplentes – representam 50%;
•  – SEGMENTO DAS ENTIDADES DOS TRABALHADORES DE SAÚDE – 07 
(sete) membros titulares e 07 (sete) membros suplentes – representam 25%;
•  – SEGMENTO DE GESTORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
filaNtrÓPicoS, oU PrivadoS coNvENiadoS coM o SUS, E dE rEPrE-
SENtaNtES da coMUNidadE ciENtÍfica da árEa da SaÚdE - 07 (sete) 
membros titulares e 07 (sete) membros suplentes – representam 25%.
Parágrafo Único: Somente poderão participar do processo eleitoral as en-
tidades dos movimentos sociais dos usuários do Sistema Único da Saúde 
– SUS, das entidades de trabalhadores de saúde e da comunidade científica 
da área de saúde, das entidades e instituições de gestores e prestadores 
de serviços de saúde de que tratam os incisos i; ii e iii do art. 4º deste 
regulamento que tenham, no mínimo, dois anos de comprovada existência 
e tenham atuação e representação em, pelo menos, 04 (quatro) regiões 
de Saúde do Estado do Pará estabelecidas pela resolução da ciB/Pa, Nº 
090 de 12 de Junho de 2013.

caPÍtULo iV das iNscriÇÕes
art. 5º - as inscrições para habilitação das entidades dos movimentos so-
ciais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da 
comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e 
prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS, a participar 
da eleição, deverão ser protocoladas na Secretaria Executiva do conselho 
Estadual de Saúde, situada av. rua dos timbiras, 1827 (Entre dr. Moraes e 
Serzedelo correa)  Edifício alliance no horário das 08h00min as 12h00min 
e das 14h00min as 17h00min, no prazo de até 20 (vinte) dias improrro-
gáveis após a publicação do Edital de convocação do Processo Eleitoral.
Parágrafo único - as inscrições para habilitação deverão ser feitas por 
meio de requerimento, em papel timbrado da entidade, dirigido à comis-
são organizadora eleitoral, expressando a vontade de participar da eleição, 
especificando o segmento a que pertence às entidades dos movimentos 
sociais de usuários do SUS, das entidades de trabalhadores de saúde, da 
comunidade cientifica da área da saúde, e das entidades de gestores e 
prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS e a vaga para a 
qual está se candidatando.

caPÍtULo V
da docUMeNtaÇÃo

art.6° - as entidades dos movimentos sociais de usuários do SUS; das 
entidades de trabalhadores de saúde; da comunidade cientifica da área 
da saúde; e das entidades de gestores e prestadores de serviços de saúde 
conveniados com o SUS que forem se candidatar as vagas no conselho 
Estadual de Saúde terão que observar o disposto no art. 3º, Parágrafo 
único da lei 7.264 de 24 de abril de 2009 e apresentar no ato da inscrição 
os seguintes documentos:
i - as eNtidades dos MoViMeNtos de UsUÁrios que pleitearem 
habilitação para integrar o conselho Estadual de Saúde do Pará, para serem 
consideradas aptas, deverão apresentar cópias autenticadas ou cópias sim-
ples com apresentação de original dos documentos abaixo relacionados:
a)  cNPJ;
1.  ata de eleição da última Gestão;
2.  Estatuto registrado em cartório de ofício;
3.  relatório de atividades realizadas de âmbito estadual no período míni-
mo de 02 (dois) anos, anteriores a publicação do Edital de convocação das 
entidades para habilitação no processo eleitoral do conselho Estadual de 
Saúde do Pará – 2023-2025;
4.  A entidade deve apresentar comprovante oficial de endereço atualizado;
5.  declaração escrita de atuação em pelo menos 04 (quatro) regiões de 
Saúde do Estado do Pará (resolução ciB/Pa nº 090, de 12/06/2013), de-
vidamente assinada pelo responsável
ii– as eNtidades de traBaLHadores de saÚde que pleitearem 
habilitação para integrar o conselho Estadual de Saúde do Pará, para se-
rem consideradas aptas, deverão apresentar cópias autenticadas ou cópias 
simples com apresentação de original dos documentos abaixo elencados:
a)  cNPJ;
1.  ata registrada da última eleição;
2.  Estatuto registrado em cartório de ofício.
3.  A entidade deve apresentar comprovante oficial de endereço atualizado;
4.  declaração escrita de atuação em pelo menos 04 (quatro) regiões de 
Saúde do Estado do Pará (resolução ciB/Pa nº 090, de 12/06/2013), de-
vidamente assinada pelo responsável

iii – as eNtidades de GestÃo, coMUNidade cieNtÍFica e 
Prestadores FiLaNtrÓPicos oU PriVados coNVeNiados 
coM o sUs que pleitearem habilitação para integrar o conselho Estadu-
al de Saúde do Pará para serem consideradas aptas, deverão apresentar 
cópias autenticadas ou cópias simples com apresentação de original dos 
documentos abaixo citados:
a)  Comprovante válido do caráter filantrópico da entidade, para aquelas 
que possuem esse fim, devidamente emitido por órgão competente, salvo 
instituição pública;
1.  cNPJ;
2.  Estatuto registrado em cartório de ofício;
3.  comprovante válido de atuação em pesquisa e formação de recursos 
humanos voltados para atividade-fim do SUS nos últimos dois anos, an-
teriormente a publicação do Edital de convocação do processo eleitoral;
4.  A entidade deve apresentar comprovante oficial de endereço atualizado;
5.  declaração escrita de atuação em pelo menos 04 (quatro) regiões de 
Saúde do Estado do Pará (resolução ciB/Pa nº 090, de 12/06/2013), de-
vidamente assinada pelo responsável
Parágrafo Único - Não serão consideradas habilitadas as entidades que 
apresentarem pendências nas documentações exigidas até o período de-
terminado no Edital de convocação.

caPÍtULo Vi
do PraZo

art. 7º- Para se habilitarem as entidades terão o prazo improrrogável de 20 
(vinte) dias contados da data de publicação do Edital de convocação, ex-
cluído o dia do início e incluído o dia final, em analogia com o que prescreve 
o artigo 224 caput §1º e § 2º do código de Processo civil.

caPÍtULo Vii
da HoMoLoGaÇÃo das iNscriÇÕes

art. 8º - Serão homologadas as habilitações de tantas entidades dos mo-
vimentos sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de 
saúde; da comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de ges-
tores e prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS, quantas 
apresentarem tempestivamente os documentos acima arrolados, desde 
que válidos e autenticados ou que seja conferido com o original.
i– Serão consideradas habilitadas as entidades dos movimentos sociais de 
usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da comunida-
de cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e prestadores 
de serviços de saúde conveniados com o SUS que atenderem o prazo cita-
do no artigo 7º deste regulamento.
ii– do resultado da apreciação dos documentos entregues, somente será 
admitido recurso de revisão interposto pelas entidades dos movimentos 
sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da 
comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e 
prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS que se sentir 
prejudicada no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis no horário das 
08h00min as 12h00min e das 14h00min as 17h00min no referido local 
de inscrição contados da data da publicação da homologação do referido 
resultado, as entidades serão comunicadas através de ofício.
•  – O Recurso de Revisão aludido acima será dirigido a comissão organi-
zadora eleitoral - coE/cES/Pa, a qual funcionará como primeira instância 
e decidirá o recurso em 05 (cinco) dias úteis, bem como providenciará a 
publicação de sua decisão no Diário Oficial do Estado do Pará.
•  – Das decisões da comissão organizadora eleitoral - COE/CES/PA cabe 
recurso de reconsideração no mesmo prazo do inciso anterior, a ser diri-
gida a comissão organizadora eleitoral e em última instância submeter ao 
Pleno do conselho Estadual de Saúde – cES/Pa, o qual será convocado 
conforme estabelecido no regimento interno do colegiado em seu artigo 
10, inciso i; obedecendo ao prazo de 05 (cinco) dias úteis para apreciar e 
decidir sobre o recurso, homologando ou não as decisões da coE/cES, com 
publicação da decisão no Diário Oficial do Estado do Pará.
•  – Das decisões exaradas pelo Conselho Estadual de Saúde – CES/PA, 
quanto ao recurso de reconsideração serão irrecorríveis, uma vez que 
atendem e esgotam o Princípio constitucional do duplo Grau de Jurisdição 
previsto no artigo 5.º, inciso lv da carta Magna de
•  - Encerrado o prazo para as inscrições das entidades dos movimentos 
sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da 
comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e 
prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS, a comissão or-
ganizadora eleitoral divulgará na sede da Secretaria Executiva e no diário 
Oficial do Estado do Pará a relação das entidades habilitadas e não habili-
tadas a concorrerem à eleição, observadas a composição dos

caPÍtULo Viii
da ForMa de ParticiPaÇÂo

art.9º - o Processo Eleitoral para compor o conselho Estadual de Saúde, 
inclusive das suplências, dar-se-á na forma de eleição para o preenchimen-
to das vagas das entidades dos movimentos sociais de usuários do SUS; 
das entidades de trabalhadores de saúde; da comunidade cientifica da área 
da saúde; e das entidades de gestores e prestadores de serviços de saúde 
conveniados com o SUS que ocorrerão por meio de duas etapas: 01 (uma) 
plenária estadual de saúde que será precedida de 13 (treze) plenárias de 
regiões de saúde, conforme disposto no anexo i deste regulamento.
i - a plenária estadual de saúde das entidades dos movimentos sociais de 
usuários do SUS, das entidades de trabalhadores de saúde; da comunida-
de cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e prestadores 
de serviços de saúde conveniados com o SUS, habilitadas, contará com 
universo de participação de delegados (as) de até 424 delegados (as), 
conforme disposto no anexo ii deste regulamento.
ii - as plenárias de regiões de saúde das entidades dos movimentos sociais 
de usuários do SUS, das entidades de trabalhadores de saúde; da comu-
nidade cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e presta-
dores de serviços de saúde conveniados com o SUS, habilitadas, poderão 
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indicar até 04 representantes por município de cada região de saúde, para 
participar das plenárias de regiões de saúde, atendidos os requisitos deste 
regulamento.
iii - o representante de um segmento e/ou região, devidamente indicado 
por sua entidade, não poderá participar de mais de uma plenária; confir-
mada a irregularidade, o representante será excluído do processo eleitoral.

caPÍtULo iX
da eLeiÇÃo

1ª etaPa- PLeNÁrias de reGiÕes de saÚde.
art. 10º - a eleição para preenchimento das vagas das entidades dos mo-
vimentos sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de 
saúde; da comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de 
gestores e prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS para 
compor o conselho Estadual de Saúde do Pará, inclusive das suplências, 
dar-se-á em por meio de 13 (treze) plenárias de regiões de saúde pelos 
segmentos, conforme disposto no anexo i deste regulamento, realizadas 
no decorrer do período de 07 a 11 de novembro de 2022.
i - Participarão das plenárias de regiões de saúde as entidades dos mo-
vimentos sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de 
saúde; da comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de 
gestores e prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS, ha-
bilitadas; que poderão indicar até 04 representantes por município de cada 
região de saúde. ficando o deslocamento dos participantes para a sede da 
plenária região de saúde, sob a responsabilidade de cada delegado (a) ou 
a cargo de sua respectiva entidade.
ii - as plenárias de regiões de saúde serão coordenadas por até 03 (três) 
membros, sendo 01 membro da comissão organizadora eleitoral – coE e 
02 (dois) conselheiros estaduais do cES/Pa, todos eleitos no Pleno do cES/
Pa, na seguinte disposição: 01 do segmento dos usuários; 01 do segmento 
dos trabalhadores de saúde e 01 do segmento dos gestores e prestadores 
de saúde, sem prejuízo da participação dos demais conselheiros, contando 
com a assessoria da secretaria executiva.
iii - os locais onde serão realizadas as plenárias de regiões de saúde serão 
publicados oportunamente no Diário Oficial do Estado e publicado no site 
do cES/Pa.
iv - a metodologia das plenárias de região de saúde inicia com o creden-
ciamento que ocorrerá em dois momentos: credenciamento de ofício, em 
até 10 (dez) dias antes da realização da plenária de região de saúde; e cre-
denciamento presencial, no dia e local de realização da plenária de região 
de saúde, no horário de 08h00min as 11h00min. E em seguida a eleição 
que ocorrerá no horário de 11h00min as 13h00min, conforme deliberação 
de cada segmento, em local a ser definido pela comissão organizadora 
eleitoral.
1.  credenciamento de ofício, as entidades dos movimentos sociais de 
usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da comunida-
de cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e prestadores 
de serviços de saúde conveniados com o SUS para compor o conselho 
Estadual de Saúde do Pará, inclusive das suplências, deverão enviar oficio, 
em papel timbrado da entidade e/ou instituição, a comissão organizadora 
Eleitoral – coE/cES/Pa indicando a região de Saúde, nome, número do 
documento de identificação oficial com foto e município de seus represen-
tantes, no prazo de 10 (dez) dias anteriores à realização da referida plená-
ria de região de saúde, conforme disposto no anexo i deste regulamento 
(cronograma)
1.  credenciamento Presencial, os representantes indicados de ofício pelas 
entidades dos movimentos sociais de usuários do SUS; das entidades de 
trabalhadores de saúde; da comunidade cientifica da área da saúde; e das 
entidades de gestores e prestadores de serviços de saúde conveniados com 
o SUS para compor o conselho Estadual de Saúde do Pará, inclusive das 
suplências, devem comparecer no dia e local a ser realizada a plenária de 
região de saúde, conforme disposto no anexo i deste regulamento (cro-
nograma), munido do ofício da entidade e/ou instituição, do documento de 
identificação oficial com foto, comprovante oficial de endereço atualizado 
(luz, água, telefone, contrato de aluguel ou declaração de residência na 
forma da lei) daquele município e região de saúde para qual sua entidade 
e/ou instituição o indicou e o último contra cheque do mês para o segmen-
to dos trabalhadores de saúde e, no horário de 08h00min as 11h00min 
para comprovar sua participação na referida plenária de região de saúde.
1.  a eleição nas plenárias de regiões de saúde para a escolha dos delega-
dos (as) eleitorais deverá se dar conforme deliberação de cada segmento, 
e; ocorrerá das 11h00min as 13h00min, devendo ser registrada em ata 
própria do segmento, elaborada pelos membros da comissão organiza-
dora eleitoral do cES/Pa – coE/cES/Pa, constando nela o nome dos (as) 
delegados (as) eleitos (as) com respectivos números de documentos de 
identificação oficial com foto e o nome da entidade e/ou instituição que
v – o universo de delegados eleitos em cada plenária de região de saúde 
obedecerá ao diposto no Anexo I e II deste regulamento que segue a defi-
nição do número de delegados com base no intervalo populacional estima-
do pelo censo iBGE 2018;
vi - Em caso de substituição de representante, no ato do credenciamento 
presencial, o substituto deve comparecer à plenária de região de saúde, 
no dia, local e horário estabelecido, munido de ofício, em papel timbrado, 
da entidade e/ou instituição que representa, constando a referida subs-
tituição, o nome do substituto, o número do documento de identificação 
oficial com foto e o comprovante oficial de endereço atualizado (luz, água, 
telefone, contrato de aluguel, declaração de residência na forma da lei) 
daquele município e região de saúde para qual sua entidade e/ou institui-
ção o indicou para efeitos de comprovação de sua participação na referida 
plenária de região de saúde.
2º etaPa - da PLeNÁria estadUaL de saÚde
art. 11 - a plenária estadual de saúde dos delegados eleitos nas plenárias 
de regiões de saúde para escolha das entidades dos movimentos sociais de 

usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da comunida-
de cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e prestadores 
de serviços de saúde conveniados com o SUS que comporão o conselho Es-
tadual de Saúde do Pará – cES/Pa ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2022 
iniciando com o credenciamento que ocorrerá no horário de 08h00min as 
11h00min; em seguida com a eleição que ocorrerá no horário de 11h00min 
as 13h00min, em local a definir.
•  – Participarão da plenária estadual de saúde os (as) delegados (as) elei-
tos (as) nas plenárias das regiões de saúde. ficando o deslocamento dos 
participantes para a sede da plenária estadual de saúde, sob a responsabi-
lidade de cada delegado (a) ou a cargo de sua respectiva entidade.
•  - O local onde será realizada a plenária estadual de saúde será publicado 
oportunamente no Diário Oficial do Estado e publicado no site do CES/PA.
•  - O credenciamento será efetuado no local de realização da plenária es-
tadual de saúde, a ser informado oportunamente, no horário de 08h00min 
as 11h00min do dia do evento, com a necessária apresentação, no ato do 
credenciamento, dos respectivos documentos de identificação oficial com 
foto dos (as) delegados (as) eleitos nas plenárias de regiões de saúde.
•  - A eleição das entidades dos movimentos sociais de usuários do SUS; 
das entidades de trabalhadores de saúde; da comunidade científica da área 
da saúde; das entidades de gestores e prestadores de serviços de saúde, 
conveniadas com o Sistema Único de Saúde - SUS; será realizada e cor-
rerão simultaneamente através de plenárias por segmentos, coordenadas, 
conforme previsto no inciso ii do artigo 10, sendo procedida a votação 
no horário das 11h00min as cabendo a plenária do respectivo segmento, 
decidir o critério de votação e escolha da (s) entidades (s) que irá compor 
o conselho Estadual de Saúde.
•  - Os resultados das plenárias de cada um dos três segmentos deverão 
ser registrados em atas próprias elaboradas por membros da comissão or-
ganizadora eleitoral do cES/Pa, e nelas constarão os nomes das entidades 
dos movimentos sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhado-
res de saúde; da comunidade científica da área da saúde; das entidades de 
gestores e prestadores de serviços de saúde, conveniados com o Sistema 
Único de Saúde – SUS eleitas por cada
VI - O resultado final da plenária estadual de saúde deverá ser registrado 
na ata geral a ser elaborada por membros da comissão organizadora eleito-
ral do cES/Pa, ao término do processo eleitoral, devendo ser acompanhada 
da lista dos presentes. a comissão organizadora eleitoral divulgará na sede 
da Secretaria Executiva e no Diário Oficial do Estado do Pará a relação das 
entidades eleitas para compor o conselho Estadual de Saúde do Pará, no 
bienio 2023-2025, observadas a composição dos segmentos.

caPÍtULo X
da sUPLÊNcia de eNtidades Por VacÂNcia do seGMeNto

art. 12 – as entidades eleitas neste processo eleitoral vigente; quer seja ti-
tular e/ou suplente só deixarão de compor o cES/Pa, no biênio 2023-2025, 
por exoneração a pedido e/ou exoneração de oficio, abrindo assim vacância 
no respectivo segmento e quebrando a paridade do colegiado, devendo ser 
suprida através da entidade suplente definida no decorrer da plenária do 
segmento, registrada em suas respectivas atas e na ata geral da plenária 
estadual de saúde.
art. 13 – Na existência da vacância referida no capt do artigo acima, tan-
to de titularidade quanto de suplência de entidades dos movimentos so-
ciais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da 
comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e 
prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS, eleitas neste 
pleito eleitoral, deverá ser chamada para assumir a vacância respectiva, a 
primeira entidade mais votada no seu respectivo segmento.
Paragrafo único – Na persistência da quebra da paridade, o cES-Pa deverá 
convocar um novo processo eleitoral do segmento em vacância.

caPÍtULo X i
das disPosiÇÕes Gerais

art. 14 – as despesas com transporte e estadia dos representantes das 
entidades dos movimentos sociais de usuários do SUS; das entidades de 
trabalhadores de saúde; da comunidade cientifica da área da saúde; e das 
entidades de gestores e prestadores de serviços de saúde conveniados 
com o SUS para participar do processo eleitoral serão de responsabilidade 
das respectivas entidades.
•  1º – Os (as) conselheiros (as) estaduais de saúde e/ou membros da 
comissão organizadora eleitoral, indicados por suas respectivas entidades 
como delegados (as) para participar de quaisquer etapas do processo elei-
toral, deverão ter suas despesas com transporte e estadia garantidas por 
suas respectivas entidades.
•  2º – O CES/PA se responsabilizará pelas despesas dos conselheiros esta-
duais de saúde designados pelo pleno para coordenar o processo eleitoral 
nas plenárias regionais.
art. 15 – caberá à dotação orçamentária do cES/Pa e da Secretaria Es-
tadual de Saúde através de suas regionais de saúde garantir o espaço e a 
logística necessária para a realização do processo eleitoral previsto neste 
regulamento.
art. 16 – as entidades dos movimentos sociais de usuários do SUS, das 
entidades de trabalhadores de saúde; da comunidade cientifica da área 
da saúde; e das entidades de gestores e prestadores de serviços de saú-
de conveniados com o SUS, eleitas para compor o conselho Estadual de 
Saúde, nas vagas de titular e suplente, encaminharão os nomes de seus 
representantes à Secretaria Executiva do conselho Estadual de Saúde por 
meio de ofício até 10 (dez) dias corridos após a divulgação do resultado 
final previsto neste regulamento.
Parágrafo Único – Os documentos a serem encaminhados através de oficio 
são: cópias do rG,  cPf, e-mail, telefone, curriculum vitae e comprovante 
oficial de endereço (luz, água, telefone, contrato de aluguel ou declaração 
de residência na forma da lei), onde será observado o art. 5º da lei 7.264, 
de 24/04/2009.
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art. 17 – os representantes indicados pelas entidades dos movimentos 
sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da 
comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e 
prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS serão nomeados 
pelo Governador do Estado, em Decreto específico, publicado no Diário Ofi-
cial do Estado, conforme o art.15 da lei nº 7264/2009, no prazo máximo 
de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da comunicação oficial dos novos 
nomes apresentados para a composição do conselho.
art. 18 – do acesso as Plenarias - os representas indicados pelas entidades 
dos movimentos sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhado-
res de saúde; da comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades 
de gestores e prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS, só 
terão acesso as dependencias dos estabelecimentos onde serão realizadas 
às Plenarias regionais e a Plenaria final, se estiverem em consonância com 
o decreto Estadual Nº 2044 de 03/12/2021, conforme os art. 1º, inciso v 
e art.3º §1º inciso iv, § 2º e § 3º do citado diploma legal.
Parágrafo Único– a posse dos (as) conselheiros (as) do conselho Estadual 
de Saúde do Pará, titulares e suplentes, dar-se-á em reunião extraordiná-
ria a ser realizada, em até 15 (quinze) dias, após a publicação do decreto 
referido no caput deste artigo, cabendo à Secretaria Executiva do conselho 
Estadual de Saúde a sua convocação.
art. 19 - os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comis-
são organizadora Eleitoral, cabendo recurso ao Pleno do conselho Estadual 
de Saúde, com base no inciso iv, art. 8º deste regulamento.
aprovado “ad referendum” dia 22 de agosto de 2022.

aNeXo i do reGULaMeNto do Processo eLeitoraL 
do ces/Pa – aNo 2022.

croNoGraMa de reaLiZaÇÃo das PLeNÁrias de reGiÕes 
de saÚde e PLeNÁria estadUaL de saÚde

PLeNÁria 1 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de
deLeGados (as)

rEGiÃo XiNGÚ
09 Municípios. 346.546 altaMira 07/11/2022 16

·  altamira (113.195) – anapú (27.161) – Brasil Novo (15.190) – Medicilândia (31.213) – Pacajá (46.986) – Porto de Moz 
(40.458) – Senador José Porfirio (11.839) – Uruará (45.517) – Vitória do Xingú (14.987).

     

PLeNÁria 2 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de
deLeGados (as)

rEGiÃo doS caraJáS
17 Municípios. 862.729 MaraBá 07/11/2022 40

·  abel figueiredo (7.382) – Bom Jesus do tocantins (16.841) – Brejo Grande do araguaia (7.392) – canãa dos carajás 
(36.050) – curionópolis (18.014) – dom Eliseu (58.956) – Eldorado dos carajás (33.674) – itupiranga (53.182) – Marabá 

(275.086) – Nova ipixuna (16.499) – Palestina do Pará (7.596)
– Parauapebas (202.882) – Piçarra (12.983) – rondon do Pará (51.903) – São domingos do araguaia (25.358) – São 

Geraldo do araguaia (24.991) – São João do araguaia (13.940).
 

PLeNÁria 3 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de deLeGados
(as)

rEGiÃo do taPaJÓS
06 Municípios 253.023 itaitUBa 08/11/2022 12

·  aveiro (16.371) – itaituba (101.097) – Jacareacanga (41.4871) – Novo Progresso (25.758) – rurópolis (49.503) – 
trairão (18.807).

 

PLeNÁria 4 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de
deLeGados (as)

rEGiÃo do laGo tUcUrUÍ
06 Municípios 453.466 tUcUrUÍ 07/11/2022 20

·  Breu Branco (64.738) – Goianésia do Pará (39.857) – Jacundá (58.457) – Novo repartimento (74.602) – tailândia 
(103.664) – tucuruí (112.148).

 

PLeNÁria 5 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de deLeGados 
(as)

rEGiÃo do MaraJÓ i
09 Municípios. 241.047 BElÉM 09/11/2022 12

·  afuá (38.863) – cachoeira do arari (23.466) – chaves (23.482) – Muaná (39.783) – Ponta de Pedras
(30.608) – Salvaterra (23.424) – Santa cruz do arari (9.939) – São Sebastião da Boa vista (26.301) – Soure (25.181)

 

PLeNÁria 6 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de deLeGados
(as)

rEGiÃo do MaraJÓ ii
07 Municípios 316.184 BElÉM 09/11/2022 16

·  anajás (28.859) – Bagre (30.009) – Breves (101.891) – curralinho (33.893) – Gurupá (32.991) – Melgaço (27.415) – 
Portel (61.126).

 

PLeNÁria 7 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de deLeGados
(as)

rEGiÃo do tocaNtiNS
09 Municípios 696.222 BElÉM 09/11/2022 32

·  abaetetuba (156.292) – Baião (46.416) – Barcarena (122.294) – cametá (136.390) – igarapé Miri (62.355) – limoeiro 
do ajurú (28.583) – Mocajuba (30.736) – Moju (80.988) – oeiras do Pará (32.168).

PLeNÁria 8 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de
deLeGados (as)

rEGiÃo do BaiXo aMaZoNaS
14 Municípios. 1.058.848 SaNtarÉM 11/11/2022 48

·  alenquer (56.480) – almeirim (34.142) – Belterra (17.624) – curuá (14.197) – faro (7.319) – Juruti (56.908) – Mojuí 
dos campos (15.982) – Monte alegra (57.900) – Óbidos (51.964) – oriximiná (72.160)

– Placas (30.293) – Prainha (29.886) – Santarém (302.667) – terra Santa (18.619).
 

PLeNÁria 9 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de deLeGados 
(as)

rEGiÃo do araGUaia
15 Municípios 555.913 rEdENÇÃo 11/11/2022 24

·  água azul do Norte (27.241) – Bannach (3.310) – conceição do araguaia (47.734) – cumarudo Norte (13.179) – 
floresta do araguaia (20.080) – ourilândia do Norte (32.319) – Pau d’arco (5.557) –

redenção (83.997) – rio Maria (18.186) – Santa Maria das Barreiras (21.042) – Santana do araguaia (71.187) – São 
félix do Xingú (124.763) – Sapucaia (5.849) – tucumã (39.059) – Xinguara (44.410).

 

PLeNÁria 10 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de deLeGados
(as)

rEGiÃo MEtroPolitaNa i
05 Municípios. 2.223.012 BElÉM 08/11/2022 120

·  ananindeua (525.566) – Belém (1.485.732) – Benevides (61.689) – Marituba (129.321) – Santa Barbara do Pará 
(20.704).

 

PLeNÁria 11 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de deLeGados 
(as)

rEGiÃo MEtroPolitaNa ii
09 Municípios 364.031 BElÉM 08/11/2022 16

·  acará (55.513) – Bujarú (28.832) – colares (12.040) – concórdia do Pará (32.847) – Santa izabel do Pará (69.746) – 
Santo antônio do tauá (31.038) São caetano de odivelas (17.970) – tomé açú (62.854)

– vigia (53.191).
 

PLeNÁria 12 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de deLeGados
rEGiÃo MEtroPolitaNa iii

22 Municípios. 929.184 caStaNHal 10/11/2022 44

·  aurora do Pará (30.896) – capitão Poço (54.179) – castanhal (198.294) – curuçá (39.540) – Garrafão do Norte 
(26.020) – igarapé açú (38.588) – inhangapi (11.559) – ipixuna do Pará (62.455) – irituia (32.504) – Mãe do rio 

(29.917) – Magalhães Barata (8.523) – Maracanã (29.429) – Marapanim (28.220)
– Nova Esperança do Piriá (21.291) – Paragominas (111.764) – Santa Maria do Pará (24.725) – São domingos do 

capim (31.837) – São francisco do Pará (15.833) – São João da Ponta (6.059) – São
Miguel do Guamá (58.328) – terra alta (11.591) – Ulianópolis (57.632).

 

  

PLeNÁria 13 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de deLeGa-
dos (as)  

rEGiÃo rio caEtÉS
16 Municípios 536.587 caPaNEMa 10/11/2022 24  

·  augusto corrêa (45.516) – Bonito (16.038) – Bragança (126.436) – cachoeira do Piriá (33.178) – capanema 
(68.616) – Nova timboteua (15.218) – ourém (17.721) – Peixe Boi (8.073) – Primavera

(10.792) – Quatipurú (13.512) – Salinópolis (40.424) – Santa luzia do Pará (19.852) – Santarém Novo (6.664) – 
São João de Pirabas (22.842) – tracuateua (30.656) – viseu (61.049).

 

PlENária EStadUal dE SaÚdE
local data Nº dE dElEGa-

doS (aS)  

BElÉM 07/12/2022 424  

fonte: EStiMativa iBGE 2018.
aNeXo ii do reGULaMeNto do Processo 

eLeitoraL do ces/Pa – aNo 2022.
deFiNiÇÃo de NÚMero de deLeGados Para PLeNÁria 

estadUaL de saÚde, seGUNdo iNterVaLo PoPULacioNaL.

iNterVaLo PoPULacioNaL Nº de deLeGado
de 200.000 a 299.999 habitantes 12
de 300.000 a 399.999 habitantes 16
de 400.000 a 499.999 habitantes 20
de 500.000 a 599.999 habitantes 24
de 600.000 a 699.999 habitantes 32
de 700.000 a 799.999 habitantes 36
de 800.000 a 899.999 habitantes 40
de 900.000 a 999.999 habitantes 44

de 1.000.000 a 1.199.999 habitantes 48
acima de 1.200.000 habitantes 120

 

Nº reGiÕes de saÚde PoPULaÇÃo VaGas
01 rEGiÃo do araGUaia 555.913 24
02 rEGiÃo do taPaJÓS 253.023 12
03 rEGiÃo MEtroPolitaNa iii 929.184 44
04 rEGiÃo rio caEtÉS 536.587 24

05 rEGiÃo do XiNGÚ 346.546 16
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06 rEGiÃo doS caraJáS 862.729 40
07 rEGiÃo laGo dE tUcUrUÍ 453.466 20
08 rEGiÃo do BaiXo aMaZoNaS 1.058.848 48
09 rEGiÃo MEtroPolitaNa i 2.223.012 120
10 rEGiÃo MEtroPolitaNa ii 364.031 16
11 rEGiÃo do MaraJÓ i 241.047 12
12 rEGiÃo do MaraJÓ ii 316.184 16
13 rEGiÃo do tocaNtiNS 696.222 32

total 8.836.792 424

fonte: EStiMativa iBGE 2018.
editaL Nº 003/2022 - da ProPosta de reGiMeNto 

eLeitoraL – aNo 2022.
a coMiSSÃo orGaNiZadora do ProcESSo ElEitoral, no uso de suas 
atribuições, e considerando a lei do cES/Pa N° 7.264, de 24/04/2009 e a 
resolução 453/2012, do conselho Nacional de Saúde; e;
considerando, a resolução cES/Pa nº 011 de 23 de fevereiro de 2022, que 
aprovou a composição da comissão organizadora para elaborar o Processo 
Eleitoral do conselho Estadual de Saúde, biênio 2023-2025, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 34.879, de 03 de março de 2022.
torNa PÚBlico:
art. 1.º - a Proposta de regimento Eleitoral, em anexo, que deverá disci-
plinar a realização das plenárias de regiões e a plenária estadual de saúde 
para eleger as entidades dos movimentos sociais de usuários do SUS; das 
entidades de trabalhadores de saúde; da comunidade científica da área 
da saúde; das entidades de gestores e prestadores de serviços de saúde, 
conveniadas com o Sistema Único de Saúde - SUS que indicarão seus re-
presentantes para compor o conselho Estadual de Saúde – cES/Pa, para o 
biênio 2023-2025, conforme anexo Único deste Edital.
Belém/Pa, 22 de agosto de 2022.

seGMeNto titULar sUPLeNte

Gestor/Prestador Mônika camila Pereira camêlo Braga
SESPa

carla fernandes figueiredo Mello
SESPa

trabalhador José ribamar Santos de assis
SiNdSaUdE

Maria Elizabeth cardoso Siqueira
SiNdSaUdE

Usuários

luis carlos Magno ferreira
fEPEM

Bremem raimundo cardoso da Silva
aMaEP

rômulo augusto Gomes de azevedo - aBNH ananias de Jesus da rocha Picanço - MorHaN

aNeXo ÚNico do editaL Nº 003/2022 – 
da ProPosta de reGiMeNto eLeitoraL – aNo 2022.

ProPosta de reGiMeNto eLeitoraL das PLeNÁrias de reGi-
Ões de saÚde e PLeNÁria estadUaL de saÚde das entidades dos 
movimentos sociais dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS; das 
entidades de trabalhadores de saúde e da comunidade científica da área de 
saúde; das entidades e instituições de gestores e prestadores de serviços 
de saúde.

caPÍtULo i
das disPosiÇÕes LeGais

art. 1.º - as plenárias de região de saúde e a plenária estadual de saúde 
das entidades dos movimentos sociais dos usuários do Sistema Único de 
Saúde – SUS, das entidades de trabalhadores de saúde e da comunidade 
científica da área de saúde, das entidades e instituições de gestores e 
prestadores de serviços de saúde, convocadas pelo cES/Pa e coordenadas 
pelos membros da comissão organizadora eleitoral do cES, instituída pela 
resolução cES/Pa N.º 011 de 23 de fevereiro de 2022, publicado no diário 
Oficial do Estado nº 34.879, de 03 de março de 2022, com fulcro na Lei Es-
tadual N.º 7.264 de 24 de abril de 2009, em seu artigo 3º, Parágrafo Único, 
publicada no Diário Oficial do Estado – DOE N.º 31.406 de 27/04/2009.

caPÍtULo ii
dos oBJetiVos

art. 2.º - Esta Proposta de regimento Eleitoral, apreciada “ad referendum” 
tem por objetivo disciplinar a realização das plenárias de regiões de saúde 
e a plenária estadual de saúde para eleger as entidades dos movimentos 
sociais dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, das entidades de 
trabalhadores de saúde e da comunidade científica da área de saúde, das 
entidades e instituições de gestores e prestadores de serviços de saúde 
que comporão o conselho Estadual de Saúde do Pará, no biênio 2023-
2025.

caPÍtULo iii
das PLeNÁrias de reGiÕes de saÚde e estadUaL de saÚde
art.3º - os representantes das entidades dos movimentos sociais dos usu-
ários do Sistema Único de Saúde – SUS; das entidades de trabalhadores 
de saúde e da comunidade científica da área de saúde; das entidades e 
instituições de gestores e prestadores de serviços de saúde regularmen-
te habilitadas, participarão das plenárias de regiões de saúde, que serão 
realizadas no período de 07 a 11 de novembro de 2022; iniciando com o 
credenciamento que ocorrerá no horário de 08h00min as 10h00min; em 
seguida a eleição que ocorrerá no horário de 10h00min as 13h00min, em 
local a ser definido, conforme cronograma disposto no Anexo I do Regu-
lamento.
i - a plenária estadual de saúde dos delegados (as), eleitos nas plenárias 
de regiões de saúde, para escolha das entidades dos movimentos sociais 
dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS; das entidades de trabalha-
dores de saúde e da comunidade científica da área de saúde; das entidades 
e instituições de gestores e prestadores de serviços de saúde que compo-
rão o conselho Estadual de Saúde do Pará – cES/Pa ocorrerá em Belém no 
dia 7 de dezembro de 2022, iniciando com o credenciamento que ocorrerá 
no horário de 08h00min as 10h00min; em seguida a eleição que ocorrerá 

no horário de 10h00min as 13h00min, em local a ser definido.
ii – os locais onde serão realizadas as plenárias de regiões de saúde e a 
plenária estadual de saúde serão publicados no Diário Oficial do Estado do 
Pará, com antecedência mínima de 10 (dez) dias.
iii – as plenárias de regiões de saúde serão realizadas de acordo com o 
cronograma disposto no anexo i do regulamento.

caPÍtULo iV
do UNiVerso de deLeGados

art.4º - a plenária estadual de saúde das entidades dos movimentos so-
ciais dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS; das entidades de 
trabalhadores de saúde e da comunidade científica da área de saúde; das 
entidades e instituições de gestores e prestadores de serviços de saúde 
habilitadas, obedecendo aos critérios estabelecidos no regulamento, pu-
blicado no Diário Oficial do Estado, terá a participação máxima de 424 
delegados (as).

caPÍtULo V
do critÉrio de ParticiPaÇÃo

art.5º - a plenária estadual de saúde será precedida de plenárias de regi-
ões de saúde, conforme disposto no regulamento e supletivamente neste 
regimento eleitoral.
i as plenárias de regiões de saúde serão coordenadas pelos membros da 
comissão organizadora eleitoral do cES e/ou conselheiros estaduais, dos 
respectivos segmentos, eleitos no Pleno do cES/Pa, na proporção de 01 do 
segmento dos usuários, 01 do segmento dos trabalhadores de saúde e 01 
do segmento dos gestores e prestadores de saúde, sem prejuízo da parti-
cipação dos demais conselheiros, e com assessoria da secretaria executiva 
e da assessoria jurídica..
ii - todos os representantes das entidades dos movimentos sociais dos 
usuários do Sistema Único de Saúde – SUS; das entidades de trabalhado-
res de saúde e da comunidade científica da área de saúde; das entidades 
e instituições de gestores e prestadores de serviços de saúde dos diversos 
segmentos serão definidos com base no regulamento, publicado no Diário 
Oficial do Estado.
iii- as entidades dos movimentos sociais dos usuários do Sistema Único 
de Saúde – SUS; das entidades de trabalhadores de saúde e da comuni-
dade científica da área de saúde; das entidades e instituições de gestores 
e prestadores de serviços de saúde regularmente habilitadas a participar 
do processo eleitoral poderão indicar até 04 (quatro) delegados (as) por 
município de cada região de saúde para participar da plenária regional, 
atendidos os requisitos do regulamento.

caPÍtULo Vi
das PLeNÁrias de reGiÕes de saÚde

art. 6.º - as plenárias das regiões de saúde terão como objetivo eleger os 
(as) delegados (as) das entidades dos movimentos sociais de usuários do 
SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da comunidade científica 
da área da saúde, das entidades de gestores e prestadores de serviços de 
saúde conveniados com o Sistema Único de Saúde - SUS, para participar 
da plenária estadual de saúde a ocorrer no dia 07 de dezembro de 2022.
•  1.º - Serão realizadas 13 (treze) plenárias de regiões de saúde por 
segmento para eleger os (as) delegados (as) para a plenária estadual de 
saúde nos termos do regulamento e que serão coordenadas por membros 
da comissão organizadora eleitoral do cES e /ou conselheiros estaduais, 
eleitos no Pleno do cES/Pa, sem prejuízo da participação dos demais con-
selheiros.
•  2.º - Os credenciamentos serão efetuados nos locais de realizações 
das plenárias, no período de 08h00min as 10h00min, com a necessária 
apresentação, no ato do credenciamento, dos documentos de identificação 
oficial com foto, ofício da entidade e/ou instituição e contra cheque dos 
últimos (03) três meses para o segmento dos trabalhadores de saúde.
•  3º - A eleição deverá se dar conforme deliberação da plenária de cada 
segmento.
•  4º - A plenária de cada segmento deverá ser registrada em ata própria, 
elaborada pelos membros da comissão organizadora eleitoral do cES/Pa, 
constando nela os nomes dos (as) delegados (as) titulares e suplentes 
eleitos (as) devidamente identificados e das entidades dos movimentos 
sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da 
comunidade científica da área da saúde; das entidades de gestores e pres-
tadores de serviços de saúde conveniados com o Sistema Único de Saúde 
– SUS que representam.
•  5º - A eleição, nas plenárias das regiões de saúde, para escolha dos 
delegados (as) ocorrerá das 10h00min as 13h00min, devendo constar em 
atas por cada segmento, o nome dos delegados (as) eleitos (as) com res-
pectivos números de documentos de identificação oficial com foto.

caPÍtULo Vii
da PLeNÁria estadUaL de saÚde

art.7.º - a plenária estadual de saúde tem por objetivo eleger as entidades 
dos movimentos sociais de usuários do SUS, das entidades de trabalhado-
res de saúde, da comunidade científica da área da saúde, das entidades de 
gestores e prestadores de serviços de saúde; conveniadas com o Sistema 
Único de Saúde – SUS que comporão o conselho Estadual de Saúde do 
Estado do Pará, para o biênio 2023/2025.
•  1.º - Será realizada, no dia 07 de dezembro de 2022, iniciando com o 
credenciamento que ocorrerá no horário de 08h00min as 10h00min, cul-
minando com a eleição em plenárias por segmentos que ocorrerão conco-
mitantemente no horário de 10h00min as 13h00min; e serão coordenados 
por membros da comissão organizadora eleitoral e/ou conselheiros estadu-
ais, eleitos no Pleno do cES/Pa, sem prejuízo da participação dos demais 
conselheiros.
•  2.º - Os credenciamentos serão efetuados no local de realização da ple-
nária estadual de saúde, a ser informado oportunamente, e no horário de 
08h00min as 10h00min do dia do evento, com a necessária apresentação, 
no ato do credenciamento, dos respectivos documentos de identificação 
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oficial com foto dos (as) delegados (as) eleitos pelas plenárias regionais.
•  3.º - A eleição das entidades dos movimentos sociais de usuários do 
SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da comunidade científica 
da área da saúde; das entidades de gestores e prestadores de serviços 
de saúde, conveniadas com o Sistema Único de Saúde - SUS; será reali-
zada através de plenárias por segmentos, coordenadas conforme previsto 
no parágrafo 1º deste artigo, sendo procedida a votação no horário das 
10h00min as 13h00min.
•  4.º - Os resultados das plenárias de cada um dos três segmentos de-
verão ser registrados em atas próprias elaboradas por membros da co-
missão organizadora eleitoral do cES/Pa, e nelas constarão os nomes das 
entidades dos movimentos sociais de usuários do SUS; das entidades de 
trabalhadores de saúde; da comunidade científica da área da saúde; das 
entidades de gestores e prestadores de serviços de saúde, conveniados 
com o Sistema Único de Saúde – SUS eleitas por cada segmento.
•  5.º - O resultado final da plenária estadual de saúde deverá ser regis-
trado na ata geral a ser elaborada por membros da comissão organizadora 
eleitoral do cES/Pa, ao término do processo eleitoral, devendo ser acom-
panhada da lista dos presentes.

caPÍtULo Viii
das disPosiÇÕes Gerais

art.8º - os casos omissos serão decididos pela comissão organizadora elei-
toral do cES/Pa, com fulcro na lei Estadual N.º 7.264 de 24 de abril de 
2009, em seu artigo 17, parágrafo único, publicada no Diário Oficial do 
Estado – doE N.º 31.406 de 27/04/2009,
aprovado “ad referendum” dia 22 de agosto de 2022.

editaL Nº 004/2022 – ProGraMaÇÃo do Processo 
eLeitoraL

a coMiSSÃo orGaNiZadora do ProcESSo ElEitoral, no uso de suas 
atribuições, considerando a lei do cES/Pa N° 7.264, de 24/04/2009 e a 
resolução 453/2012, do conselho Nacional de Saúde; e
considerando, a resolução cES/Pa nº 011 de 23 de fevereiro de 2022, que 
aprovou a composição da comissão organizadora para elaborar o Processo 
Eleitoral do conselho Estadual de Saúde, biênio 2022-2024, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 34.879, de 03 de março de 2022.
torNa PÚBLico:
art. 1.º - a Programação do Processo Eleitoral que tem como objetivo disci-
plinar a realização das plenárias de regiões de saúde e a plenária estadual 
de saúde para eleger delegados eleitorais e as entidades dos movimentos 
sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; 
da comunidade científica da área da saúde; das entidades de gestores e 
prestadores de serviços de saúde, conveniadas com o Sistema Único de 
Saúde – SUS, devidamente habilitadas, para compor o conselho Estadual 
de Saúde – cES/Pa, no biênio 2022-2024, respectivamente, que ocorrerá 
em dois momentos: 13 plenárias de regiões de saúde, no período de 07 
a 11 de novembro de 2022 e a plenária estadual de saúde, no dia 07 de 
dezembro de 2022, conforme disposto nos anexos i; ii e iii deste edital.
Belém/Pa, 22 de agosto de 2022.

seGMeNto   titULar   sUPLeNte

Gestor/Prestador Mônika camila Pereira camêlo Braga
SESPa

carla fernandes figueiredo Mello
SESPa

trabalhador José ribamar Santos de assis
SiNdSaUdE

Maria Elizabeth cardoso Siqueira
SiNdSaUdE

Usuários

luis carlos Magno ferreira
fEPEM

Bremem raimundo cardoso da Silva
aMaEP

rômulo augusto Gomes de azevedo
aBNH

ananias de Jesus da rocha Picanço
MorHaN

aNeXo i do editaL Nº 004/2022, de 22 de aGosto de 2022.
da ProGraMaÇÃo do Processo eLeitoraL – aNo 2022.

Nº PLeNÁrias de reGiÕes de saÚde/sede data VaGas

01 rEGiÃo do XiNGU
altaMira 07/11/2022 16

02 rEGiÃo doS caraJáS
MaraBá 07/11/2022 40

03 rEGiÃo laGo tUcUrUÍ
tUcUrUÍ 07/11/2022 20

04 rEGiÃo MEtroPolitaNa i
BElÉM 08/11/2022 120

05 rEGiÃo MEtroPolitaNa ii
BElÉM 08/11/2022 16

06 rEGiÃo do taPaJÓS
itaitUBa 08/11/2022 12

07 rEGiÃo MaraJÓ i
BElÉM 09/11/2022 12

08 rEGiÃo MaraJÓ ii
BElÉM 09/11/2022 16

09 rEGiÃo do tocaNtiNS
BElÉM 09/11/2022 32

10 rEGiÃo doS caEtÉS
caPaNEMa 10/11/2022 24

11 rEGiÃo MEtroPolitaNa iii
caStaNHal 10/11/2022 44

12 rEGiÃo do BaiXo aMaZoNaS
SaNtarÉM 11/11/2022 48

13 rEGiÃo do araGUaia
rEdENÇÃo 11/11/2022 24

Nº PLeNÁria estadUaL de saÚde/sede data VaGas

01 PlENária EStadUal dE SaÚdE
BElÉM 07/12/2022 424

 

aNeXo ii do editaL Nº 004/2022 – da ProGraMaÇÃo do 
Processo eLeitoraL

da ProGraMaÇÃo das PLeNÁrias de reGiÕes de saÚde

ProGraMaÇÃo PreLiMiNar
Processo eLeitoraL do ces/ParÁ
PLeNÁrias de reGiÕes de saÚde

local Sede: altaMira - MaraBá - tUcUrUÍ – BElÉM – BElÉM - itaitUBa - BElÉM - BElÉM - BElÉM - caPaNEMa – 
caStaNHal – SaNtarÉM – rEdENÇÃo.

Endereço: a dEfiNir
Período: 07 a 11 dE NovEMBro dE 2022.

ü  cada ENtidadE E/oU iNStitUiÇÃo rEGUlarMENtE HaBilitadaS a ParticiPar do ProcESSo ElEitoral 
PodErÃo iNdicar atÉ 04 (QUatro) rEPrESENtaNtES ElEitoraiS Por MUNicÍPio dE cada rEGiÃo dE SaÚdE Para 

ParticiPar da PlENária rEGioNal.
 credeNciaMeNto PreseNciaL 

08h00 – 11h00

ü  aPrESENtaÇÃo do ofÍcio da ENtidadE E/oU iNStitUiÇÃo, do docUMENto dE idENtifi-
caÇÃo oficial coM foto, coNtra cHEQUE doS ÚltiMoS 03 (trÊS) MESES Para o SEGMENto 

doS traBalHadorES dE SaÚdE E coMProvaNtE dE rESidÊNcia daQUElE MUNicÍPio E 
rEGiÃo dE SaÚdE Para QUal SUa ENtidadE E/oU iNStitUiÇÃo o iNdicoU.

representantes Eleitorais das entidades e/ou instituições habilitadas.
 aBertUra

11h00 – 11h30

ü  aPrESENtaÇÃo da MEtodoloGia do ProcESSo ElEitoral
coordenação: coNSElHEiro (a) MEMBro da coE

  coNSElHEiro (a) EStadUal
  coNSElHEiro (a) EStadUal

 eLeiÇÃo dos deLeGados eLeitorais À PLeNÁria estadUaL de saÚde 

11h30 - 13h00

ü  a ElEiÇÃo dEvErá SE dar, coNforME dEliBEraÇÃo da PlENária dE cada SEGMENto; 
QUE rEGiStrará EM ata PrÓPria dE cada SEGMENto o NoME dE cada dElEGado (a) ElEito 
(a) coM oS rESPEctivoS NÚMEroS dE docUMENtoS dE idENtificaÇÃo oficial coM foto 
E o NoME da ENtidadE E/oU iNStitUiÇÃo rEGUlaMENtE HaBilitada a QUE rEPrESENta, 

acoMPaNHada da frEQUENcia do SEGMENto.
coordenação: MEMBro da coE E coNSElHEiroS EStadUaiS

relatores (as) dos Segmentos:
Secretaria: SEcrEtaria EXEcUtiva E coNSUltor JUrÍdico

 eNcerraMeNto do dia 

13h00 – 14h00

ü  lEitUra daS ataS ElEitoraiS doS SEGMENtoS
coordenação: MEMBro da coE E coNSElHEiroS EStadUaiS

relatores (as) dos Segmentos:
 Secretario (a): SEcrEtaria EXEcUtiva

aNeXo iii do editaL Nº 004/2022 – da ProGraMaÇÃo do 
Processo eLeitoraL

da ProGraMaÇÃo da PLeNÁria etadUaL de saÚde

ProGraMaÇÃo PreLiMiNar
Processo eLeitoraL do ces/ParÁ

PLeNÁria estadUaL de saÚde 
local Sede: BElÉM - Pará

Endereço: a dEfiNir
data: 07 dE dEZEMBro dE 2022.

ü  oS 424 dElEGadoS (aS) ElEitoraiS, ElEitoS NaS 13 PlENáriaS dE rEGiÕES dE SaÚdE rEUNidoS Para a 
EScolHa daS ENtidadES E/oU iNStitUiÇÕES rEGUlaMEtE HaBilitadaS QUE coMPorÃo o coNSElHo EStadUal 

dE SaÚdE Para o BiÊNio 2022-2024.
 credeNciaMeNto PreseNciaL 

08h00 – 11h00
ü  aPrESENtaÇÃo do ofÍcio da ENtidadE E/oU iNStitUiÇÃo E do docUMENto dE idENtifi-

caÇÃo oficial coM foto.
delegados (as) Eleitorais das Plenárias de regiões de Saúde.

 aBertUra

11h00 – 11h30 ü  aPrESENtaÇÃo da MEtodoloGia do ProcESSo ElEitoral
coordenação: coNSElHEiro – PrESidENtE da coE/ cES-Pa 

 eLeiÇÃo das eNtidades e/oU iNstitUiÇÕes Para o BiÊNio 2022-2024 do ces/Pa

11h30 - 13h00

ü  a ElEiÇÃo dEvErá SE dar, coNforME dEliBEraÇÃo dE cada SEGMENto, QUE ocorrE-
rÃo SiMUltaNEaMENtE atravÉS dE PlENáriaS dE SEGMENto. o rESUltado dEvErá SEr 
rEGiStrado EM ata PrÓPria dE cada SEGMENto coNStaNdo o NoME da ENtidadE E/
oU iNStitUiÇÃo; rEGUlaMENtE HaBilitada, E ElEita No SEGMENto, acoMPaNHada da 

frEQUENcia do SEGMENto.
coordenação: MEMBro da coE E coNSElHEiroS EStadUaiS

relatores (as) dos Segmentos:
Secretaria: SEcrEtaria EXEcUtiva E coNSUltor JUrÍdico

 eNcerraMeNto do dia 

13h00 – 14h00

ü  lEitUra da ata ElEitoral GEral dE cada SEGMENto.
coordenação: MEMBro da coE E coNSElHEiroS EStadUaiS

relator da coE:
 Secretario (a): SEcrEtaria EXEcUtiva
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editaL Nº 005/2022 - MaPa de distriBUiÇÃo das 
PLeNÁrias de reGiÃo de saÚde Para escoLHa dos 

deLeGados (as) eLeitorais QUe irÃo ParticiPar da 
PLeNÁria estadUaL de saÚde

a coMissÃo orGaNiZadora do Processo eLeitoraL, no uso de 
suas atribuições, considerando a lei do cES/Pa N° 7.264, de 24/04/2009 e 
a resolução 453/2012, do conselho Nacional de Saúde; e
considerando, a resolução cES/Pa nº 011 de 23 de fevereiro de 2022, que 
aprovou a composição da comissão organizadora para elaborar o Processo 
Eleitoral do conselho Estadual de Saúde, biênio 2022-2024, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 34.879, de 03 de março de 2022.
considerando o art. 10º, do regulamento do Processo Eleitoral do cES/Pa 
– “a eleição para preenchimento das vagas das entidades dos movimentos 
sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da 
comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e 
prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS para compor o 
conselho Estadual de Saúde do Pará, inclusive das suplências, dar-se-á por 
meio de 13 (treze) plenárias de regiões de saúde pelos segmentos, serem 
realizadas no decorrer do período de 07 a 11 de novembro de 2022.”.
torNa PÚBLico:
art. 1.º - o Mapa de distribuição das Plenárias de região de Saúde para 
escolha dos delegados (as) eleitorais que irão participar da Plenária Esta-
dual de Saúde, conforme anexo Único deste Edital.
Belém/Pa, 22 de agosto de 2022.

seGMeNto titULar sUPLeNte

Gestor/Prestador Mônika camila Pereira camêlo Braga
SESPa

carla fernandes figueiredo Mello
SESPa

trabalhador José ribamar Santos de assis
SiNdSaUdE

Maria Elizabeth cardoso Siqueira
SiNdSaUdE

Usuários
 

luis carlos Magno ferreira
fEPEM

Bremem raimundo cardoso da Silva
aMaEP

rômulo augusto Gomes de azevedo
aBNH

ananias de Jesus da rocha Picanço
MorHaN

aNeXo ÚNico do editaL Nº 005/2022, de 22 de aGosto de 2022.
MaPa dE diStriBUiÇÃo daS PlENáriaS dE rEGiÃo dE SaÚdE Para 
EScolHa doS dElEGadoS (aS) ElEitoraiS QUE irÃo ParticiPar da 
PlENária EStadUal dE SaÚdE.

reGiÃo de 
saÚde

MUNicÍ-
Pio data 

LocaL de 
reaLiZaÇÃo 
das PLeNÁ-

rias

 
ParticiPaÇÃo Nas PLeNÁrias

 

coNseLHeiros 
(03)

secretaria 
eXecUtiVa 

(02)

coNsULtor 
JUrÍdico 

(01)

PlENária 1
XiNGU altaMira 07/11/2022  

coNS. coE:
coNS. rEGiÃo:
coNS. rEGiÃo:

  

PlENária 2
caraJáS MaraBá 07/11/2022  

coNS. coE:
coNS. rEGiÃo:
coNS. rEGiÃo:

  

PlENária 3
laGo tUcUrUÍ tUcUrUÍ 07/11/2022  

coNS. coE:
coNS. rEGiÃo:
coNS. rEGiÃo:

  

PlENária 4
MEtroPoli-

taNa i
BElÉM 08/11/2022  

coNS. coE:
coNS. rEGiÃo:
coNS. rEGiÃo:

  

PlENária 5
MEtroPolita-

Na ii
BElÉM 08/11/2022  

coNS. coE:
coNS. rEGiÃo:
coNS. rEGiÃo:

  

PlENária 6
taPaJÓS itaitUBa 08/11/2022  

coNS. coE:
coNS. rEGiÃo:
coNS. rEGiÃo:

  

PlENária 7
MaraJÓ i BElÉM 09/11/2022  

coNS. coE:
coNS. rEGiÃo:
coNS. rEGiÃo:

  

PlENária 8
MaraJÓ ii BElÉM 09/11/2022  

coNS. coE:
coNS. rEGiÃo:
coNS. rEGiÃo:

  

PlENária 9
tocaNtiNS BElÉM 09/11/2022  

coNS. coE:
coNS. rEGiÃo:
coNS. rEGiÃo:

  

PlENária 10
MEtroPolita-

Na iii 
caStaNHal 10/11/2022  

coNS. coE:
coNS. rEGiÃo:
coNS. rEGiÃo:

  

PlENária 11
rio caEtÉS caPaNEMa 10/11/2022  

coNS. coE:
coNS. rEGiÃo:
coNS. rEGiÃo:

  

PlENária 12
BaiXo aMa-

ZoNaS
SaNtarÉM 11/11/2022  

coNS. coE:
coNS. rEGiÃo:
coNS. rEGiÃo:

  

PlENária 13
araGUaia rEdENÇÃo 11/11/2022  

coNS. coE:
coNS. rEGiÃo:
coNS. rEGiÃo:

  

PlENária EStadUal dE 
SaÚdE 07/12/2022     

dEcrEto NoMEaÇÃo      
PoSSE      

Protocolo: 844091
coMissÃo iNterGestores BiPartite – ciB/Pa
resolução Nº 87, de 16 de agosto de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e,
- considerando a lei nº 8.080/90, de 19/09/1990, que dispõe sobre as con-
dições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
- considerando o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização 
do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
- considerando a Portaria de Consolidação Nº º 6, que regulamenta o fi-
nanciamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os 
serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo 
monitoramento e controle.
-  considerando a Portaria GM/MS nº 684, de 30 de março de 2022, que 
dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem re-
cursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferên-
cias do fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, distrito 
federal e Municípios, no exercício de 2022.
- considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução 
ciB N º 152, de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo art. 25, 
Parágrafo Único, alinea “d” define: “ A CIB poderá aprovar ou homologar, 
sem a necessidade da plenária, as deliberações da cir, nas seguintes situ-
ações:...d) Homologação de recursos oriundos de projetos e/ou Emendas 
Parlamentares do tesouro federal ou estadual”.
- considerando a resolução cir Metropolitana iii, nº 022, de 27 de julho 
de 2022, que aprova a Proposta de aquisição de Equipamento/Material 
Permanente n° 83369.835000/1220-45/, apresentada pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de aurora do Pará, junto ao fundo Nacional de Saúde/
Ministério da Saúde, com recursos previstos em Emenda Parlamentar, no 
valor total de r$ 491.440,00 (quatrocentos e noventa e um mil e quatro-
centos e quarenta reais).
resolve:
art.1° - Homologar resolução cir Metropolitana iii, nº 022, de 27 de 
julho de 2022, que aprova a Proposta de aquisição de Equipamento/Mate-
rial Permanente n° 83369.835000/1220-45, destinada à aquisição de 02 
(duas) Unidades Móveis - ambulâncias tipo a - Simples remoção, com 
recursos previsto na Emenda Parlamentar n° 71150013, no valor de r$ 
491.440,00 (quatrocentos e noventa e um mil e quatrocentos e quarenta 
reais) destinadas ao município de aurora do Pará.
art.2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 16 de agosto de 2022. 

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

coMissÃo iNterGestores BiPartite – ciB/Pa
resolução Nº 88, de 18 de agosto de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e,
- considerando a lei nº 8.080/90, de 19/09/1990, que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras provi-
dências.
- considerando o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regu-
lamenta a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, 
a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras provi-
dências.
- Considerando a Portaria de Consolidação Nº 6, que regulamenta o fi-
nanciamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os 
serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo 
monitoramento e controle.
-  considerando a Portaria GM/MS nº 684, de 30 de março de 2022, que 
dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem re-
cursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferên-
cias do fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, distrito 
federal e Municípios, no exercício de 2022.
- considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução 
ciB N º 152, de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo art. 25, 
Parágrafo Único, alinea “d” define: “ A CIB poderá aprovar ou homologar, 
sem a necessidade da plenária, as deliberações da cir, nas seguintes situ-
ações:...d) Homologação de recursos oriundos de projetos e/ou Emendas 
Parlamentares do tesouro federal ou estadual”.
- considerando a resolução cir tapajós Nº 005 de 24 de junho de 2022, 
que aprova a Proposta de aquisição de Equipamento /Material Perma-
nente n.º 11462.638000/1220-05, por meio da Emenda Parlamentar n.º 
81000293,  para aquisição de Unidades  Móveis de Saúde - um veículo 
para  transporte Sanitário, tipo vaN e 2 embarcações de pequeno porte, 
com motor popa, para o município de Jacareacanga/Pa.
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resolve:
art.1° - Homologar a resolução cir tapajós Nº 005 de 24 de junho de 
2022, que aprova a Proposta de aquisição de Equipamento/Material Per-
manente n.º 11462.638000/1220-05, por meio da Emenda Parlamentar 
n.º 81000293, para aquisição de Unidades Móveis de Saúde - um veículo 
para transporte Sanitário, tipo vaN e 2 embarcações de pequeno porte, 
com motor popa, para o município de Jacareacanga/Pa, no valor total de 
r$ 420.146,00 (quatrocentos e vinte mil, cento e quarenta e seis reais).
art.2° - aprovar o Projeto técnico de implantação do transporte Sanitário 
Eletivo do município de Jacareacanga - Pa.
art.3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 18 de agosto de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa. 

coMissÃo iNterGestores BiPartite – ciB/Pa
resolução Nº 89, de 22 de agosto de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e,
- considerando a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.
- considerando que a Portaria GM/MS nº 1.606 de 11 de setembro de 
2001, prevê o pagamento complementar à Tabela Unificada do SUS, desde 
que seja efetivado com recursos próprios.
- considerando a Portaria de consolidação nº 1, de 28 de setembro de 
2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários 
da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde.
- considerando a resolução cit nº 02, de 17 de janeiro de 2012, que em 
seu artigo 6º define que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão adotar relações complementares de ações e serviços de saúde, 
sempre em consonância com o previsto na rENaSES, respeitando as res-
ponsabilidades de cada ente federado pelo seu financiamento e de acordo 
com o pactuado nas comissões intergestores.
- considerando a deliberação consensual da comissão intergestores Bipar-
tite – ciB/Pa, em reunião ordinária de 11 de agosto de 2022.
resolve:
art. 1º - Pactuar para contratação de serviços de baixa e média complexi-
dade em traumatologia-ortopedia no município de Jacundá, pela Secretá-
ria Estadual de Saúde Pública – SESPa.
art. 2º - aprovar a adoção de tabela complementar sob a média de interna-
ções SUS praticada em Estabelecimento assistencial de Saúde – EaS, aos 
serviços contratualizados no grupo de procedimento de internações cirúr-
gicas, na especialidade de traumatologia-ortopedia com oPME incluso nos 
procedimentos que se fizerem necessários, conforme descrito no anexo I.
art. 3º - aprovar a adoção de tabela complementar, com incentivo de 
150% em relação à tabela SiGtaP aos serviços ambulatoriais do grupo 
de procedimentos clínicos, cirúrgicos e de finalidade diagnóstica, conforme 
descrito no anexo ii.
Art. 4º - Definir que os valores relativos ao pagamento, em tabela comple-
mentar, serão custeados com recursos do tesouro do Estado.
art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 22 de agosto de 2022.

  rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

  Presidente da ciB/Pará.

  charles cezar tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

 

resoLUÇÃo Nº 89, de 22 de aGosto de 2022.
aNeXo i

co-fiNaNciMENto dE MÉdia E alta coMPlEXidadE
  Hospitalar: leitos Gerais

indicador de avaliação cirurgia + internações (leitos 
cirurgicos)

Média aiH/SUS
r$  compl. SUS r$ valor de

referência r$ 

Porta aberta
Baixa e Média complexidade

cirurgia em traumatologia-or-
topedia com oPME incluso nos 
procedimentos que se fizerem 

necessários.

684,09 1.026,14 1.710,23

aNeXo ii

Procedimentos ambulatoriais
Valor 

tabela/ 
sUs r$

complemen-
totabela/

sUs (150%)

Valor de 
referên-

cia r$

 

 

020200000 - Proc. com Finalidade diagnóstica.  
0202010023 - dEtErMiNacao dE caPacidadE dE fiXacao do fErro 2,01 3,02 5,03  

0202010210 - doSaGEM dE calcio 1,85 2,78 4,63  
0202010228 - doSaGEM dE calcio ioNiZavEl 3,51 5,27 8,78  
0202010279 - doSaGEM dE colEStErol Hdl 3,51 5,27 8,78  
0202010287 - doSaGEM dE colEStErol ldl 3,51 5,27 8,78  

0202010295 - doSaGEM dE colEStErol total 1,85 2,78 4,63  
0202010317 - doSaGEM dE crEatiNiNa 1,85 2,78 4,63  

0202010325 - doSaGEM dE crEatiNofoSfoQUiNaSE (cPK) 3,68 5,52 9,20  
0202010333 - doSaGEM dE crEatiNofoSfoQUiNaSE fracao MB 4,12 6,18 10,30  

0202010384 - doSaGEM dE fErritiNa 15,59 23,39 38,98  
0202010392 - doSaGEM dE fErro SErico 3,51 5,27 8,78  

0202010422 - doSaGEM dE foSfataSE alcaliNa 2,01 3,02 5,03  

0202010430 - doSaGEM dE foSforo 1,85 2,78 4,63  
0202010465 - doSaGEM dE GaMa-GlUtaMil-traNSfEraSE (GaMa Gt) 3,51 5,27 8,78  

0202010473 - doSaGEM dE GlicoSE 1,85 2,78 4,63  
0202010562 - doSaGEM dE MaGNESio 2,01 3,02 5,03  
0202010600 - doSaGEM dE PotaSSio 1,85 2,78 4,63  

0202010627 - doSaGEM dE ProtEiNaS totaiS E fracoES 1,85 2,78 4,63  
0202010635 - doSaGEM dE Sodio 1,85 2,78 4,63  

0202010643 - doSaGEM dE traNSaMiNaSE GlUtaMico-oXalacEtica 
(tGo) 2,01 3,02 5,03  

0202010651 - doSaGEM dE traNSaMiNaSE GlUtaMico-PirUvica (tGP) 2,01 3,02 5,03  
0202010660 - doSaGEM dE traNSfErriNa 4,12 6,18 10,30  

0202010678 - doSaGEM dE triGlicEridEoS 3,51 5,27 8,78  
0202010694 - doSaGEM dE UrEia 1,85 2,78 4,63  

0202020029 - coNtaGEM dE PlaQUEtaS 2,73 4,10 6,83  
0202020070 - dEtErMiNacao dE tEMPo dE coaGUlacao 2,73 4,10 6,83  

0202020096 - dEtErMiNacao dE tEMPo dE SaNGraMENto -dUKE 2,73 4,10 6,83  
0202020150 - dEtErMiNacao dE vElocidadE dE HEMoSSEdiMENtacao (vHS) 2,73 4,10 6,83  

0202020380 - HEMoGraMa coMPlEto 4,11 6,17 10,28  
0202030083 - dEtErMiNaÇÃo QUaNtitativa dE ProtEÍNa c rEativa 9,25 13,88 23,13  

0202030091 - doSaGEM dE alfa-fEtoProtEiNa 15,06 22,59 37,65  
0202030121 - doSaGEM dE coMPlEMENto c3 17,16 25,74 42,90  
0202030130 - doSaGEM dE coMPlEMENto c4 17,16 25,74 42,90  

0202030202 - doSaGEM dE ProtEiNa c rEativa 2,83 4,25 7,08  
0202030300 - PESQUiSa dE aNticorPoS aNti-Hiv-1 + Hiv-2 (EliSa) 10,00 15,00 25,00  

0202030679 - PESQUiSa dE aNticorPoS coNtra o virUS da HEPatitE 
c (aNti-Hc 18,55 27,83 46,38  

0202050017 - aNaliSE dE caractErES fiSicoS, ElEMENtoS E SEdiMENto 
da UriN 3,70 5,55 9,25  

0202060217 - doSaGEM dE GoNadotrofiNa corioNica HUMaNa (HcG, 
BEta HcG) 7,85 11,78 19,63  

0202060241 - doSaGEM dE HorMoNio lUtEiNiZaNtE (lH) 8,97 13,46 22,43  
0202060250 - doSaGEM dE HorMoNio tirEoEStiMUlaNtE (tSH) 8,96 13,44 22,40  

0202060373 - doSaGEM dE tiroXiNa (t4) 8,76 13,14 21,90  
0202060390 - doSaGEM dE triiodotiroNiNa (t3) 8,71 13,07 21,78  

0202070085 - doSaGEM dE alUMiNio 27,50 41,25 68,75  
0202080013 - aNtiBioGraMa 4,98 7,47 12,45  

0202080072 - BactErioScoPia (GraM) 2,80 4,20 7,00  
0202080080 - cUltUra dE BactEriaS P/ idENtificacao 5,62 8,43 14,05  

0202080145 - EXaME MicroBioloGico a frESco (dirEto) 2,80 4,20 7,00  
0202080153 - HEMocUltUra 11,49 17,24 28,73  

0202090302 - Prova do latEX P/ PESQUiSa do fator rEUMatoidE 1,89 2,84 4,73  
020400000 - Proc. com Finalidade diagnóstica por radiologia.  

020401006 - radioGrafia dE cavUM (latEral + HirtZ) 6,88 10,32 17,20  
020401008 - radioGrafia dE craNio (Pa + latEral) 7,52 11,28 18,80  

020401014 - radioGrafia dE SEioS da facE (fN + MN + latEral + 
HirtZ) 7,32 10,98 18,30  

020402003 - radioGrafia dE colUNa cErvical (aP + latEral + to + 
oBliQUaS) 8,33 12,50 20,83  

020402004 - radioGrafia dE colUNa cErvical (aP + latEral + to / 
flEXao) 8,19 12,29 20,48  

020402006 - radioGrafia dE colUNa loMBo-Sacra 10,96 16,44 27,40  
020402009 - radioGrafia dE colUNa toracica (aP + latEral) 9,16 13,74 22,90  

020402010 - radioGrafia dE colUNa toraco-loMBar 9,73 14,60 24,33  
020402012 - radioGrafia dE rEGiao Sacro-cocciGEa 7,80 11,70 19,50  

020403015 - radioGrafia dE toraX (Pa E PErfil) 9,50 14,25 23,75  
020403017 - radioGrafia dE toraX (Pa) 6,88 10,32 17,20  
020404001 - radioGrafia dE aNtEBraco 6,42 9,63 16,05  

020404003 - radioGrafia dE articUlacao EScaPUlo-UMEral 7,40 11,10 18,50  
020404005 - radioGrafia dE Braco 7,77 11,66 19,43  

020404006 - radioGrafia dE clavicUla 7,4 11,10 18,50  
020404007 - radioGrafia dE cotovElo 5,9 8,85 14,75  

020404009 - radioGrafia dE Mao 6,3 9,45 15,75  
020404010 - radioGrafia dE Mao E PUNHo (P/ dEtErMiNacao dE idadE 

oSSEa) 6,00 9,00 15,00  

020404011 - radioGrafia dE EScaPUla/oMBro (trES PoSicoES) 7,98 11,97 19,95  
020404012 - radioGrafia dE PUNHo (aP + latEral + oBliQUa) 6,91 10,37 17,28  

020405013 - radioGrafia dE aBdoMEN SiMPlES (aP) 7,17 10,76 17,93  

020406003 - EScaNoMEtria 7,77 11,66 19,43  

020406006 - radioGrafia dE articUlacao coXo-fEMoral 7,77 11,66 19,43  

020406008 - radioGrafia dE articUlacao tiBio-tarSica 6,50 9,75 16,25  
020406009 - radioGrafia dE Bacia 7,77 11,66 19,43  
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020406010 - radioGrafia dE calcaNEo 6,50 9,75 16,25  
020406011 - radioGrafia dE coXa 8,94 13,41 22,35  

020406012 - radioGrafia dE JoElHo (aP + latEral) 6,78 10,17 16,95  
020406015 - radioGrafia dE PE / dEdoS do PE 6,78 10,17 16,95  

020406016 - radioGrafia dE PErNa 8,94 13,41 22,35  
020500000 - Proc. Com Finalidade Diagnóstica por Ultrassonografia.  

020501004 - UltraSSoNoGrafia doPPlEr colorido dE vaSoS 39,61 59,42 99,03  
02.05.02.003-8 - UltraSSoNoGrafia dE aBdÔMEN SUPErior 24,20 36,30 60,50  

020502004 - UltraSSoNoGrafia dE aBdoMEN total 37,95 56,93 94,88  
02.05.01.003-2 - EcocardioGrafia traNStoracica 39,94 39,94 79,88  

020600000 - Proc. Com Finalidade Diagnóstica por Tomografia.  
0206010010 - toMoGrafia coMPUtadoriZada dE colUNa cErvical c/ 

oU S/ coNtraStE 86,76 130,14 216,90  

0206010028 - toMoGrafia coMPUtadoriZada dE colUNa loMBo-Sacra 
c/ oU S/ coNtraStE 101,10 151,65 252,75  

0206010036 - toMoGrafia coMPUtadoriZada dE colUNa toracica c/ 
oU S/ coNtraStE 86,76 130,14 216,90  

0206010044 - toMoGrafia coMPUtadoriZada dE facE / SEioS da facE / 
articUlacoES tEMPoro-MaNdiBUlarES 86,75 130,13 216,88  

0206010079 - toMoGrafia coMPUtadoriZada do craNio 97,44 146,16 243,60  
0206020023 - toMoGrafia coMPUtadoriZada dE SEGMENtoS aPENdicU-

larES - (Braco, aNtEBraÇo, MÃo, coXa, PErNa, PÉ) 86,75 130,13 216,88  

0206020031 - toMoGrafia coMPUtadoriZada dE toraX 136,41 204,62 341,03  
0206030010 - toMoGrafia coMPUtadoriZada dE aBdoMEN SUPErior 138,63 207,95 346,58  

0206030037 - toMoGrafia coMPUtadoriZada dE PElvE / Bacia / 
aBdoMEN iNfErior 138,63 207,95 346,58  

021100000 - Métodos diagnósticos em especialidades  
02.11.02.003-6 - ElEtrocardioGraMa 5,15 7,72 12,87  

030100000 - consultas/ atendimentos/ acompanhamentos  
030101004 - coNSUlta dE ProfiSSioNaiS dE NivEl SUP Na atEN ESPEc 6,30 9,45 15,75  
030101007 - coNSUlta MEdica EM atENcao ESPEcialiZada traUMato-

loGia 10,00 15,00 25,00  

030101007 - coNSUlta MEdica EM atENcao ESPEcialiZada cardiologista 10,00 15,00 25,00  
030101007 - coNSUlta MEdica EM atENcao ESPEcialiZada aNEStESio-

loGiSta 10,00 15,00 25,00  

030106002 - atENdiMENto dE UrG c/oBS atE 24 HrS EM atENÇÃo 
ESPEcialiZada 12,47 18,71 31,18  

030106006 - atENdiMENto dE UrGENcia EM atENÇÃo ESPEcialiZada 11,00 16,50 27,50  
030106010 - atENdiMENto ortoPEdico coM iMoBiliZacao ProviSoria 13,00 19,50 32,50  

030300000 - tratamentos clínicos (outras especialidades)  
030309007 - rEviSao coM troca dE aParElHo GESSado EM MEMBro iNfErior 25,31 37,97 63,28  

030309009 - rEviSao coM troca dE aParElHo GESSado EM MEMBro 
SUPErior 22,21 33,32 55,53  

030309012 - trataMENto coNSErvador dE frat Na ciNtUra EScaPUlar 36,59 54,89 91,48  
030309015 - trataMENto coNSErvador dE frat dE PUNHo coM lUva 

GESSada 40,68 61,02 101,70  

030309020 - trataMENto coNSErvador dE frat EM MEMBro iNfErior 
coM iMo 41,93 62,90 104,83  

030309022 - trataMENto coNSErvador dE frat EM MEMBro SUPErior 
coM iMo 41,63 62,45 104,08  

040800000 - cirurgia do sistema osteomuscular   
040801013 - rEdUcao iNcrUENta dE lUXacao oU fratUra / lUXacao 

EScaPUlo-U 41,10 61,65 102,75  

040802016 - rEdUcao iNcrUENta dE fratUra / lESao fiSaria do 
EXtrEMo ProX 41,10 61,65 102,75  

040802017 - rEdUcao iNcrUENta dE fratUra / lESao fiSaria No PUNHo 38,74 58,11 96,85  
040802020 - rEdUcao iNcrUENta dE fratUra diafiSaria doS oSSoS 

do aNtEBra 37,88 56,82 94,70  

040802022 - rEdUcao iNcrUENta dE lUXacao / fratUra-lUXacao do 
cotovElo 37,50 56,25 93,75  

040802024 - rEdUcao iNcrUENta dE lUXacao oU fratUra / lUXacao 
No PUNHo 38,74 58,11 96,85  

040805020 - rEdUcao iNcrUENta dE fratUra / lESao fiSaria doS 
MEtatarSiaN 35,20 52,80 88,00  

040805021 - rEdUcao iNcrUENta dE fratUra / lUXacao / fratUra-lUXacao do 35,20 52,80 88,00  
040806035 - rEtirada dE fio oU PiNo iNtra-oSSEo 28,42 42,63 71,05  

040100000 - Pequenas cirurgias  
040101001 - cUrativo GraU ii c/oU S/dEBridaMENto 32,40 48,60 81,00  

040101005 - EXciSao dE lESao E/oU SUtUra dE fEriMENto da PElE 
aNEXoS E MUcoSa 23,16 34,74 57,90  

040101011 - rEtirada dE corPo EStraNHo SUBcUtaNEo 11,84 17,76 29,60  
0417- aNestesioLoGista  

041701006 - SEdacao 15,51 23,27 38,78  

Protocolo: 844134

correÇÃo de PUBLicaÇÃo
corriGi, da Portaria nº 071/12.08.2022, publicada no doe N°. 
35.088/24.08.2021, a Licença Prêmio referente a servidora Maria 
JoSÉ loBato cardoSo, matricula nº 5231043-1.
onde se lê: 6º centro regional de Saúde - Barcarena
Leia-se: 6º centro regional de Saúde - abaetetuba
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE
Gdv/dirEtoria dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, 24.08.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoto dE olivEira SilvEira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde
Portaria nº 1025 de 24 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publica-
da no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o casamento da 
servidora EliZaNa raQUEl cHavES da Silva, que se deu na data de 12 
de agosto de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei 
nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolvE:
i – autorizar o afastamento por motivo de casamento, da servidora Eli-
ZaNa raQUEl cHavES da Silva, id. funcional nº 54195859/1, ocupante 
do cargo de técnico Patologia clinica, lo tada na Unidade de referência 
Especializada aidS, no período de 12 de agosto de 2022 a 19 de agosto de 
2022, conforme certidão de casamento Matrícula n° 065656 01 55 2022 2 
00063 104 0018704 43.
 ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 12 de agosto de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE
Gdv/dirEtoria dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, em 24/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 844011

eXtrato de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos Nº 
0087/2021 - Pregão de registro de Preços n° 209/2020 - secreta-
ria de estado da administração – sead - Governo da Paraíba - Pro-
cesso administrativo n° 19.000.004492.2020
adesão à ata de registro de Preços Nº 0087/2021 - Pregão de registro 
de Preços n° 209/2020 - Secretaria de Estado da administração – SEad - 
Governo da Paraíba.
oBJEto: registro de preços para aquisição de equipamento de centro ci-
rúrgico e mobiliário.
valor total da adESÃo: r$ 89.670,00 (oitenta e nove mil, seiscentos 
e setenta reais).
EMPrESa: SalK MEdical SErvicoS E coMErcio dE ProdUtoS Para 
SaUdE ltda, inscrita no cNPJ sob o nº 20.102.529/0001-23. 
SolicitaNtE da adESÃo: SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE PÚBlica 
do Pará - SESPa - ProcESSo Nº. 2022/898984.
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS 
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa/SESPa

Protocolo: 844373

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

o LaBoratÓrio ceNtraL do estado do ParÁ, através da Pregoei-
ra, comunica que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico 
17/2022, conforme abaixo:
oBJEto: aquisição de Equipamentos de Proteção individual – EPi para atender 
as necessidades deste lacEN-Pa, contidas no anexo i-a que integra o Edital.
data da aBErtUra: 09/09/2022.
Horário: 10:00 h. (horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 926007
ENtrEGaS do Edital: os interessados poderão retirar o edital no sítio: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.be (mu-
ral de licitações).
rESPoNSávEl PElo cErtaME: SiMoNE SErrao rodriGUES – Pregoei-
ra-lacEN-Pa

Protocolo: 844171
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato
termo aditivo n°: 2
valor total: r$ 217.952,04 (duzentos e dezessete mil novecentos e cin-
quenta e dois reais e quatro centavos)
data da assinatura: 22/08/2022
vigência: 20/08/2022 à 20/08/2023
Classificação do Objeto: locação
Justificativa: Prorrogar a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) 
meses, a locação do imóvel destinado a Uat/Hiv/aidS.
contrato: 07
Exercício: 2020
orçamento
Programa de trabalho: 908288
Natureza da despesa: 3390-47
fonte do recurso: 0103
origem do recurso: Estadual
contratado: Edna azevedo de azevedo cPf: 000.469.142-34; Heloisa He-
lena chermont azevedo cPf 301.873.542-00; Monica azevedo rôla cPf: 
024.037.732-04; isabela Bastos Kalume de azevedo cPf: 259.918.682-
04; Patricia azevedo Burlamaqui freire cPf: 024.038.382-68; Karla aze-
vedo cebolão cPf: 287.149.382-00
oUtorGado: GaraNtia iMÓvEiS S/S ltda
cNPJ Nº 83.367.771/0001-49
representante: carloS alBErto dE carvalHo vaZ PErEira JUNior
cPf Nº: 760.401.782-72
End.: av. PrESidENtE PErNaMBUco, Nº 352, Bairro: BatiSta caMPoS, 
cEP: 66015-200, BElÉM/Pa
telefone: (91) 98121-6876
ordenador: Marco aNtoNio rodriGUES NorMaNdo
Marco aNtoNio rodUiGUES NorMaNdo
dirEtor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 844143

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria N°. 36 de 24 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, ao 
servidor ElPÍdio MartiNS riBEiro, matrícula nº 5144817-1, Motorista, 
lotado no 4° centro regional de Saúde – c.S. Nova timboteua, 60 (ses-
senta) dias de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 02/07/2005 a 
01/07/2008, 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: 844040

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 369 de 24 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
MiGUEl SaNtoS loBato rodriGUES  -GUarda dE ENdEMiaS – Mat. 
0502499
Programa de trabalho fonte do recurso  Natureza da despesa  valor
908302  0103000000  339033 168,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para o município de Salvaterra.
ordenador: valdinei Silva teixeira Júnior.

Protocolo: 843870

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 471 de 23 de agosto de 2022
Nome: Jeziel dos Santos rocha
cargo: Motorista Oficial
Matrícula/Siape: 498806
cPf: 097.637.912-00
Período: 23.08.2022
Nº de diárias: 1/2(meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
destino: redenção
objetivo: conduzir técnicos da doca
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 843835

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

Portaria nº 255 de 11 de Julho de 2022
Nome: João Batista Pinheiro (técnico em Saúde), matrícula – 0505204; 
vicente filho assunção da cruz (apoio técnico Gat/13ºcrS/SESPa), ma-
tricula – 57233230-1;
objetivo: Monitorar e supervisionar as ações de vigilância do Programa 
Saúde do trabalhador. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao des-
locamento do município de cametá para limoeiro do ajuru, no período de 
11 a 14/07/2022.
Helius cezar tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 256 de 11 de Julho de 2022
Nome: derlane Gaia Barroso Nascimento (Enfermeira), matricula–5959514;
Objetivo: Apoiar, orientar e capacitar os profissionais dos municípios com 
relação a campanha Mundial do combate as Hepatites virais: Julho ama-
relo. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do mu-
nicípio de cametá para oeiras do Pará, no período de 14 a 16/07/2022.
Helius cezar tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 257 de 11 de Julho de 2022
Nome: ionilson alves da Silva (resp. pela rede regional de frio), matrí-
cula – 5900470-1;
objetivo: realizar abastecimento de imunobiológicos e insumos e inventá-
rio na rede de frios do município. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para limoeiro do ajuru, no perí-
odo de 14 a 16/07/2022.
Helius cezar tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 258 de 11 de Julho de 2022
Nome: Shirle Pontes de freitas (chefe de divisão) matrícula – 5948119-1; 
ilana Monique do Socorro de Moraes carvalho (agente administrativo), 
matrícula – 5913132-1;
objetivo: realizar visita técnica para monitoramento e avaliação dos pro-
cedimentos de saúde realizados no Hospital Municipal. 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
limoeiro do ajuru, no período de 14 a 16/07/2022.
Helius cezar tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 259 de 11 de Julho de 2022
Nome: fabiane tocantins Souza dos Santos (assistente Social) matrícula 
– 57205402-2; Esmeralda corrêa dos Santos (apoio técnico/administrati-
vo), matrícula – 5105293-1;
objetivo: realizar visita domiciliar aos usuários do Ptfd. 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
limoeiro do ajuru, no período de 14 a 16/07/2022.
Helius cezar tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 260 de 11 de Julho de 2022
Nome: antônia denize cardoso damasceno (ouvidora do SUS), matrícula 
– 57190531-1;
objetivo: realizar ouvidoria itinerante (divulgação do serviço de ouvidoria 
do SUS junto a população) acompanhando ação de equipe técnica/13ºcrS 
nos municípios com relação a campanha mundial de combate as Hepatites 
virais: Julho amarelo. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao des-
locamento do município de cametá para oeiras do Pará, no período de 14 
a 16/07/2022.
Helius cezar tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 261 de 12 de Julho de 2022
Nome: aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), matrícula – 
5910030-2; Sidney alfredo Gonzaga albuquerque (Microscopista revisor), 
matrícula – 0500997; José Maria Piteira de carvalho (Motorista), matrícula 
– 5108411-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Ende-
mias), matrícula – 57206619-1;
objetivo realizar campanha de divulgação e orientação de combate a 



30  diário oficial Nº 35.090 Quinta-feira, 25 DE AGOSTO DE 2022

leishmaniose visceral e tegumentar, bem como busca ativa e diagnóstico 
de casos ao longo da Br422 em parceria com SMS do município de oeiras 
do Pará, nas localidades de: São Bernardo, igarapé Preto, Nova américa e 
Uxi-Estrada.  6,5 (seis e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para oeiras do Pará, no período de 17 a 23/07/2022.
Helius cezar tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 262 de 12 de Julho de 2022
Nome: Mairley albuquerque Serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
francisca Solange alencar dos Santos (coordenação regional da atenção 
Básica) matrícula 5108420-014; alonso lopes dos Santos (Motorista), ma-
trícula – 57205455-1;
objetivo: realizar busca ativa de óbitos e nascimento, revisão e correção 
da base de dados do SIM e SINASC de 2021 qualificação das informações 
para fechamento de banco anual de dados.  5,5 (cinco e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para oeiras do 
Pará, no período de 18 a 23/07/2022.
Helius cezar tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 263 de 12 de Julho de 2022
Nome: ionilson alves da Silva (resp. pela rede regional de frio), matrí-
cula – 5900470-1;
objetivo: realizar abastecimento de imunobiológicos e insumos e inventá-
rio na rede de frios do município. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para oeiras do Pará, no período 
de 18 a 20/07/2022.
Helius cezar tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 264 de 12 de Junho de 2022
Nome: francisco alves da Silva Neto (coord. de Hepatites virais), matrí-
cula – 57200855-2;
Objetivo: Apoiar, orientar e capacitar os profissionais dos municípios com 
relação a campanha mundial do combate as Hepatites virais: Julho amare-
lo. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do municí-
pio de cametá para Mocajuba, no período de 19 a 21/07/2022.
Helius cezar tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 265 de 12 de Julho de 2022
Nome: vicente filho assunção da cruz (técnico em ouvidoria), matricula 
– 57233230-1;
objetivo: realizar ouvidoria itinerante (divulgação do serviço de ouvidoria 
do SUS junto a população) acompanhando ação de equipe técnica/13ºcrS 
nos municípios com relação a campanha mundial de combate as Hepa-
tites virais/Julho amarelo. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao 
deslocamento do município de cametá para Mocajuba, no período de 19 
a 21/07/2022.
Helius cezar tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 266 de 12 de Julho de 2022
Nome: alan cristhe Marques vulcão (coord. do Núcleo de Planejamento-
titular), matrícula – 5913119-1; João lúcio correa da Silva (ag. adminis-
trativo), matrícula – 5089166-2;
objetivo: realizar supervisão, monitoramento, avaliação e implementação 
dos instrumentos de planejamento da gestão do SUS, relacionado quanto a 
alimentação do sistema diGiSUS-Módulo Planejamento. 3,5 (três e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
limoeiro do ajuru, no período de 20 a 23/07/2022.
Helius cezar tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 267 de 12 de Julho de 2022
Nome: José Mauricio vanzeler Pompeu; (ag. administrativo) matrícula – 
57232496-1; Elielson Junior Mota corrêa (coord. de compras), matrícula – 
5913127-1; denilson Silva cordeiro (coord. do almoxarifado) matricula – 
1086775; antônio farias Xavier Neto (chefe administrativo e financeiro),
objetivo: vistoriar as embarcações que tem contrato de fornecimento de 
passagem fluvial com o 13ºCRS/SESPA para o trecho Oeiras/Belém/Oei-
ras e realizar pesquisa de mercado do referido trajeto para o serviço de 
fornecimento de passagem fluvial para o PTFD.  3,5 (três e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para oeiras do 
Pará no período de 20 a 23/07/2022.
Helius cezar tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 268 de 12 de Julho de 2022
Nome: arialdo João Sanches de oliveira, (técnico em viSa), matrícula 
–5265983-2; Helius cezar tocantins de Souza (diretor regional), matri-
cula – 5225949-5;
objetivo: realizar ação de monitoramento, avaliação e fortalecimento da 
gestão em viSa. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao desloca-
mento do município de cametá para limoeiro do ajuru, no período de 20 
a 23/07/2022.
Helius cezar tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 269 de 14 de Julho de 2022
Nome: arialdo João Sanches de oliveira, (técnico em viSa), matrícula 
–5265983-2; Paulo Santos Guimarães Junior, (apoio técnico em viSa), 
matricula – 5108454-1; alonso lopes dos Santos (Motorista), matrícula 
– 57205455-1;
objetivo: realizar ações de cooperação técnica ao controle de produtos e 
serviços sujeitos a viSa, e abordar a lei nº13.874 de 2019 e as resoluções 
da diretoria técnica de nº62 de 2020 e a 560 de 2021. 3,5 (três e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
Mocajuba, no período de 24 a 27/07/2022.
Helius cezar tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 270 de 14 de Julho de 2022
Nome: francisco alves da Silva Neto (coord. de Hepatites virais), matrí-
cula – 57200855-2;

Objetivo: Apoiar, orientar e capacitar os profissionais dos municípios com 
relação a campanha mundial do combate as Hepatites virais: Julho ama-
relo. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do muni-
cípio de cametá para limoeiro do ajuru, no período de 25 a 27/07/2022.
Helius cezar tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 271 de 14 de Julho de 2022
Nome: antônia denize cardoso damasceno (ouvidora do SUS), matrícula 
– 57190531-1;
objetivo: realizar ouvidoria itinerante (divulgação do serviço de ouvidoria 
do SUS junto a população) acompanhando ação de equipe técnica/13ºcrS 
nos municípios com relação a campanha mundial de combate as Hepatites 
virais/Julho amarelo. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslo-
camento do município de cametá para limoeiro do ajuru, no período de 
25 a 27/07/2022.
Helius cezar tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 272 de 14 de Julho de 2022
Nome: aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), matrícu-
la – 5910030-2; José Maria Piteira de carvalho (Motorista), matrícula – 
5108411-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), 
matrícula – 57206619-1;
objetivo: Supervisão e avaliação do sistema de informação da Malária, 
SivEP-Malária. 5,5 (cinco e meia) diárias, correspondente ao desloca-
mento do município de cametá para Baião e Mocajuba, no período de 25 
a 30/07/2022.
Helius cezar tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 273 de 14 de Julho de 2022
Nome: Mairley albuquerque Serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
francisca Solange alencar dos Santos (coordenação regional da atenção 
Básica) matrícula 5108420-014; Manoel otávio ribeiro Baia (Motorista), 
matricula – 0505208;
objetivo: realizar busca ativa de óbitos e nascimento, revisão e correção 
da base de dados do SIM e SINASC de 2021 qualificação das informações 
para fechamento de banco anual de dados.  4,5 (quatro e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para Mocajuba, 
no período de 26 a 30/07/2022.
Helius cezar tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 274 de 14 de Julho de 2022
Nome: alan cristhe Marques vulcão (coord. do Núcleo de Planejamento), 
matrícula – 5913119-1; Helius cezar tocantins de Souza (diretor regio-
nal), matricula – 5225949-5;
objetivo: realizar supervisão, monitoramento, avaliação e implementação 
dos instrumentos de planejamento da gestão do SUS, relacionado quanto a 
alimentação do sistema diGiSUS-Módulo Planejamento. 3,5 (três e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
oeiras do Pará, no período de 27 a 30/07/2022.
Helius cezar tocantins de Souza / ordenador de despesas

Protocolo: 843827

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

errata
.

errata
No extrato publicado no Diário Oficial n° 35.078 de 16 de agosto de 
2022, que trata da Portaria N° 579/2022 – GaB/dG/HoL, refe-
rente a instauração de Processo administrativo disciplinar - Pad.
oNde se LÊ:
art. 1º. designar EliZaBEtH da coSta fErrEira, téc. adm. e finanças (Pe-
dagogia) do quadro de pessoal ativo do Hol, matrícula funcional nº 5890798/1;
Leia-se:
art. 1º. designar EliZaBEtH da coSta fErrEira, téc. adm. e finanças 
(Pedagogia) do quadro de pessoal ativo do Hol, matrícula funcional nº 
5469597/1

Protocolo: 844280

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 111/2021-HoL
data assinatura: 25/08/2022
Processo nº: 2022/172314
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
vigência: 26/08/2022 a 25/08/2023
valor total do aditivo: de totalizando r$ 153.000,00 (cento e cinqüenta e 
três mil reais)
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado: it ProtEct SErvicoS dE coNSUltoria EM iNforMatica EirEli
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral

Protocolo: 836046
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aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°135/2022 – HoL
SrP Nº 082/2022
objeto: aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais vinculados ao 
ato cirúrgico e não cirúrgico
data: 06/09/2022
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, 24 de agosto de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 844173
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°136/2022 – HoL
SrP Nº 083/2022
objeto: forNEciMENto de ÓrtESES, PrÓtESES E MatEriaiS ESPEciaiS 
– oPME Para atENdEr a NEcESSidadE da ortoPEdia oNcoloGica
data: 06/09/2022
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, 24 de agosto de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 844326

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 119/2022 - irP
Processo nº 2022/708771
objeto: fornecimento de Solução Parenteral de Grande volume (SPGv).
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
f. cardoSo E cia ltda: r$ 42.980,00
i f S NaSciMENto & cia ltda: r$ 1.050.070,00
valor total da licitação: r$ 1.093.050,00
Belém, 22 de agosto de 2022
diretora Geral: ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 843880
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 065/2022 - irP
Processo nº 2022/288912
objeto: é o fornecimento continuado de gases medicinais não liquefeitos, 
com comodato dos dispositivos de armazenamento e demais gases espe-
ciais aplicados atualmente nas áreas assistenciais do Hol para atender as 
necessidades do período de 12 (doze)meses.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
WHitE MartiNS GaSES iNdUStriaiS do NortE ltda: r$ 12.434,34
air liQUidE BraSil ltda: r$ 199.025,00
valor total da licitação: r$ 211.459,34
Belém, 22 de agosto de 2022
diretora Geral: ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 843977

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria nº 652/2022 – GaB/dG/HoL.
o dirEtor GEral do HoSPital oPHir loYola EM EXErcÍcio, no uso de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 615/2022 – GaB/dG/ Hol, 
publicada no doE nº 35.082 de 19/08/2022.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/874268 de 10/07/2022.
rESolvE:
diStratar, a pedido a partir de 27/06/2022, a servidora GlaUcE KEllY 
riBEiro dE SoUZa, técnico de Enfermagem, matrícula nº 5957790/1, 
lotada no centro de Suporte de Enfermagem (c.t.i), admitida sob o regime 
das leis complementares 007/91 e 77/2011 – Servidor temporário.
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: 844261
Portaria nº 653/2022 – GaB/dG/HoL.
o dirEtor GEral do HoSPital oPHir loYola EM EXErcicio, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 615/2022 – GaB/
dG/Hol, publicado no doE nº 35.082 de 19/08/2022.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1003160 de 
08/08/2022.
r E S o l v E:
i – coNcEdEr gozo de férias no período 25/07 a 23/08/2022 referentes ao 
período aquisitivo de 01/06/2021 a 31/05/2022 ao servidor alloN Har-
lEY cavalcaNtE PirES, comissionado (Bacharel em direito), matrícula 
nº 5960297/1, assessor da diretoria de administração e finanças - daf.
ii – SUSPENdEr gozo de férias a partir de 08/08/2022 do servidor alloN 
HarlEY cavalcaNtE PirES, comissionado (Bacharel em direito), matrí-

cula nº 5960297/1, assessor da diretoria de administração e finanças – 
daf, concedida por meio da Portaria nº 371/2022, publicado no doE nº 
34.978 de 23/05/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE 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: 844314
Portaria nº 651/2022 – GaB/dG/HoL
o dirEtor GEral do HoSPital oPHir loYola EM EXErcÍcio, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 615/2022 – 
GaB/dG/ Hol, publicada no doE nº 35.082 de 19/08/2022.
coNSidEraNdo, o que dispõe o Parágrafo Único do art. 91 da lei n° 
5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação dos registros 
civil de Nascimento nº 066431 01 55 2022 1 00164 017 0118570 36 e o 
processo nº 2022/951728;
rESolvE:
i - coNcEdEr ao servidor JoSE GaBriEl MiraNda da PaiXao, matricula 
nº 57220455/2, ocupante do cargo Medico, lotado na divisão de cirurgia 
cabeça e Pescoço, 20 (vinte) dias de licença paternidade, no período de 
25/07/2022 a 13/08/2022.
ii - os efeitos desta Portaria são retroativos a 25/07/2022 a 13/08/2022.
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: 844161

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº 819/2022 – cPad/Pres/FscMP
o PrESidENtE da fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo os termos da Portaria 523/2022- cPad/PrES/fScMP, 
de 26 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.987, de 30 de maio de 
2022, referente ao Processo administrativo disciplinar de protocolo nº 
2018/572833;
coNSidEraNdo os termos do Memo. Nº04/2022- cPad/PrES/fScMP, que 
trata de solicitação de prorrogação dos prazos.
rESolvE:
i - Prorrogar, com fulcro no art. 208 da lei nº 5.810/1994, por mais 30 
(trinta) dias, a contar 25/08/2022, o prazo para a conclusão dos trabalhos 
do Processo administrativo disciplinar, acima referenciado.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 22 de julho de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 843810
Portaria nº 828/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, 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 2022/1000089
rESolvE:
i - dESiGNar, para fiScal do coNtrato, a servidora tássia cristina Nu-
nes Galvão, cargo: assistente administrativo, matrícula nº 57223352/6, 
E-mail: galvao.tassia@gmail.com,
ii - dESiGNar para fiScal SUBStitUto, a servidora rEGiNa cÉlia ri-
BEiro BaStoS, Matricula 54195114, lotada na aGQS, Enfermeira técnica 
da Qualidade, E-mail: regina.bastos@santacasa.pa.gov.br, telefone (91) 
98192.3808. coNtrato nº 246/2022/fScMP, oriundo do tErMo dE iNE-
XIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 026/2022/FSCMP; firmados pela SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa coNEctaEXP 
coNSUltoria, GEStÃo EM SaÚdE E dESENvolviMENto dE PESSoaS 
ltda, cNPJ: 36.362.773/0001-65, tendo como objeto a coNtrataÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErviÇoS dE coNSUltoria rEfErEN-
tE a EXPEriÊNcia do PaciENtE.
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: 843821
Portaria nº 820/2022 – cPad/Pres/FscMP
o PrESidENtE da fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo os termos da Portaria 474/2022- cPad/PrES/fScMP, 
de 13 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.972, de 17 de maio de 
2022, referente ao Processo administrativo disciplinar de protocolo nº 
2021/818544;
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coNSidEraNdo os termos do Memo. Nº 240/2022- cPad/PrES/fScMP, 
que trata de solicitação de prorrogação do prazo.
rESolvE:
i - Prorrogar, com fulcro no art. 208 da lei nº 5.810/1994, por mais 15 
(quinze) dias, a contar 12/08/2022, o prazo para a conclusão dos trabalhos 
do Processo administrativo disciplinar, acima referenciado.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 11 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 844119
Portaria nº822/2022– cPad/Pres/FscMP
o PrESidENtE da fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 e 201 seguintes da lei nº 5.810/94, 
que impõe à autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço pú-
blico, o dever de apuração imediata do fato, mediante Sindicância ou Pro-
cesso administrativo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/661220, e seus anexos, 
que trata de infração capitulada no artigo 178, da lei n.º 5.810/1994;
rESolvE:
i - determinar a instauração de SiNdicÂNcia iNvEStiGativa, para apu-
rar os fatos constantes do Processo nº 2022/661220, e seus anexos, e 
verificar com maior precisão o juízo de admissibilidade de abertura de Pro-
cesso administrativo disciplinar;
ii - designar para compor a comissão de Sindicância investigativa os ser-
vidores, carloS alBErto SEaBra GoNÇalvES, técnico de Segurança 
do trabalho, matricula 57212646/2; SaNdra lÚcia ataNES dE alBU-
QUErQUE , Enfermeira, matricula 5643619/3 e aliNE SoNia da foNSEca 
SoarES, técnica de Enfermagem, matrícula 5558635701/2; para, sob a 
presidência do primeiro, dar seguimento ao item precedente;
iii - deliberar que os membros da comissão poderão reportar-se direta-
mente às unidades e diretorias desta fundação, em diligências necessárias 
às atividades de investigação e esclarecimento;
iv - Estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste instrumento, para apresentação de relatório, com possi-
bilidade de prorrogação, mediante justificativa.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 22 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 844099

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 841134, 
diÁrio oFiciaL Nº 35.080 de 18/08/2022
oNde se LÊ: iNStrUMENto SUBStitUtivo dE coNtrato
Leia-se: Nota de Empenho da despesa: 2022NE01151
data: 11/08/2022
valor: r$ 27.817,79
objeto: Nota de empenho indenizatória - referente ao pagamento da fa-
tura 20610, considerando nao haver saldo contratual para cobertura da 
despesa, conforme recomendação da aSci (seq.497), autorização diaf(-
seq.498), autozação do presidente (seq.512) e nota juridica nº143/2022-
fScMP (seq.511).
PaE nº 2020/201041
orçamento: funcional Programática: 10.128.1508.8887; fonte de recur-
so: 0103; Elemento de despesa: 339093
contratada: facto tUriSMo ltda-ME, cNPJ nº 14.807.420/0001-99
Endereço: av. Pedro lessa, 1064, conj 32, Bairro: Ponta da Praia, Santos/
SP, cEP: 11.025-000,
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 843864

coNtrato
.

coNtrato: 246/2022/FscMP
Exercício: 2022
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErviÇoS dE 
coNSUltoria rEfErENtE a EXPEriÊNcia do PaciENtE
valor: r$119.100,00
data de assinatura: 23/08/2022
vigência: 23/08/2022 a 23/08/2023
tErMo dE iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 026/2022/fScMP
PaE Nº 2022/1000089
fUNcioNaiS ProGraMáticaS: 10.302.1507.8883; foNtES dE rEcUrSoS:0103;
ElEMENto dE dESPESa: 339039
coNtratada: coNEctaEXP coNSUltoria, GEStÃo EM SaÚdE E dESEN-
volviMENto dE PESSoaS ltda, cNPJ: 36.362.773/0001-65,
ENdErEÇo: rua frei caneca nº 640 – conjunto 42, Bairro: consolação, 
na cidade de São Paulo-SP, cEP 01307-000, tElEfoNE: (11) 98121-5851 
ou (11) 98166-0035
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 843820

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 047/2022
Às 09:07 horas do dia 22 de agosto de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa,HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2022/203172,Pregão nº 00047/2022.
Empresa vencedora: fUJicoM coMÉrcio dE MatEriaiS HoSPitalarES E 
iMPortaÇÕES ltda cNPJ 02.323.120/0002-36 - itEN: 01
valor total r$ 126.000,00
tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 844338

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 026/2022
valor: r$119.100,00
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErviÇoS dE 
coNSUltoria rEfErENtE a EXPEriÊNcia do PaciENtE
data de assinatura: 23/08/2022 - vigência: 23/08/2022 a 23/08/2023
PaE Nº 2022/1000089 - iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 026/2022/fScMP
fUNcioNaiS ProGraMáticaS: 10.302.1507.8883; foNtES dE rEcUr-
SoS:0103; ElEMENto dE dESPESa: 339039.
coNtratado: coNEctaEXP coNSUltoria, GEStÃo EM SaÚdE E dE-
SENvolviMENto dE PESSoaS ltda, cNPJ/Mf: 36.362.773/0001-65
ENdErEÇo: rua frei caneca nº 640 – conjunto 42, bairro consolação, na 
cidade de São Paulo-SP, cEP 01307-000, tElEfoNE: (11) 98121-5851 ou 
(11) 98166-0035
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 843822

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo nº 026/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErviÇoS dE 
coNSUltoria rEfErENtE a EXPEriÊNcia do PaciENtE
coNtratado: coNEctaEXP coNSUltoria, GEStÃo EM SaÚdE E dE-
SENvolviMENto dE PESSoaS ltda, cNPJ/Mf: 36.362.773/0001-65
data: 23/08/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 843823

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 196/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 203172/2022. PrEGÃo ElEtrÔNico SrP 
Nº 047/2022.
oBJEto: registro de preços objetivando a futura e eventual aQUiSiÇÃo 
dE MatErial tÉcNico HoSPitalar divErSoS Para USo Na aGÊNcia 
traNSfUSioNal - Gtra.
EMPrESa vENcEdora: fUJicoM coMErcio dE MatEriaiS HoSPitala-
rES E iMPortaÇÃo ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 02.323.120/0002-
36, iten: 1, com valor total: r$ 126.000,00 ( cento e vinte seis mil reais).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 23/08/2022 a 
23/08/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável, em exercício: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 844349

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº. 857/2022/GeaPe/GaPre/HeMoPa, 01 de agosto de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, usando de suas atribuições legais,
rESolvE:
i- coNcEdEr, licença Prêmio regulamentar aos servidores deste centro 
de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – HEMoPa, abaixo rela-
cionados, no mês de Setembro/2022.

Matrícula servidor(a) Período 
aquisitivo Período de Gozo Gerência

 
57203525/1 afonso de Jesus Negrão 2011/2014 01/09/2022 a 30/09/2022 HENaB
54190832/2 debora Maria lima de andrade 2010/2013 01/09/2022 a 30/09/2022 GEaPE
57204717/1 Edileuza do Socorro de lima e Sousa 2014/2017 01/09/2022 a 30/09/2022 cHr-caS
54190118/2 Eduardo lima Padua 2008/2011 01/09/2022 a 30/09/2022 GEHEc
5722373/2 Heliete Helena de Moura Wright 2008/2011 01/09/2022 a 30/09/2022 GEcoN
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2020033/1 iolanda alves da Silva 2012/2015 30/08/2022 a 29/09/2022 GEdiH
57196193 iona lima da cunha 2017/2020 01/09/2022 a 30/09/2022 GEcad

54191982/2 iracy araujo de oliveira 2014/2017 01/09/2022 a 30/09/2022 HENca
5855098/2 Jefferson Jackson Cardoso Pantoja 2008/2011 01/09/2022 a 30/09/2022 GEtrd
57198708/1 luciana castanheira Sales 2014/2017 01/09/2022 a 30/09/2022 cHr-caS
5883733/2 Marcos de Jesus Miranda de oliveira 2011/2014 01/09/2022 a 30/09/2022 cHr-MaB
2019728/1 Maria das Graças ferreira dos Santos 2010/2013 01/09/2022 a 30/09/2022 GEdiH
55589412/1 Maria onezima oliveira de Souza 2013/2016 01/09/2022 a 30/09/2022 GEraP
5304431/2 rosicleide teodozio de lima 2010/2013 01/09/2022 a 30/09/2022 GEcad
5392993/4 Sylvia Helena aben athar rodrigues 2010/2013 01/09/2022 a 30/10/2022 GaPrE
57198583/2 tania d’ oliveira costa almeida 2013/2016 01/09/2022 a 30/09/2022 GEriM
54188532/1 Waldecir Garcia duarte 2013/2016 01/09/2022 a 30/09/2022 GEcoQ

ii - dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 01 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caStElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 844054

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 052/2022/HeMoPa
Processo administrativo eletrônico nº 2022/576859
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 2022/576859 - Pregão Eletrônico Nº 052/2022 
– contratação de empresa especializada em realização de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva em centrifugas refrigeradas marca 
Thermo Fisher Scientific, modelo – KR4i – registros patrimoniais n° 
016460, 016461, 016526, 016527, 016794, 004930, 005233, locados na 
fundação Hemopa Belém/Pa - Gerência de Processamento de Sangue – 
GEPro e no cHr castanhal, pelo período de 12 (doze) meses:.
item Único – Empresa dataMEd ltda, cNPJ: 38.658.399/0001-75. Preço 
total: r$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais).
os autos do Processo administrativo Nº 2022/576859 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 24 de agosto de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 844109

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 942/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JaiME adaM NEto Gerente de custos/GEiNE 5938470
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 2000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1025835 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra

Protocolo: 843828
Nº da portaria: 948/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
rEBEca GUErra triNdadE Gerente/GEiNE 5916429
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339036  1500,00
10122129783380000 269  339039  1000,00
observação: Nº do Processo: 2022/998994  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra

Protocolo: 844071

.

.

diÁria
.

Portaria nº 943 de 24 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 992278/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de rEaliZar MaNUtENÇÕES PrEvENtivaS E corrEtivaS EM EQUi-
PaMENtoS UtiliZadoS No HEMocENtro rEGioNal dE caStaNHal/Pa 
E No HEMoNÚclEo dE caPaNEMa/Pa no período de 19 a 28/09/2022.
daNiEl aUGUSto fErNaNdES dE olivEira, cPf: 244860512-20, aux.
operacional /GEMaN, Mat.: 3255212, 9,5 diarias e caloS fariaS PacHEco, 
cPf: 243266232-68, téc. Manut./GEMaN, Mat.: 577146671, 9,5 diarias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  24 de  agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
PrESidENtE

Protocolo: 843978

Portaria nº 945 de 24 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 1077499/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de rEaliZar viSita ao HEMocENtro rEGioNal dE SaNtarÉM/Pa 
nos dias  01 e 02/09/2022
Marcio aUGUSto SoUZa dE aZEvEdo, cPf: 081424832-20, administra-
dor/coPad, Mat.: 80688442, 1,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  24 de agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
PrESidENtE

Protocolo: 843985
Portaria nº 946 de 24 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 1009189/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  de 
coNdUZir SErvidorES ao MUNiciPio dE caPaNEMa/Pa no período de 
22 a  28/08/2022.
MarcElo SaNtoS dE liMa, cPf: 480592182-04, Motorista/GEtra, Mat.: 
54263241, 6,5 diarias
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  24 de  agosto de  2022  .
PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
PrESidENtE

Protocolo: 843989
Portaria nº 944 de 24 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 1074838/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  rE-
aliZar viSita ao HoMEcENtro rEGioNal dE SaNtaÉM/Pa nos dias 01 
e  02/09/2022.
PaUlo aNdrÉ caStElo BraNco BEZErra, cPf: 229089192-49, Presi-
dente/PrESi, Mat.: 70007401, 2,0 diarias .
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  24 de  agosto de 2022  .
PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
PrESidENtE

Protocolo: 843981

FÉrias
.

Portaria nº 856/2022-GeaPe/GaPre/HeMoPa, de 01 de agosto de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, usando de suas atribuições legais,
rESolvE:
i -  coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores deste centro de He-
moterapia e Hematologia do
Estado do Pará – HEMoPa, abaixo relacionados, no mês de setembro/2022.

Matrícula servidor(a) Período 
aquisitivo Período de Gozo Gerência

 
5922303-2 adail rodrigo Giannini 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 HENtU
57206216-1 albino Progenio da cunha 2020/2021 01/09/2022 a 30/09/2022 GEPro
5884241-1 alessandra fernandes de oliveira 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 GEtrd
54195552-1 amil Jorge Silva correa 2019/2020 01/09/2022 a 30/09/2022 GEiNE
5959086-1 ana carolina Silva Serra 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 GEriM
5139660-2 anete fernandes da costa 2020/2021 01/09/2022 a 30/09/2022 cHr-MaB
5884217-2 aylanda aguiar Barrozo 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 cHr-SaN
57226328-1 carlos Eduardo de Melo amaral 2020/2021 01/09/2022 a 30/09/2022 GEBiM
5850312-3 cristyanne castelo Branco Nunes de Souza 2020/2021 01/09/2022 a 30/09/2022 GEtrd
5959916-1 dwane louise de castro Miranda 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 GEBiM
5430810-2 Edson Serrão Neves 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 GEcod
57191382-3 Eduardo dos Santos Martins filho 2017/2018 01/09/2022 a 30/09/2022 GEriM
54189098-1 Eliane Benigno coelho 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 GEHEM
54196187-1 francisco Jose Barbosa 2021/2022 15/09/2022 a 29/09/2022 cHr-MaB
7000081-1 Gabriel de Jesus Marinho 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 GEtdt
54183788-2 ibelio azevedo Serra 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 HENrE
57190387-2 igor teles de Menezes M. chaves 2020/2021 01/08/2022 a 30/08/2022 GEriM
54188369-1 izael cunha de lima 2019/2020 01/09/2022 a 30/09/2022 GEtrd
57224889-2 Jonathas aldemar Kloss Pinheiro 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 GEtdt
5594618-3 Jorge luiz dias viegas 2020/2021 01/09/2022 a 30/09/2022 GEtra
5952493-1 Jose carlos ribeiro Santos Junior 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 HENtU
5902028-3 Juliana Barreto albuquerque Pinto 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 BScUP
5960885-1 Katia Silene Marques da rosa 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 GEcod
57191648-2 leociene ferreira de araújo carvalho 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 cHr-SaN
5894689-1 lilia Maria de oliveira alves costa 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 HENca
5957187-1 lívia leticia ferreira ribeiro 2020/2021 01/09/2022 a 30/09/2022 GEdiH
54191854-2 luiz Guilherme Marinho de oliveira 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 GEiNE
54190705-2 luiza Helena Progenio Santana 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 HENca



34  diário oficial Nº 35.090 Quinta-feira, 25 DE AGOSTO DE 2022

5885175-1 Marcilene de oliveira lima 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 GEHEc
5883792-1 Maria antônia Santos Silva 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 cHr-MaB
5630908-1 Maria izabel amaral Guterres 2019/2020 01/09/2022 a 30/09/2022 SENUt
54188486-1 Maria de Nazaré cardoso Batista 2020/2021 01/09/2022 a 30/09/2022 GEdiH
57174140-1 Maria do Socorro celso dos Santos 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 GEHEc
7001959-1 Maria do Socorro Silva e Queiroz 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 GEHEc
57203607-1 Marinete da Silva ferreira 2020/2021 01/09/2022 a 30/09/2022 NEPES
7000537-1 Mauricio tapajós vasconcelos 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 cHr-SaN
54195497-1 Nadiarina Gomes rodrigues 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 cHr-caS
5890761-4 Natalia de oliveira teixeira 2021/2022 01/09/2022 a 15/09/2022 HENal
5890761-4 Natalia de oliveira teixeira 2021/2022 15/11/2022 a 29/11/2022 HENal
5762995-2 Nelma do Socorro Salim ramos 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 GEHEc
54190861-1 Paulo roberto Marinho 2020/2021 15/09/2022 a 29/09/2022 cHr-MaB
5947425-2 regiane chamon avancini izaias 2020/2021 15/09/2022 a 29/09/2022 cHr-MaB
5947425-2 regiane chamon avancini izaias 2020/2021 01/12/2022 a 15/12/2022 cHr-MaB
5322545-3 regina carla Silva Martinho 2020/2021 01/09/2022 a 30/09/2022 SaSS
5884160-2 regina celia Botelho da Silva Marinho 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 GElES
5762928-2 roger de lima Monteiro 2019/2020 01/09/2022 a 30/09/2022 GEdiH
5152240-1 rosilene ilma ribeiro de freitas 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 GErEN
54190854-1 Selvina Maria Moreira teixeira leite 2019/2020 01/09/2022 a 15/09/2022 GEaPE
54190854-1 Selvina Maria Moreira teixeira leite 2019/2020 01/12/2022 a 15/12/2022 GEaPE
5854504-4 Shirley Junqueira Sales 2020/2021 01/09/2022 a 30/09/2022 GEHEc
54181769-2 Sidclay luiz dos Santos fonseca 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 GEcod
54188123-3 Silvana cristina dias do carmo 2020/2021 01/09/2022 a 30/09/2022 GEMEr
5802563-2 Silvia cristina de oliveira Silva 2020/2021 01/09/2022 a 30/09/2022 HENrE
2019752-1 Silvia regina de Souza castro 2018/2019 01/09/2022 a 30/09/2022 ditEc
5220599-2 Sirley Santos do rosário Bastos 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 GEdiH
7565580-2 tatiara da luz Silva 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 GaPrE
5884250-2 thais Bezerra de figueiredo 2019/2020 15/09/2022 a 29/09/2022 GEcoQ
54192991-2 Ubiratan ribeiro de Jesus 2020/2021 01/09/2022 a 30/09/2022 HENrE
57226339-1 veronica ferreira lacerda 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022 GEdiH

ii - dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 01
de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caStElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa.

Protocolo: 844048

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Laudo: 19/2022 (Pae: 2022/960883)
Nome: JoSiElEN Silva do coUto
Matrícula: 57188639/1
cargo/lotação: técnico de Enfermagem/fHcGv
Período: 28/07/2022 a 23/01/2022
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente/fHcGv

Protocolo: 844115

.

.

errata
.

errata de Portaria
Fica retificado na PORTARIA N° 439 de 08/08/202, o seguinte:
oNde LÊ-se:
“rEMovEr, em comum acordo, o(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), lo-
tado(a) no(a) central de Material de Esterilização – cME para o(a) Serviço 
de apoio diagnóstico e terapêutico – Sadt”.
Leia-se:
“rEMovEr, em comum acordo, o(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), lotado(a) 
no(a) central de Material de Esterilização – cME para o(a) Serviço de apoio diag-
nóstico e terapêutico – Sadt, retroagindo seus efeitos à 05/07/2022”.
Obs: Retificado por ter saído com incorreções no DOE n° 35.074 de 10/08/2022.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente / fHcGv

Protocolo: 844104

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 126/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de fórmulas infantis, para 
uso de lactentes e crianças internadas na fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas Gaspar vianna (fPEHcGv), por um período de 12 (doze) 
meses, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é 
parte integrante do edital, para adquirir 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: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 09/09/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 844130
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 127/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de nutrição parenteral em 
sistema fechado para atender a necessidade dos pacientes internados nas 
clínicas, Unidades de terapia intensiva, centro cirúrgico e obstétrico, da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPEHcGv), 
para um período de 12 (doze) meses, conforme especificações do Termo de 
referência – anexo i, o qual é parte integrante do edital, para fornecimen-
to 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: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 12/09/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 844363

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 
019/2022-PMc. HoMoloGo a licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
SrP nº 019/2022-PMc, que tem por objeto: registro de Preços Para futu-
ra e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de 
Móveis e eletrodomésticos,e com base no relatório da comissão Permanen-
te de licitação e Parecer da assessoria Jurídica do município adJUdico/
HoMoloGo seu objeto a norte enterprise e empreendimentos ltda, cpnj 
nº 44.352.691/0001-68,valor r$ 516.749,99; W. do S. c. Barra, cpnj nº 
05.724.970/0001-53. valor r$ 1.762.652,88; 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: 24/08/2022. ordenador: 
victor correa cassiano, Prefeito de cametá.
eXtratos de coNtratos. Pregão Eletrônico SrP nº 039/2022-PMc. 
objeto: registro de Preços Para aquisição de Materiais de consumo (edu-
cativo, lúdico, tecidos, aviamentos P/ outras finalidades e outros Ma-
teriais), Para Serem Utilizados Pelas escolas da rede Municipal de ensi-
no na Semana da Pátria e outros eventos comemorativos. fundamento 
legal: lei federal nº 8.666/93. contrato nº 1.Pe.039/2022-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: l. correa caldas construtora comercio 
e Serviços eireli, cpnj nº 16.820.410/0001-19, valor total r$ 147.771,08. 
vigência: 24/08/2022 a 24/08/2023. ordenador: Enio de carvalho. con-
trato nº 2.Pe.039/2022-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. Ma-
gist. fundeb cametá, cpnj nº 31.480.157/0001-95. contratada: t. do c. 
Sanches eireli, cpnj nº 39.313.970/0001-82. valor total r$ 145.428,80. 
vigência: 24/08/2022 a 24/08/2023. ordenador: Enio de carvalho.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 036/2022-PMc. objeto: registro de 
Preços Para futura e eventual aquisição de Material esportivo, Para aten-
der as Unidades de ensino da Secretaria Municipal de educação do Mu-
nicípio de cametá/Pa. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. con-
trato nº 1.Pe.036/2022-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: l. do o. Brito 
ltda, cpnj nº 44.217.408/0001-95. valor total r$ 720.399,50. vigência: 
23/08/2022 a 23/08/2023. ordenador: Enio de carvalho.

Protocolo: 844192
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HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 347 de 08 de aGosto de 2022
oBJEtivo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPital PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE SEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dEStiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErvidor (ES):
arQUiMEdES tEiXEira dE olivEira – Mat. 57206672-1, MotoriSta
raUaNNY ravilla dE JESUS araÚJo – Mat. 5904513-3, tÉcNico dE 
ENfErMaGEM
Nº 1.0 diária (coMPlEta)
PErÍodo: dE 01/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY Silva olivEira

Protocolo: 844346

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 05/2022/Hrs
Processo Pae Nº 2022/96514
a diretora do HoSPital rEGioNal dE SaliNoPoliS/SESPa, no uso de 
suas atribuições legais e com fundamento no inciso vi, do art.43, da lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores,
rESolvE:
HoMoloGar o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
Nº 05/2022/HrS, do tipo Menor Preço por item, destinado à aQUiSiÇÃo 
dE MatErial PErMaNENtE: computadores tipo desktop, impressora Ma-
tricial para utilização nos setores de recepção do Pronto Socorro, laboratório, 
controle interno, recursos Humanos, Gerencia de apoio administrativo, e 
Ouvidoria, com a finalidade de melhorar o atendimento aos usuários, bem 
como, agilidade nos tramites processuais, de acordo com as especificações e 
quantidades constantes no anexo i que integra esse documento.
EMPrESaS vENcEdoraS:
1 – r P S dE olivEira EirEli – cNPJ: 41.288.529/0001-30.
itENS: 1, 2 e 3:
valor total dos itens: r$ 15.280,00 (quinze mil duzentos e oitenta reais);
2 – viNiciUS cHavES doS SaNtoS – EPP – cNPJ: 05.207.424/0001-45
itEM: 4
valor total do item: r$ 6.500,00 (Seis mil e quinhetos reais).
valor total do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 05/2022/HrS: r$ 21.780,00 
(vinte e um mil e setecentos e oitenta reais);
Salinopolis/Pa, 24 de agosto de 2022.
luana Kelly Noronha loiola
diretora do HrS/SESPa

Protocolo: 843885

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº 293 de 16 de agosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1023775
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar obras no âmbito do 
municipio de Santarém.
origem: Belém
destino(s): Santarém
Servidor (a): Bruno vitor ribeiro de almeida
cargo: Gerente
id. funcional: 5963140/1
Período: 22 a 26/08/2022
diária(s): 4,5 (quatro e meia)
Portaria nº 294 de 16 de agosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1023686
Objetivo: O servidor se deslocará para fiscalizar as obras nos municipios de 
Santarém/oriximiná/Óbidos e Monte alegre

origem: Belém
destino(s): Santarém/oriximiná/Óbidos e Monte alegre
Servidor (a): leno augusto Machado Barbosa
cargo: Supervisor técnico
id. funcional: 5947412/1
Período: 22 a 26//08/2022
diária(s): 4,5 (quatro e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 844342

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº. 175/2022-GP, de 16 de aGosto de 2022.
o dirEtor PrESidENtE EM EXErcÍcio da companhia de Portos e Hidro-
vias do Estado do Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos 
pelo inciso vii do artº. 19º do Estatuto Social da cPH; coNSidEraNdo os 
princípios administrativos dispostos no art.37 da constituição federal 1988 
e Decreto Governamental publicado no Diário Oficial do Estado n° 35053 
de 21 de julho de 2022.
coNSidEraNdo os termos da lei federal 13.303/2016;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de critérios para fiscalização 
mais efetiva, no que se refere a gestão dos contratos celebrados por esta 
companhia;
coNSidEraNdo que a adoção desses critérios é fundamental para obedi-
ência do princípio da eficiência administrativa;
r E S o l v E:
designar os servidores abaixo indicados para, com observância na legisla-
ção vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará-cPH e a empresa – ocEaNortE 
coNStrUÇÕES ltda.
coNtrato: 020/2022-cPH
oBJEto: o presente contrato tem como objeto prestação da elaboração do 
projeto executivo civil e naval de reforma e adequação do trapiche da vila 
Jenipapo, no município de Santa cruz do arari, no Estado do Pará, con-
forme especificações constantes do Edital de Licitação e seus Anexos, do 
Termo de Referência, Especificações Técnicas e Proposta de Preços apre-
sentada pela coNtratada.
fiScal titUlar: Pablo Joly costa do vale Bezerra, matrícula: 5957472;
  fiScal SUBStitUto: liane do Socorro Bastos Brito, matrícula 57191263.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH
16 de agosto de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
 diretor Presidente em Exercício

Protocolo: 843909
Portaria Nº. 176/2022-GP, de 17 de aGosto de 2022.
o dirEtor PrESidENtE EM EXErcÍcio da companhia de Portos e Hidro-
vias do Estado do Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos 
pelo inciso vii do artº. 19º do Estatuto Social da cPH; coNSidEraNdo os 
princípios administrativos dispostos no art.37 da constituição federal 1988 
e Decreto Governamental publicado no Diário Oficial do Estado n° 35053 
de 21 de julho de 2022.
coNSidEraNdo os termos da lei federal 13.303/2016;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de critérios para fiscalização 
mais efetiva, no que se refere a gestão dos contratos celebrados por esta 
companhia;
coNSidEraNdo que a adoção desses critérios é fundamental para obedi-
ência do princípio da eficiência administrativa;
r E S o l v E:
designar os servidores abaixo indicados para, com observância na legisla-
ção vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará-cPH e a empresa – ocEaNortE 
coNStrUÇÕES ltda.
coNtrato: 021/2022-cPH
oBJEto: o presente contrato tem como objeto prestação da elaboração 
do projeto executivo civil e naval para construção do terminal hidroviário 
turístico no município de altamira, no Estado do Pará, conforme especi-
ficações constantes do Edital de Licitação e seus Anexos, do Termo de 
Referência, Especificações Técnicas e Proposta de Preços apresentada pela 
coNtratada.
fiScal titUlar: Pablo Joly costa do vale Bezerra, matrícula: 5957472;
  fiScal SUBStitUto: liane do Socorro Bastos Brito, matrícula 57191263.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH
17 de agosto de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
  diretor Presidente em Exercício

Protocolo: 843911

.

.

coNtrato
.

coNtrato 021/2022-cPH
valor do contrato: r$ 198.000,00
oBJEto: o presente contrato tem como objeto prestação da elaboração 
do projeto executivo civil e naval para construção do terminal hidroviário 
turístico no município de altamira, no Estado do Pará, conforme especi-
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ficações constantes do Edital de Licitação e seus Anexos, do Termo de 
Referência, Especificações Técnicas e Proposta de Preços apresentada pela 
coNtratada.
data de assinatura: 22/08/2022.
vigência: 22/08/2022 a 20/02/2023.
funcional Programática: 26.784.1486.7575
fonte/Natureza: 0101/449051
cNPJ: 27.135.996/0001-07 - ocEaNortE coNStrUÇÕES ltda
Endereço: Rua Municipalidade, nº 985, Ed. Mirai Office, sala 1518 Bairro: 
Umarizal, cEP: 66.050-350, Município de Belém, Estado do Pará
ordenador: HUGo PENNa HacHEM

Protocolo: 843910
coNtrato 020/2022-cPH
valor do contrato: r$ 124.457,75
oBJEto: o presente contrato tem como objeto prestação da elaboração do 
projeto executivo civil e naval de reforma e adequação do trapiche da vila 
Jenipapo, no município de Santa cruz do arari, no Estado do Pará, con-
forme especificações constantes do Edital de Licitação e seus Anexos, do 
Termo de Referência, Especificações Técnicas e Proposta de Preços apre-
sentada pela coNtratada
data de assinatura: 18/08/2022.
vigência: 180/08/2022 a 14/02/2023.
funcional Programática: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0101/449051
cNPJ: 27.135.996/0001-07 - ocEaNortE coNStrUÇÕES ltda
Endereço: Rua Municipalidade, nº 985, Ed. Mirai Office, sala 1518 Bairro: 
Umarizal, cEP: 66.050-350, Município de Belém, Estado do Pará
ordenador: HUGo PENNa HacHEM

Protocolo: 843908

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 02
contrato: 025/2021
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do con-
trato nº 025/2021-cPH, que por sua vez tem como objeto a prestação de 
obras e serviços de engenharia para reforma e adequação do terminal Hi-
droviário de Passageiros e cargas do Município de anajás, Estado do Pará.
vigência: 24/08/2022 a 20/02/2023
data de assinatura: 22/08/2022
funcional Programática:
Unidade orçamentária: 86201
Programa de trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0130/449051
cNPJ: 34.261.920/0001-85 - GUaJará coNStrUÇÃo dE EMBarcaÇÕES ltda. - EPP
Endereço: travessa João domingos da Silva, nº 153, Bairro Novo, cEP: 
68.670-000, cidade de Bujarú, Estado do Pará, com telefones de contato 
(91) 3119-7910 e (91) 98425-3294.
ordenador: HUGo PENNa HacHEM

Protocolo: 844117

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

extrato 1º ta ao convênio nº 02/2021.
Partes: arcoN-Pa/PolÍcia ciENtÍficaS do Pará - PcEPa. objeto do ins-
trumento inicial: Prestação de serviços, referente apoio técnico em relação 
à vistoria da frota veicular utilizada nos Serviços de transporte rodoviário 
Intermunicipal de Passageiros. Justificativa: Prorrogação de prazo, reajuste 
de aproximadamente 17,47% e alteração do prêambulo quanto a nova de-
nominação do Partícipe. valor estimado anual: r$ de r$ 601.499,37. fun-
damento legal: art. 57, ii, art. 65, §1ª, art. 116 e seguintes da lei federal 
n.º 8.666/93, decretos Estaduais nº 768/2013 e 870/2013, iN n.º 001/97 
da Secretaria do tesouro Nacional. vigência: 16.08.2022 a 15.08.2023. 
data da assinatura: 15.08.2022. ordenador responsável: Eurípedes reis 
da cruz filho. cNPJ nº 03.664.871/0001-80. Endereço da contratada: se-
diado na cidade de Belém, à rodovia dos trabalhadores s/n Bengui.

Protocolo: 843869

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

1º termo aditivo ao convênio N° 02/2022 - sedaP
data de assinatura: 23/08/2022.
objeto: Prorrogar o prazo de vigência e execução do convênio nº 02/2022 
por mais 06 (seis) meses, a contar do dia 24/02/2023 à 23/08/2023.
convenente: MUNiciPio dE aNaNiNdEUa.
Endereço: rodovia Br-316, km 09/ nº 1515, centro, cEP: 67.033-009, no 
Município de ananindeua- Pa.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 843894

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 750/2022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria nº 278/2019.
BENEficiário: fabio Henrique de oliveira alves . carGo: coordenador 
regional- Marabá/Eng° agrônomo. MatricUla: 5917493 oriGEM: dESti-
No: Novo repartimento/Pa. oBJEtivo: representar a SEdaP na feira dos 
Produtores rurais no referido município PErÍodo: 30/08 a 03/09/2022. Nº 
dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
trindade/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 751/2022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria nº 278/2019.
BENEficiário: romualdo de Jesus alves. carGo: Supervisor  MatrÍcU-
la: 5948100 . oriGEM: Marabá/Pa. dEStiNo: Novo repartimento/Pa. 
oBJEtivo: transportar, montar e desmontar barracas cedidas pela SEdaP 
e participar da feira dos produtores rurais no referido municipio. PErÍodo: 
30/08 a 03/09/2022. Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia). ordENador: 
Márcio Marcelo de Souza trindade/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 765/2022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria nº 278/2019.
BENEficiário: layene Everton de oliveira. carGo: coordenadora. Ma-
trÍcUla: 5945909-1. oriGEM: Paragominas/Pa.  dEStiNo: dom Eliseu/
Pa. oBJEtivo: reunir com secretaria de agricultura, Emater, sala do em-
preendedor, para elaboração de plano de trabalho, na oportunidade visi-
tar duas comunidades atendidas com quintais produtivos.PErÍodo: 01 a 
02/09/2022. Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 844302
Portaria de diÁrias Nº 762/2022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria nº 278/2019.
BENEficiário: alan dias Pragana. carGo: coordenado de desenvolvi-
mento de aquicultura / tec. Gestão de Pesca e aquicultura. MatrÍcUla: 
57216927/1. oriGEM: Belém/Pa. dEStiNo: terra alta e curuçá/Pa. oB-
JEtivo: visita técnica a UaGro de terra alta e acompanhamento técni-
co ao projeto de garoupa (Epinephelus marginatus) PErÍodo: 30/08 a 
01/09/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 763/2022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria nº 278/2019.
BENEficiário: antonio fernandes de lima. carGo: Motorista. MatrÍcU-
la: 14338. oriGEM: Belém/Pa dEStiNo:  terra alta e curuçá/Pa. oBJE-
tivo: conduzir servidor para realizar visita técnica na UaGro Huron Nina 
ribeiro e acompanhamento ao projeto da garoupa verdadeira Epinephelus 
marginatus no município de curuçá. PErÍodo: 30/08 a 01/09/2022. Nº 
dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 844300

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 273 de 24 de aGosto de 2022
o dirEtor adMiNiStrativo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas;
considerando o processo nº 2022/1023186;
rESolvE:
iNclUir na Portaria N° 245 de 04/08/2022, publicada no doE. N° 
35.069, de 05/08/2022, o nome do servidor, raiMUNdo GUiMarÃES 
fEliZ, Matrícula nº. 5946182/ 2, ocupante do cargo de diretor, para 
utilização em gozo de férias, no período de 08/09/2022 a 07/10/2022 (30 
dias), referentes ao período aquisitivo 2021/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa triNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 844361

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 153/2022
cEdENtE: SEcrEtaria dE EStado dE dESENvolviMENto aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE caStaNHal.
oBJEto dE cESSÃo: 01 (UM) trator coM PlaiNa cHaSSi: BYYdJ1136318MS.
data dE aSSiNatUra: 24/08/2022
viGÊNcia: 24/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSávEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 844313
terMo de cessÃo de Uso Nº 147/2022
cEdENtE: SEcrEtaria dE EStado dE dESENvolviMENto aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE BrEvES.
oBJEto dE cESSÃo: 01 (UMa) roÇadEira HidráUlica.
data dE aSSiNatUra: 24/08/2022
viGÊNcia: 24/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSávEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 844311
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terMo de cessÃo de Uso Nº 156/2022
cEdENtE: SEcrEtaria dE EStado dE dESENvolviMENto aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE MaracaNÃ.
oBJEto dE cESSÃo: 01 (UM) trator coM PlaiNa cHaSSi: JYWdr1092282MS.
data dE aSSiNatUra: 24/08/2022
viGÊNcia: 24/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSávEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 844321
terMo de cessÃo de Uso Nº 154/2022
cEdENtE: SEcrEtaria dE EStado dE dESENvolviMENto aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM.
oBJEto dE cESSÃo: 01 (UM) trator coM PlaiNa cHaSSi: KYWdr1124248MS.
data dE aSSiNatUra: 24/08/2022
viGÊNcia: 24/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSávEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 844317

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1521 de 24 de aGosto de 2022
o iNStitUto dE tErraS do Pará - itErPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei Estadual nº 4.584/1975 e,
considerando a necessidade de se dotar esses entes públicos de condições 
que permitam promover o adequado ordenamento de suas bases terri-
toriais, através do planeamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo rural e urbano;
Considerando que o Estado do Pará concedeu o Título Definitivo de Licita-
ção de terras, nº 32, expedido em favor de ricardo aNtUNES PaÍSaNa, 
em 17 de setembro de 1979, Constante no Talonário Próprio nº 02, às fls. 
032 e verso.
considerando, ainda, que foram preenchidos todos os requisitos técnicos 
para retificação da área, município, denominação, perimetro e localiza-
ção do título mencionado, previstos na lei Estadual nº 8.878/2019 e, no 
seu decreto Estadual regulamentador n° 1.190/2020, de 25/11/2020, art. 
104, §1 e seus respectivos incisos, conforme processo administrativo n° 
2019/51065 - itErPa.
rESolvE:
1.  AUTORIZAR a retificação do Título Definitivo de Licitação de Terras Nº 
32 ,expedido em favor de ricardo aNtUNES PaÍSaNa, em data de 17 de 
Setembro de 1979, com as seguintes características: Município: São félix 
do Xingu; área:  875ha00a00ca (mil oitocentos e setenta e cinco hecta-
res); denominação: “Gleba são félix do Xingu”; localização: lote rural Nº 
09 Setor a; com a consequente lavratura do tErMo dE rEtificaÇÃo da 
área, denominação e perimetro passando a ter a seguinte redação: árEa: 
2.036ha.69a.05ca. (dois mil e trinta e seis hectares, sessenta e nove ares 
e cinco centiares). dENoMiNaÇÃo: GlEBa SÃo fÉliX do XiNGU – lotE 
09 SEtor a. PErÍMEtro: 25.795,17 metros de acordo com o Memorial des-
critivo constante dos trabalhos de georreferenciamento da área, cujas peças 
técnicas foram aprovadas pelos setores técnicos deste instituto e fazem parte 
integrante do Processo administrativo n° 2019/521065 - itErPa.
2.  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
3.  PUBliQUE-SE.
Belém(Pa) 24/08/2022
flavio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 844319
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXtrato da(S) Portaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENtE do iNStitUto dE tErraS do Pará-itErPa, 
NoS aUtoS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE tErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNtErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria
2013/308348 valdEcir PaUlo PErliN faZENda caScavEl 1496,4527Ha Novo ProGrESSo 1522/2022
2022/236671 GlaUci daYaNE cicUto faZENda ParaiSo 108,0730Ha MaraBá 1523/2022

2021/961345 MarX JordY faZENda ESPora 
dE oUro 51,6607Ha ParaUaPEBaS 1524/2022

Belém(Pa), 24/08/2022
flavio ricardo alBUQUErQUE aZEvEdo
respondendo  pela Presidência
Portaria nº 013/2019

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

atos adMiNistratiVos
EXtrato da(S) Portaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENtE do iNStitUto dE tErraS do Pará-itErPa, NoS aU-
toS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE tErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNtErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2020/226507 carMEM lUcia raMoS 
GoMES SÍtio da MorENa 06,9527Ha caStaNHal 1525/2022

2020/228750 crEUZa MacHado BoNfiM SÍtio dailtoN 
GaBriEl 06,1104Ha caStaNHal 1526/2022

2020/227155 dENiSE coSta NEPoMUcENo SÍtio ProvidÊNcia 09,3556Ha caStaNHal 1527/2022

2022/926893 rEGiNaldo lEitÃo dE 
SoUZa

cHácara do rEGi-
Naldo do coco 06,6631Ha caStaNHal 1527/2022

Belém(Pa), 24/08/2022
flavio ricardo alBUQUErQUE aZEvEdo
respondendo  pela Presidência
Portaria nº 013/2019

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

atos adMiNistratiVos
EXtrato da(S) Portaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo.
Sr.PrESidENtE do iNStitUto dE tErraS do Pará-itErPa, NoS aUtoS 
do ProcESSo do coNtrato dE coNcESSÃo dE dirEito rEal dE USo 
(ccdrU) dE lotES aGrÍcolaS iNSErtoS No ProJEto EStadUal dE 
aSSENtaMENto SUStENtávEl- PEaS  BoM JESUS, localiZado No MU-
NicÍPio dE iPiXUNa do Pará, ao(S) iNtErESSado(S) aBaiXo:

Processo NoMe Área deNoMiNaÇÃo Portaria

2014/337992 alaNY SaNtoS dE MElo da Silva 25,4221Ha SÍtio JoEl 1529/2022

Belém (Pa), 24.08.2022
flavio ricardo alBUQUErQUE aZEvEdo
respondendo  pela Presidência
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 843979

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do terMo aditiVo Nº: 07/2022 - coNtrato Nº: 33/2017
coNtrataNtE: iNStitUto dE tErraS do Pará – itErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNtratada: tEcNoSEt iNforMática ProdUtoS E SErviÇoS ltda - 
cNPJ: 64.799.539/001-35
ENdErEÇo:  rUa doS taMoioS, Nº 246, Bairro JardiM aEroPorto, 
cEP: 04.630-000 - SÃo PaUlo/SP
ProcESSo: 2017/78398- PaE
oBJEto:  renovação de prazo contratual.

fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art.57, inciso ii da lei 8.666/93.

viGÊNcia: 25/08/2022 a 24/08/2023

valor GloBal:  r$ 203.729,98(duzentos e três mil e setecentos e vinte e 

nove reais e noventa e oito centavos)

EXErcÍcio: 2022 - ação: 273.588 -Projeto atividade: 21.126.1508.8238; 

Elemento de despesas: 339040/339039; fonte: 0301/0661
data aSSiNatUra:  19/08/2022 - BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS – Presidente

Protocolo: 843868



38  diário oficial Nº 35.090 Quinta-feira, 25 DE AGOSTO DE 2022

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
NÚcLeo de GereNciaMeNto do ParÁ rUraL

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 10/2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE iMPlEMENtoS aGrÍcolaS, Motor NáUtico, vE-
ÍcUlo lEvE, vEÍcUlo Utilitário
responsável pelo certame: francisco fabricio Glins de araújo
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data de abertura: 06/09/2022
Hora da abertura: 10:00 horas (horário de Brasília)
orçamento:
Programa de trabalho nº 281010460814918715
fonte de recurso 0101000000 e 0301000000
Natureza da despesa 44905200
Pi 22dEMP00413, 22dEMP00392, 22dEMP00495, 22dEMP00494, 
22dEMP00647, 22EMEN00233, 2070008715E, 21dEf390145, 
22dEf390127, 22dEf390130, 22dEf390136, 22EMEN00233, 
22dEMP00147
ordenador de despesa: fEliPE coElHo PicaNÇo
o texto integral do presente Edital, bem como seus anexos, estará disponí-
vel nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.comprasnet.gov.
br e www.pararural.pa.gov.br a partir do dia 23/08/2022
fEliPE coElHo PicaNÇo
GErENtE EXEcUtivo

Protocolo: 843965

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº5233/2022 - adeParÁ, de 24 de agosto de 2022.
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará – 
adEPará, nomeado pelo chefe do Poder Executivo Estadual, conforme art. 
22, da lei Estadual nº 6.482, de 17 de Setembro de 2002, usando suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º, Seção ll, decreto nº 393, 
de 11 de Setembro de 2003, e,
coNSidEraNdo a necessidade de atualizar a base de dados cadastrais dos 
servidores ativos da adEPará, no Sistema de integração agropecuária – 
SiaPEc-3.1 – Módulo de recursos Humanos;
rESolvE:
Art. 1º Instituir a Comissão de Atualização Cadastral e fixar diretrizes para 
a realização da atualização cadastral dos agentes públicos ativos vincula-
dos a esta adEPará.
Parágrafo Único: Esta atualização cadastral abrange, exclusivamente, os 
servidores com vínculo efetivo, comissionado e temporário.
art. 2º a comissão de atualização cadastral será composta por quatro 
membros titulares e um membro suplente:
l – Edgar luis da Silva Menino, matrícula nº 55589334/1 – Membro titular;
ll – Melissa Martins Bezerra Silva, matrícula nº 5962748/1 – Membro titular;
lll – Jeane Kátia de carvalho Silva, matrícula nº 57175449/1 – Membro titular;
lv – Paula da Graça freire Machado, matrícula nº 5919875/3 – Membro titular;
v – Jorge reis Marques Júnior, matrícula nº 54187081/1 – Membro Suplente;
art. 3º a atualização é de caráter obrigatório e será realizada no período 
de 15 a 30 de setembro de 2022.
art. 4º o procedimento de atualização cadastral dos dados pessoais e fun-
cionais do agente público da adEPará será realizado por meio de formulá-
rio online, durante o período previsto no art. 3º desta Portaria.
•  1º O formulário online será disponibilizado no sítio https://siapec3.ade-
para.pa.gov.br/siapec3/portaldeservicos.wsp
•  2º concluído o preenchimento do formulário pelo agente público, a comis-
são de atualização cadastral procederá com a validação dos dados enviados.
art. 5º o servidor que não realizar seu cadastro, após o prazo estipulado 
no art. 3º, terá seu acesso ao SiaPEc3.1 bloqueado e, por consequência, 
ficará impossibilitado de solicitar e receber diárias até que se conclua sua 
atualização cadastral.
art. 6º À comissão de atualização cadastral compete a validação dos da-
dos relativos à atualização cadastral.
Parágrafo Único: os arquivos digitalizados de documentos comprobatórios 
que serão anexados no sistema de atualização cadastral deverão ser em 
formato “Pdf ou JPG”.
art. 7º o prazo previsto no art. 3º desta Portaria, a critério da agência 
de defesa agropecuária do Estado do Pará, poderá ser prorrogado por 
igual período, a partir da solicitação da comissão de atualização cadastral, 
acompanhada do relatório de andamento da atualização cadastral.

art. 8º concluído o prazo previsto nesta Portaria de realização da atuali-
zação cadastral, incluída a prorrogação, se for o caso, a comissão de atu-
alização cadastral será responsável pela validação das informações, com 
prazo máximo de 15 dias úteis.
art. 9º as informações sobre procedimentos e documentos exigidos no 
cadastramento estarão disponíveis no site www.adepara.pa.gov.br.
art. 10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JÚNior ParaGUaSSÚ MacEdo
diretor Geral– adEPará

Protocolo: 843914

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria nº 5253 de 24 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 MarcElo EdUardo fErrEira aMoraS, lotado na GE-

MaP/BElÉM, matrícula n° 51855545/3 para exercer a função de fiscal 

e daYSa catEtE rodriGUES da coSta aZEvEdo, lotado na GEMaP/

BElÉM, matricula n°54189227/1, para suplente do contrato nº 42/2022, 

firmado pela ADEPARÁ e SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMER-

cio, cNPJ: 34.390.049/0001-10, que tem por objeto aquisição de material 

permanente (mobiliário) para atender as necessidades da adepará.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 24 de agosto de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 844019

errata
.

errata de eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2021/adeParÁ
Processo administrativo n° 2020/411450
Publicado na terça-feira, 23 de aGosto de 2022. Protocolo: 842854
onde se lê:
cNPJ: 10.824.101/0001.30- MaKlaB coMErcial ltda, vencedor, pelo 
critério de menor preço por item, no valor total de r$ 12.210,95 (quarenta 
e um mil, quinhentos reais).
Leia-se:
cNPJ: 10.824.101/0001.30- MaKlaB coMErcial ltda, vencedor, pelo 
critério de menor preço por item, no valor total de r$ 12.210,95 (doze mil, 
duzentos e dez reais e noventa e cinco centavos.).
Belém/Pa, 24 de agosto de 2022
JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo
dirEtor GEral da adEPara

Protocolo: 844102

.

.

diÁria
.

Portaria: 5259/2022 
objetivo: realizar busca de inadimplentes referentes à 1º etapa de va-
cinação contra febre aftosa maio/2022 no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNta Ma-
ria daS BarrEiraS/Pa Servidor: 54188564/ PaUlo HENriQUE loBato 
(tÉcNico aGrÍcola) / 3,5 diáriaS / 22/08/2022 a 25/08/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844169
Portaria: 5234/2022 
objetivo: realizar vigilância em 15 propriedades rurais com inspeção de 
patas e boca de animais em 03 propriedades rurais de maior risco nos 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ca-
PaNEMa/Pa destino: BoNito, PriMavEra, QUatiPUrU/Pa Servidor: 
57201611/ GErlaN MatoS dE alvarENGa / (MÉdico vEtEriNário) / 
4,5 diáriaS / 15/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843930



diário oficial Nº 35.090   39Quinta-feira, 25 DE AGOSTO DE 2022

Portaria: 5237/2022 
objetivo: dar apoio a fEa, na execução da atividade de atendimento aos 
focos de anemia infecciosa Equina em 05 cinco propriedades do Municí-
pio. as diárias se fazem necessárias, pois o servidor terá que se deslocar 
100 km da zona urbana para a zona rural, em dias consecutivos. tendo 
que pernoitar no local para realizar a ação supracitada. solicito a liberação 
de meia diária por dia, entre os dias 15 ao dia 19 do mês de agosto.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alENQUEr/Pa desti-
no: alENQUEr/Pa Servidor: rG 8585309 / Marco aNtÔNio rEPolHo 
lUcaS/ (aGENtE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 15/08/2022, 
16/08/2022, 17/08/2022, 18/08/2022 e 19/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843931
Portaria: 5238/2022 
objetivo: coordenar trabalhos de cadastramento de produtores, pro-
priedades rurais e unidades produtivas de cultivos agrícolas.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: acará, 
BUJarU, coNcÓrdia do Pará, iGaraPÉ-Miri/Pa Servidor: 54186915/ 
Maria JoSE lENa corrÊa tavarES (fiScal EStadUal aGroPEcUário 
- ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 22/08/2022 a 24/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843937
Portaria: 5235/2022 
objetivo: dar apoio na realização de atividades referentes às metas pre-
vistas em propriedades de risco para o Programa Estadual de Erradica-
ção da febre aftosa nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: caPitÃo PoÇo/Pa destino: GarrafÃo do NortE, 
Nova ESPEraNÇa do Piriá/Pa Servidor: 1210943/ aNtoNio GoMES dE 
aGUiar (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 23/08/2022 a 25/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843939
Portaria: 5239/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização móvel na Pa 127 km 05 no município.Fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo fraNciSco do 
Pará/Pa destino: SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa Servidor: 54189087/ 
roSivaldo SaNta BriGida BorGES (aGENtE fiScal aGroPEcUário) 
/ 0,5 diária / 29/08/2022 a 29/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843945
Portaria: 5240/2022 
objetivo: dar apoio na execução do plano de ação da busca de inadim-
plentes da 1ª etapa de vacinação contra febre aftosa, na região da colônia 
de Jauari, comunidade coata,região do cupim comunidade Malval, co-
munidade Guajará no município. Justifico o pedido devido as propriedades 
serem de longas distâncias, necessitando pernoites nos locais evitando o 
desperdício de combustível.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: PraiNHa/Pa destino: PraiNHa/Pa Servidor: 6045494/clEUNira 
dE SoUZa loPES (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 15/08/2022 a 
19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843948
Portaria: 5236/2022 
objetivo: realizar atividades referentes às metas previstas em proprie-
dades de risco para o Programa Estadual de Erradicação da febre aftosa 
nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ca-
PitÃo PoÇo/Pa destino: GarrafÃo do NortE, Nova ESPEraNÇa do 
Piriá/Pa Servidor: 05869560/ aUricElia do Socorro SoUZa araUJo 
JaiME (MÉdico vEtEriNário) / 2,5 diáriaS / 23/08/2022 a 25/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843950
Portaria: 5230/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização em evento I Prova de Laço do Parque Três 
irmãos no município. fiscalização no evento agropecuário localizado na 
comunidade Jaburu, à 80 km da sede do município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MoNtE alEGrE/Pa destino: MoNtE alE-
GrE/Pa Servidor: 55586039/clEo JoSE BatiSta dE aNdradE (aGENtE 
fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 27/08/2022 a 28/08/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843876
Portaria: 5231/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização em evento agropecuário I Prova de Laço 
do Parque três irmãos no município. o evento agropecuário será reali-
zado na comunidade Jaburu ,localizado à 80 km da sede do município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNtE alEGrE/Pa 
destino: MoNtE alEGrE/Pa Servidor: rG5098149/ roSENildo Silva dE 
alMEida (aGENtE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 27/08/2022 a 
28/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843881

Portaria: 5232/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização em evento agropecuário 7° Prova de Laço 
Parque 5 Estrelas no município. considerando a necessidade de realizar 
fiscalização em Evento Agropecuário, bem como o cumprimento das metas 
de fiscalização de Trânsito Agropecuário no município.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNtarÉM/Pa destino: alENQUEr/
Pa Servidor: 14117/ JUraNdir aNtoNio SoUSa cHaGaS/ (fiScal dE 
dEfESa aGroPEcUária E florEStal) / 1,5 diária / 20/08/2022 a 
21/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843884
Portaria: 5229/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização em evento agropecuário 7° Prova de Laço 
Parque 5 Estrelas no município. considerando a necessidade de realizar 
fiscalização em Evento Agropecuário, bem como o cumprimento das metas 
de fiscalização de Trânsito Agropecuário no municipio.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alENQUEr/Pa destino: alENQUEr/
Pa Servidor: rG 8585309 / Marco aNtÔNio rEPolHo lUcaS/ (aGENtE 
fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 20/08/2022 a 21/08/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843865
Portaria: 5222/2022 
objetivo: realizar vistoria em recinto para liberação de evento com aglo-
meraçao de animais, vistoria em revenda agropecuaria e monitoramento 
em propriedades e áreas de risco, em cumprimento as metas no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraSil Novo/Pa 
destino: MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 54185761/ cEliJaNE diNiZ E Sil-
va / (MÉdico vEtEriNário) / 2,5 diáriaS / 16/08/2022 a 18/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843832
Portaria: 5225/2022 
Objetivo: Notificar propriedades na área perifocal no raio de 12 km, para 
vacinação antirrábica no município. as propriedades na área perifocal no 
raio de 12 km, para vacinação antirrábica e fazer Educação Sanitária so-
bre os perigos e profilaxia da raiva em herbívoros.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: SÃo 
fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 5942989/ WaliSoN dE MatoS tEiXEira / 
(aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843840
Portaria: 5226/2022 
objetivo: realizar busca de inadimplentes referentes à etapa de vacinação 
contra febre aftosa de Maio de 2022 no município. faz-se necessária a so-
licitação de diárias uma vez que a região é distante da sede do municipio o 
que inviabiliza o retorno diário, o acesso das estradas sendo precário e com 
dificultosa chegada, assim como a otimização do combustivel.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: PacaJá/Pa destino: PacaJá/
Pa Servidor: 55586105 / EdENilSoN GoMES liMa (aGENtE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 22/08/2022 a 25/08/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843848
Portaria: 5227/2022 
objetivo: dar apoio nas ações para o cumprimento da Portaria nº 2789/2020 
nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
aBaEtEtUBa/Pa destino: acará, BarcarENa, caMEtá, iGaraPÉ-Miri, 
MocaJUBa, MoJU, oEiraS do Pará/Pa Servidor: 54188832/ WEllitoN doS 
SaNtoS lEMoS (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 
a 26/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843851
Portaria: 5228/2022 
objetivo: realizar atividades para emissão de Gtv.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: acará, BaiÃo, 
coNcÓrdia do Pará, toMÉ-aÇU/Pa Servidor: 6403139 / Elda SoraYa 
do NaSciMENto MartiNS (GErENtE) / 4,5 diáriaS / 29/08/2022 a 
02/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo. 

Protocolo: 843852
Portaria: 5221/2022 
objetivo: dar apoio a fEa em atividade de vistoria em recinto para libe-
ração de evento com aglomeraçao de animais, vistoria em revenda agro-
pecuaria e monitoramento em propriedades e áreas de risco, em cum-
primento as metas no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BraSil Novo/Pa destino: MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 
57223301/ HElliNtoN PErEira da Silva (aGENtE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 2,5 diáriaS / 16/08/2022 a 18/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843830
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Portaria: 5223/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante no município.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: cUrraliNHo/Pa destino: SÃo SEBaS-
tiÃo da Boa viSta/Pa Servidor: 5939070/ arNaldo PaNtoJa doS SaN-
toS filHo (aGENtE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 22/08/2022 
a 24/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843836
Portaria: 5224/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante no município.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem:  cUrraliNHo/Pa destino: SÃo SEBaS-
tiÃo da Boa viSta/Pa Servidor: 57192005/ caSSia EliaNE do P. So-
corro dE SoUZa E Silva (fiScal EStadUal aGroPEcUário) / 2,5 
diáriaS / 22/08/2022 a 24/08/2022.ordenador:  JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843837
Portaria: 5219/2022 
Objetivo: Notificar propriedades na área perifocal no raio de 12 km, para 
vacinação antirrábica no município. as propriedades na área perifocal no 
raio de 12 km, para vacinação antirrábica e fazer Educação Sanitária so-
bre os perigos e profilaxia da raiva em herbívoros.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: SÃo 
fÉliX do XiNGU /Pa Servidor: 5948605/ SaMUEl BEZErra dE SoU-
Sa (aGENtE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 
26/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843816
Portaria: 5220/2022 
Objetivo: Notificar propriedades na área perifocal no raio de 12 km, para 
vacinação antirrábica no município. as propriedades na área perifocal 
no raio de 12 km, para vacinação antirrábica e fazer Educação Sanitária 
sobre os perigos e profilaxia da raiva em herbívoros.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: 
SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 30002872/ flaviaNa MESSiaS Go-
MES (aGENtE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 
26/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843819
Portaria: 5217/2022 
objetivo: realizar fiscalização Móvel, na Br 230 e Pa 415, nos municí-
pios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: altaMi-
ra/Pa destino: aNaPU, BraSil Novo, MEdicilÂNdia, SENador JoSÉ 
PorfÍrio, vitÓria do XiNGU/Pa Servidor: 54193001/ ricardo da 
Silva rodriGUES (tÉcNico aGrÍcola) / 3,5 diáriaS / 22/08/2022 a 
25/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843812
Portaria: 5218/2022 
objetivo: realizar fiscalização Móvel, na Br 230 e Pa 415, nos municí-
pios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: altaMira/
Pa destino: aNaPU, BraSil Novo, MEdicilÂNdia, SENador JoSÉ Por-
fÍrio, vitÓria do XiNGU/Pa Servidor: 54197073/ laMarcK PaUlo Bar-
roS BEZErra (MÉdico vEtEriNário) / 3,5 diáriaS / 22/08/2022 a 
25/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 843813
Portaria: 5241/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização móvel na Pa 242 km 09 e BR 316 km 85, 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo 
fraNciSco do Pará/Pa destino: iGaraPÉ-aÇU/Pa Servidor: 54189087/ 
roSivaldo SaNta BriGida BorGES (aGENtE fiScal aGroPEcUário) 
/ 1,5 diária / 30/08/2022 a 31/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843953
Portaria: 5243/2022 
objetivo: dar apoio a ações de vigilância epidemiológica e de vacinação 
agulha oficial com ênfase a Febre Aftosa no município. Justificativa de so-
licitação de diárias para o mesmo município e final de semana: devido as 
propriedades serem distantes da sede e necessidade de permanência nas 
localidades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem:  
cUrraliNHo/Pa destino: cUrraliNHo/Pa Servidor: 57192005/ caSSia 
EliaNE do P. Socorro dE SoUZa E Silva (fiScal EStadUal aGroPE-
cUário) / 11,5 diáriaS / 01/09/2022 a 12/09/2022.ordenador:  JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843986
Portaria: 5244/2022 
objetivo: realizar fiscalização volante nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem:  MoJU/Pa destino: coNcÓrdia do Pará, 
tailÂNdia, toMÉ-aÇU/Pa Servidor: 54187759/ adEMir valENtE rodri-
GUES (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 
26/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843992

Portaria: 5242/2022 
objetivo: dar apoio ações para o cumprimento da Portaria nº 
2789/2020 nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: aBaEtEtUBa/Pa destino: acará, BarcarENa, 
caMEtá, iGaraPÉ-Miri, MocaJUBa, MoJU, oEiraS do Pará/
Pa Servidor: 55588821/ faBio MaciEl fUrtado (aSSiStENtE 
adMiNiStrativo) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843982
Portaria: 5254/2022 
objetivo: implantar o modelo de gestão por resultados (oKr) do Ministério 
da agricultura para o cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano 
Plurianual (PPa) de 2022 no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem:doM EliSEU/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Ser-
vidor: 57232464/ivaNi do Socorro BENito MalcHEr  (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo ) / 1,5 diária / 24/08/2022 a 25/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844112
Portaria: 5255/2022 
objetivo: realizar fiscalização volante nos municípios.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoJU/Pa destino: coNcÓrdia 
do Pará, tailÂNdia, toMÉ-aÇU/Pa Servidor: 57189981/ lUÍS cÉSar 
acácio BarBoSa / (fiScal EStadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844121
Portaria: 5256/2022 
objetivo: realizar busca em inadimplente de contra a febre aftosa, em 
propriedades rurais no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: aBEl fiGUEirEdo/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa 
Servidor: 57173779/ roNivaldo faUStiNo fErrEira (tÉcNico aGrÍ-
cola) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: JaMir JU-
Nior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844149
Portaria: 5257/2022 
Objetivo: Realizar atividades de vacinação contra febre aftosa, agulha ofi-
cial, no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BElÉM/Pa destino: MUaNá/Pa Servidor: 54185766/ WaldEariNo PaZ do 
NaSciMENto/ (MÉdico vEtEriNário) / 14,5 diáriaS / 22/08/2022 a 
05/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844157
Portaria: 5252/2022 
objetivo: Participar do fórum Nacional do Programa de Sanidade dos Equí-
deos em Esteio/rio Grande do Sul.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: EStEio/rS Servidor: 55588132 /
ElaiNE lEao QUEiroZ SErrao (fiScal EStadUal aGroPEcUário - MÉ-
dico vEtEriNário) / 3,5 diáriaS / 29/08/2022 a 01/09/2022. ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844009
Portaria: 5251/2022 
objetivo: implantar o modelo de gestão por resultados (oKr) do Ministério 
da agricultura para o cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano 
Plurianual (PPa) de 2022.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: roNdoN do Pará/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 
57225387/ fEliPE Baraldi SoBral (fiScal EStadUal aGroPEcUário 
- MÉdico vEtEriNário) / 1,5 diária / 24/08/2022 a 25/08/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844004
Portaria: 5245/2022 
objetivo: Participar do fórum Nacional do Programa de Sanidade dos Equí-
deos em Esteio/rio Grande do Sul.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: EStEio/rS Servidor: 58827533/ 
GraZiEla SoarES dE olivEira cErviNSKi (GErENtE) / 3,5 diáriaS / 
29/08/2022 a 01/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 843998
Portaria: 5250/2022 
objetivo: realizar ações de orientação sobre os programas da adEPará 
aos participantes da 22º EXPotUc.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: PacaJá/Pa destino: tUcUrUÍ/Pa Servidor: 5951755/ 
aMaliN arEro MElo tavarES (fiScal EStadUal aGroPEcUário - MÉ-
dico vEtEriNário) / 5,5 diáriaS / 30/08/2022 a 04/09/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 843995
Portaria: 5258/2022 
objetivo: realizar busca de inadimplentes referentes à 1º etapa de va-
cinação contra febre aftosa maio/2022 no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNta Maria 
daS BarrEiraS/Pa Servidor: 8400838/ rENata PErEira da Silva Mar-
QUES (MÉdico vEtEriNário) / 3,5 diáriaS / 22/08/2022 a 25/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844164
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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 010/2022
Processo: 2022/1008465
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 Homolo-
gadora de cotação Eletrônica, Portaria nº 0059/2022, de 09/02/2022, 
torna Público a abertura do Processo licitatório de cotaÇÃo ElEtrÔNica 
nº 010/2022, tipo “Menor valor Global” a ser arrematado e pago pela ad-
ministração Pública, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada 
no forNEciMENto dE MatErial dE EXPEdiENtE E EdUcativo, confor-
me item 01 do Edital e item 03 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 31 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), 24 de agosto de 2022
coordenador responsável: oscar Souza do carmo Júnior
Presidente-EMatEr-Pa: rosival Possidônio do Nascimento.

Protocolo: 844328

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº066/2022, Beneficiário: Richardson Mourão de Figueiredo/ 
Matrícula:557223652/cargo ou função: Ext. rural ii/ Município: Mara-
bá/objetivo: Suprimento de fundos para custear despesas operacionais 
e ações de atEr do Escritório local de Marabá/Programa: 1491/Projeto 
atividade:8711/foNtE:0261/Elemento de despesa:339030=r$ 950,00/ 
339039=r$ 550,00/valor total r$ 1.500,00/Prazo para aplicação:30 dias/
comprovação: 15 dias/ordenador de despesas:carlos Eduardo Soares ro-
drigues. PaE 2022/1068733.

Protocolo: 843874

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 087/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rESolvE:
designar o Sr. aroN rodriGUES MaciEl, matrícula nº 54191138/2, para 
responder pela coordenação de Gestão de Mercado - Sr. Marcelo teixeira 
Pinto, por motivo de férias, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 23 de agosto de 2022.
fraNciSco alvES dE aGUiar
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 844127

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria Nº 01891/2022 - 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° 
2022/989904 - SEMaS/Pa;
rESolvE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Termo de Inexigibilidade de Lici-
tação nº 023/2022- SEMaS/Pa, Partes: o Estado do Pará, pessoa jurídica 
de direito público interno, por intermédio da SEcrEtaria dE EStado dE 
MEio aMBiENtE E SUStENtaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa iNSti-

tUto EvolUÇÃo, as servidoras: tátila Brito PaMPloNa, matrícula nº 
54196707/4 como fiscal Titular e CARLA ALESSANDRA LIMA REIS, matrí-
cula nº 6311999/3 como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do 
termo, em 18 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, 22 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 844301

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 01912/2022 - 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° 
2022/495555 SEMaS/Pa;
rESolvE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 059/2022- SE-
MaS/Pa, celebrado entre a SEcrEtaria dE EStado dE MEio aMBiENtE E 
SUStENtaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa irMÃoS diaMaNtiNo co-
MErcio dE vEicUloS E UtilitarioS ltda, os servidores: MarcElo do 
NASCIMENTO BASTOS, matrícula nº 5964255/1 como fiscal Titular e GE-
RALDO MAGELLA TEIXEIRA, matrícula nº 5958309/1 como fiscal Suplente, 
a contar da data da assinatura do contrato em 22 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, 24 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 844155

.

.

errata
.

errata de coNtrato
Nº do coNtrato: 048/2022-se Mas/Pa

Nº da Publicação: 841735
Nº do doE: 35.082 de 19/08/2022
onde se lê: “Pregão Eletrônico 11/2021 – SEMaS/Pa”
Leia-se: “Pregão Eletrônico 11/2022 – SEMaS/Pa”

Protocolo: 844197

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 059/2022 - seMas/Pa
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 018/2022 – seMas/Pa

Processo Pae 2022/495555
objeto: Serviços técnicos especializados para realização das revisões obri-
gatórias dos veículos oficiais de propriedade da SEMAS, durante o período 
de garantia do fabricante, através de concessionárias autorizadas
valor total: r$ 6.597,00
vigência: 22/08/2022 a 21/08/2023
assinatura: 22/08/2022
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PtrES 278338; fonte 0116, 
0116002169; Elemento 339030, 339039; P i 4120008338c, ação 183702
contratado: irMÃoS diaMaNtiNo coMErcio dE vEicUloS E Utilita-
rioS ltda (cNPJ 08.890.160/0001-65)
Endereço: Br 316, KM 04, n° 3530 c, Bairro da águas lindas, cEP 67.020-
000, fone (91) 3205-9600, tropical.contab@manupa.com.br, ananindeua/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 844144

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

cotaÇÃo eLetrÔNica
NÚMero: 003/2022 – seMas/Pa

objeto: aquisição de lâmpadas para atender as necessidades internas des-
ta Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade conforme 
disposições deste instrumento.
Entrega do Edital: http://web.banparanet.com.br/cotacao; http://www.
compraspara.pa.gov.br e https://www.semas.pa.gov.br/licitacoes.
responsável pelo certame: aziel Moraes da luz.
local de abertura: http://web.banparanet.com.br/cotacao
data de abertura: 30/08/2022 às 10:00h

Protocolo: 843928
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diÁria
.

Portaria Nº 1647/2022 - GaB/seMas 27 de JULHo de 2022.
objetivo: realizar ação de fiscalização ambiental de barragens de acumu-
lação de água, referente a 5ª campanha para o cumprimento das Metas 
do Programa de consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das águas – 
ProGEStÃo -ciclo ii.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa.
Período: 05/08 a 16/08/2022 – 11 e ½ diária.
Servidores:
- 55587537/ 1 – carla tatiaNi do carMo PErEira- (técnico em Gestão 
de Meio ambiente/coordenadora)
- 5954945/ 1 – BrUNo friaS caraciolo- (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5953252/ 1 – Karla KaroliNE lEitE do roSário- (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5903166/ 3 – JESSica NEGrÃo raMoS- (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5955181/ 1 – tHalES dE SoUZa Garcia- (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57218879/ 5 – faBio riBEiro fiEl- (Motorista)
- 5620430/ 1 – fErNaNdo MESQUita riBEiro- (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 832982

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 1.922, de 24 de aGosto de 2022
torna sem efeito a publicação da resolução Nº 001 – coGES-cliMa, de 
05 de agosto de 2022.
o SEcrEtário dE EStado dE MEio aMBiENtE E SUStENtaBilidadE do 
Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 138, no inciso 
ii, da constituição Estadual,
rESolvE:
art.1º tornar sem efeito a publicação da resolução Nº 001 – coGES-cli-
Ma, publicada no doE nº 35.069, de 05 de agosto de 2022, página 55, 
protocolo 836643.
art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 24 de agosto de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará.

Protocolo: 844167

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 601 de 22 de aGosto de 2022
art.1º - formalizar a concessão de 14 (quatorze) dias de licença para 
tratamento de Saúde à servidora ana claudia chaves Simoneti, matrícula 
nº. 5885078, ocupante do cargo de técnico em administração e finanças, 
lotada na diretoria de Gestão de florestas Públicas de Produção - dGfloP, 
no período de 09/01/2022 a 22/01/2022, 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: 843814

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato N° 18/2022
PartES: idEflor-Bio e a EMPrESa NortE tUriSMo ltda EPP.
oBJEto: o presente contrato tem como objeto o registro de Preços para 
contratação futura de empresa para prestação de serviço de agenciamento 
de viagens compreendendo sistema de gestão para solicitação de passa-
gens e o fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, 
terrestres e fluviais, com remessa, emissão, remarcação, cancelamento, 
reembolso, ressarcimento e entrega de bilhete (manual ou eletrônico) e/ou 
ordens de passagens, emissão de seguro de assistência em viagem inter-
nacional, e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem ne-
cessárias ao completo alcance da locomoção via aérea, fluvial e terrestre, 
de servidores, em âmbito nacional ou internacional dos órgãos e entidades 
do Governo do Estado Pará, a fim de atender as necessidades dos órgãos e 
entidades do poder executivo estadual, de acordo com os termos e regras 
instituídos no edital e seus anexos.
dotaÇÃo orÇaMENtária: fonte – 0101; 0116; 0316; 0256; 0656; 
0661; 0116; 0316; Natureza da despesa – 33.90.33; PtrES – 8364; 
8365; 8370; 8780; 8781; 8338; 8887; 8689, 8933, 8407; 8912.

aSSiNatUra: 22/08/2022.
viGÊNcia: 22/08/2022 a 21/08/2023.
Karla lESSa BENGtSoN
Presidente do idEflor-Bio
contratante
lEoNardo GUiMarÃES foNtENElE
NortE tUriSMo ltda EPP
contratada

Protocolo: 844152

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 612 de 22 de aGosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de aveiro-Pa, de 19 a 23/09/2022:

servidor objetivo

Weden José Mota da Silva, matrícula nº 5958152, 
ocupante do cargo de Gerente.

Monitoramento de propriedades atendidas pelo ProSaf no 
município de aveiro.

Peterson Silva de Sousa, matrícula nº 5953423, ocupan-
te do cargo de técnico em Gestão ambiental.

Gizele luciana cabral ramos, matrícula nº 5957611, 
ocupante do cargo de técnico em Gestão ambiental.

carla regina Sousa tavares, matrícula nº 57209466, 
ocupante do cargo de assistente administrativo.

Paulo césar alves Gonçalves, matrícula nº 54187118, 
ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte dos servidores em 
atividade institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1031037 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGtSoN
PrESidENtE do idEflor-Bio
Portaria nº. 611 de 23 de agosto de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de Belém-Pa, de 12 a 16/09/2022:

servidor objetivo

Weden José Mota da Silva, matrícula nº 5958152, 
ocupante do cargo de Gerente.

reunião com a Presidente e respectivas diretorias do instituto 
acerca dos projetos gerenciados pelo Escritório regional Baixo 

amazonas i.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, ao servidor acima, conforme 
o processo nº 2022/1026534 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGtSoN
PrESidENtE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 610 de 23 de aGosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de rurópolis-Pa, de 17 a 20/10/2022:

servidor objetivo

Weden José Mota da Silva, matrícula nº 5958152, 
ocupante do cargo de Gerente.

Monitoramento das atividades no viveiro institucional no 
município.

Peterson Silva de Sousa, matrícula nº 5953423, ocupan-
te do cargo de técnico em Gestão ambiental.

Gizele luciana cabral ramos, matrícula nº 5957611, 
ocupante do cargo de técnico em Gestão ambiental.

Ebenezaide Monteiro Pereira, matrícula nº 5950917, 
ocupante do cargo de assessor Especial i.

Paulo césar alves Gonçalves, matrícula nº 54187118, 
ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte dos servidores em 
atividade institucional.

ii - conceder 3,5 (três e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1031065 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGtSoN
PrESidENtE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 609 de 23 de aGosto de 2022
i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para o municí-
pio de castanhal-Pa, no dia 24/08/2022:

servidor objetivo

rosigrêde lima da Silva, matrícula nº 5939761, ocupan-
te do cargo de técnico em Gestão ambiental.

visita técnica de intercâmbio na unidade de referência técnica 
- (Urt) da troPoc.

ii - conceder 0,5 (meia) diária, a servidora acima, conforme o processo nº 
2022/1031953 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGtSoN
PrESidENtE do idEflor-Bio
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Portaria Nº. 608 de 23 de aGosto de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de Marapanim e Belém-Pa, nos dias 30 a 31/08/2022:

Servidor objetivo

dielson Nazareno ténorio Nascimento, matrícula nº 
55208917, ocupante do cargo de Gerente.

Participar de reuniões com a diretoria e Equipe GrNE para 
tratar de ações voltadas para a criação do Plano de Manejo da 

rdS campo das Mangabas, rEviS Padre tonetto.

ii - conceder 1,5 (uma e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/996774 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGtSoN
PrESidENtE do idEflor-Bio
Portaria nº. 607 de 23 de agosto de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de castanhal-Pa, no dia 24/08/2022:

servidor objetivo
Gil Mendes Sales, matrícula nº 57204719, ocupante 

do cargo de assessor.
Participar de um intercâmbio sobre o cultivo de Pimenta do reino 

em tutor vivo de Gliricídia.

ii - conceder 0,5 (meia) diária, ao servidor acima, conforme o processo nº 
2022/962367 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGtSoN
PrESidENtE do idEflor-Bio
Portaria nº. 490 de 18 de julho de 2022
i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Marapanim, Maracanã e algodoal-Pa, de 22/07 a 01/08/2022:

servidor objetivo

adriana oliveira Maués ferreira, matrícula nº 57176021, 
ocupante do cargo de técnico em Gestão de Meio 

ambiente.

realizar monitoramento das áreas de desova de Quelônios na 
aPa algodoal com apoio do Batalhão ambiental para dirimir 
ilícitos ambientais na Unidade de conservação no período de 

Julho.
 

ii - conceder 10,5 (dez e meia) diárias, a servidora acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/878471 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGtSoN
PrESidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 843815

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 095/2022/crH-GaB 
-Pa, 23 de aGosto de 2022

o Sr. UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pú-
blica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: a lei nº 7.584, de 28 de dezembro de 2011, que dispõe 
sobre a reorganização do Sistema Estadual de Segurança Pública e defesa 
Social – SiEdS e da reestruturação organizacional da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social – SEGUP, e dá outras providências;
coNSidEraNdo: ofício interno nº 108/2022-GaB.SEc/SEGUP de 17 de 
agosto de 2022.
rESolvE:
i – dispensar cEl QoPM aUGUSto JoSÉ coElHo da Silva BittENcoUrt, 
Matrícula n° 5755549-1, da função de Piloto de aeronave a contar de 
12.08.2022.
ii - designar a servidora EPc cYBEllE dE olivEira Mota, Matricula nº 
5939895-1, para a função de Piloto de aeronave a contar de 12.08.2022.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPrE-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social do Pará

Protocolo: 844145

.

.

errata
.

errata
reFerÊNcia: coNtrato nº 002/2022-FisP, publicado no diÁrio 
oFiciaL do estado sob o nº 35.086 de 23.08.2022:
- oNde se LÊ: cláUSUla NoNa - doS PrEÇoS:
9.1- o valor contratual importa na quantia de r$ 6.095,00 (Sete Mil e 
Noventa e cinco reais)
- LÊia-se:
9.1- o valor contratual importa na quantia de r$ 6.095,00 (Seis Mil e No-
venta e cinco reais)
Belém/Pa, 24 de agosto de 2022

Protocolo: 843955

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022-seGUP/Pa
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social por intermé-
dio do fundo de investimento de Segurança Pública – fiSP, comunica que 
realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElEtrÔNica, do tipo 
MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por itEM, modo 
de disputa aBErto.
oBJEto: aquisição de BoMBaS d’áGUa para atender as necessidades da 
Policia civil do EStado Pará.
data da aBErtUra: 09/09/2022.
HORA DA ABERTURA: 10:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElEtrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br  (UaSG: 
925782)
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br , www.compraspara.pa.gov.br ou e-mail: 
cplfisp@gmail.com
Belém(Pa), 25 de agosto de 2022.
carloS JoSÉ da Silva
cPl/fiSP/SEGUP

Protocolo: 844108

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1499/2022 –saGa
oBJEtivo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1030122
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEStiNo(S): caStaNHal, SaliNÓPoliS, caPaNEMa, ParaGoMiNaS, MaraBá 
E coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa
PErÍodo: 17 à 29.08.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 13(treze) de alimentação e 12(doze) de pousada
SErvidor (ES): 2° SGt PM MaUro dE SoUZa BarroS, Mf: 567346-1
QUaNtidadE dE diáriaS: 12 ½ (doze e meia)
SErvidor (ES): cEliNa alvES dE olivEira Brito, Mf: 5866065-8
rENata PiMENtEl NaSciMENto, Mf: 596773-1
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa

Portaria Nº 1500/2022 –saGa
oBJEtivo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1058879
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEStiNo(S): iPiXUNa do Pará/Pa
PErÍodo: 05 à 06.08.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErvidor (ES): SGt BM aNdErSoN BarBoSa rodriGUES, Mf: 
57173449-1
cB PM NEro SErrÃo fialHo, Mf: 57222478-1
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa

Portaria Nº 1501/2022 –saGa
oBJEtivo: em apoio no transporte de servidores do cBM.
ProcESSo: 2022/1059523
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEStiNo(S): SaNtarÉM/Pa
PErÍodo: 17.08.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErvidor (ES): aNtÔNio Haroldo coElHo dE alMEida, Mf: 3274179-5
diJoNY olivEira riBEiro, Mf: 5950449-1
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa

Portaria Nº 1502/2022 –saGa
oBJEtivo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1050386
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEStiNo(S): vitÓria/ES
PErÍodo: 28.08 à 01.09.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErvidor (ES): clEYtoN fErNaNdo PaiXÃo dE SoUSa coSta, Mf: 
54196767
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa

Portaria Nº 1503/2022 –saGa
oBJEtivo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/995426
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEStiNo(S): BraSÍlia/df
PErÍodo: 18 à 30.09.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 13(treze) de alimentação e 12(doze) de pousada
SErvidor (ES): cB BM adlY da crUZ fariaS, Mf: 57189115-1
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa

Portaria Nº 1504/2022 –saGa
oBJEtivo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1049555
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
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dEStiNo(S): BrEvES/Pa
PErÍodo: 18.08 à 01.09.2022
QUaNtidadE dE diáriaS:14 ½ (catorze e meia)
SErvidor (ES): rHUaN vENÍcio ElErES BarroS, Mf: 5950962
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa

Portaria Nº 1505/2022 –saGa
oBJEtivo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1060261
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEStiNo(S): BarcarENa/Pa
PErÍodo: 20 à 21.08.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErvidor (ES): 2° tEN PM EldEr JaiME carvalHo da rocHa, Mf: 
5579376-1
cB BM adlY da crUZ fariaS, Mf: 57189115-1
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErvidor (ES): carla roSiMar PiNto coSta, Mf: 5902620
fEliPE dE MoraiS corrEa, Mf: 5945438
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa

Portaria Nº 1506/2022 –saGa
oBJEtivo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1060613
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEStiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 19 à 20.08.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErvidor (ES): PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa, Mf: 5103371-2
MarcEl alMEida dE olivEira, Mf: 5418045-2
HErMÍNio GUilHErME MarQUES calviNHo, Mf: 582767-1
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa

Protocolo: 843866

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 159/2022 – ccc: NoMEar 
o 1º tEN QoSPM dENt rG 40885 Márcio carvalHo cavalcaNtE, como 
fiscal do Contrato Administrativo n° 049/2022-CCC/PMPA, celebrado entre 
a PMPa e a Empresa P G liMa coM EirEli - EPP; cujo objeto é a aquisição 
de materiais odontológicos para a odontoclínica da PMPa; registre-se, pu-
blique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 24 de agosto de 2022;SaNdro WaGNEr 
dE aNdradE do carMo – tEN cEl QoPM rG 27317; Sub diretor de apoio 
logístico da PMPa.

Protocolo: 844178
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 160/2022 – ccc: NoMEar 
a CAP QOSPM RG 39707 ANNE CAROLINE PEDROSA DA SILVA, como fis-
cal do contrato administrativo n° 051/2022-ccc/PMPa, celebrado entre 
a PMPa e a Empresa roSilENE toNatto SoaZZiNi-EPP; cujo objeto é a 
“aquisição de materiais odontológicos para a odontoclínica da PMPa”; re-
gistre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 24 de agosto de 2022;SaN-
dro WaGNEr dE aNdradE do carMo – tEN cEl QoPM rG 27317; Sub 
diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 844310
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 158/2022 – ccc: NoMEar 
o 1° tEN QoPM rG 39220 Mario JorGE do NaSciMENto MarQUES, 
como fiscal do Contrato Administrativo n° 041/2022-CCC/PMPA, celebrado 
entre a PMPa e a Empresa drivE a iNforMatica ltda; cujo objeto é a 
aquisição de Equipamentos de informática, sendo estes Notebook; MaN-
tEr a cB PM rG 38142 Patricia foNSEca PiNHEiro aMoraS, como 
fiscal interino do Contrato Administrativo Nº 041/2022; registre-se, publi-
que-se, cumpra-se; Belém/Pa, 24 de agosto de 2022;SaNdro WaGNEr 
dE aNdradE do carMo – tEN cEl QoPM rG 27317; Sub diretor de apoio 
logístico da PMPa.

Protocolo: 843903
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 157/2022 – ccc: NoMEar 
o 1° tEN QoPM rG 39220 Mario JorGE do NaSciMENto MarQUES, 
como fiscal do Contrato Administrativo n° 027/2022-CCC/PMPA, celebrado 
entre a PMPa e a Empresa drivE a iNforMatica ltda; cujo objeto é a 
aquisição de equipamentos de informática para ser empregados no centro 
de informática e telecomunicações e nas unidades da Polícia Militar do 
Pará e no quartel do comando geral; MaNtEr o 3º SGt QPMP-o rG 32750 
OTHON MASCARENHAS MONTEIRO, como fiscal interino do Contrato Admi-
nistrativo Nº 027/2022; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 
24 de agosto de 2022;SaNdro WaGNEr dE aNdradE do carMo – tEN 
cEl QoPM rG 27317; Sub diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 843897
Portaria Nº 041/2022 – dPcPM - NoMEar o 1º tEN QoPM rG 39220 
Mário JorGE NaSciMENto MarQUES, para exercer a função de fiScal 
do contrato administrativo 006/2022-dPcPM. NoMEar o cB PM rG 39170 
diEGo daNiEl da coSta viEira como fiScal SUPlENtE do referido 

contrato. oBJEto: “aquisição de Notebooks para o efetivo do comando 
de policiamento regional i – cPr i (Santarém) pertencente a PMPa”, com 
recursos oriundos do convênio Plataforma + Brasil nº 905082/2020, 
firmado entre a PMPA e o MINISTÉRIO DE JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL. 
Partes: PMPa e Mr dE olivEira cHavES ltda, Belém/Pa, 23/08/2022; 
diMitri dE olivEira BraGa – MaJ QoPM – respondendo pela diretoria 
de Projetos e convênios da PMPa.

Protocolo: 844078
Portaria Nº 042/2022 – dPcPM - NoMEar a caP QoaPM rr rG 12155 
Kátia rEGiNa dE olivEira rocHa, para exercer a função de fiScal do 
contrato administrativo 007/2022-dPcPM. NoMEar a cB PM rG 38929 
MÔNica MENdES MaciEl como fiScal SUPlENtE do referido contrato. 
oBJEto: “aquisição de tablets para o efetivo do comando de policiamento 
regional i – cPr i (Santarém) pertencente a PMPa”, com recursos oriundos 
do Convênio Plataforma + Brasil nº 905082/2020, firmado entre a PMPA e 
o MiNiStÉrio dE JUStiÇa E dEfESa Social. Partes: PMPa e NEtMiNaS 
coMÉrcio dE iNforMática EirEli-ME, Belém/Pa, 23/08/2022; diMitri 
dE olivEira BraGa – MaJ QoPM – respondendo pela diretoria de Projetos 
e convênios da PMPa.

Protocolo: 844080

.

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria Nº 1045/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido WElliNGtoN 
alvES NolaSco, MaJ PM, Mf 541868362, do efetivo do (a) tucuruí – 
13° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE 
MatErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 843863

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº 017/2021-PMPa; 
EXErcÍcio:2022; oBJEto: o presente termo aditivo tem como objeto a 
ProrroGaÇÃo de vigência contratual e de prazo de execução da obra 
de construção do Prédio do Hospital da Policia Milita - HPM, Belém/Pa; se 
estenderá por mais 120 (cento e vinte) dias; o valor total deste termo adi-
tivo permanecerá firmado no 1° termo aditivo que é de R$ 3.228.213,93 
(três milhões duzentos e vinte e oito mil duzentos e treze reais e noventa 
e três centavos ; data da assinatura: 23/08/2022; Empresa: aSEvEdo 
Silva SErviÇoS dE coNStrUÇÃo EirEli; cNPJ: 17.739.353/0001-00, 
inscrição Estadual nº 15.402.909-2, rua anchova, no 24, Piracema, São 
João de Pirabas/Pa, cEP nº 68719-000; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 844276

.

.

diÁria
Portaria Nº4715/22/di/dF – 

objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: ipixuna do Pará-Pa; Período: 
30/07 a 12/08/2022; Quantidade de diárias: 14 de alimentação e 14 de 
pousada; Servidores: tEN PM adler Pinheiro Braga; cPf: 005.016.692-13; 
valor: r$ 3.951,08. SGt PM Gilson de Brito oliveira; cPf: 683.767.312-
20; valor: r$ 3.692,64. cB PM alexandre dos Santos oliveira; cPf: 
855.906.902-00; valor: r$ 3.544,80. cB PM Eduardo augusto Henriques 
campos; cPf: 749.144.562-49; valor: r$ 3.544,80. cB PM José cleyson 
Souza dos Santos; cPf: 716.474.142-53; valor: r$ 3.544,80. cB PM 
Evandro coelho costa; cPf: 535.693.692-34; valor: r$ 3.544,80. 
Sd PM ronaldes de oliveira ferreira; cPf: 932.438.392-20; valor: r$ 
3.544,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Portaria Nº4716/22/di/dF – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENto lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Bragança-Pa; destino: Marituba-Pa; 
Período: 23/08/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 
diária de Pousada; Servidores: cB PM Wellington Procópio Brito; cPf: 
785.276.192-53; valor: r$ 85,72. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4717/22/di/dF – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENto lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; destino: Marabá-Pa; 
Período: 18 a 19/08/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 
diária de Pousada; Servidores: cB PM flaviano Emilio costa conde; cPf: 
949.712.692-15; valor: r$ 379,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4718/22/di/dF – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENto lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-Pa; destino: São João 
de Pirabas-Pa; Período: 18/08/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; Servidores: Sd PM Marcos railton fonseca viana; cPf: 
025.672.833-07; valor: r$ 126,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 844076
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Portaria Nº03/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-JaNEiro/21-
BPrv/SUPErviSÃo iii); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Marituba-Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período: 31/12/2020 a 
15/01/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
Servidores: caP PM diego lima Brasil; cPf: 939.807.952.68; valor: 
r$4.352,10. SGt PM Eduardo augusto Brito Santos; cPf: 476.626.702.87; 
valor: r$3.956,40. cB PM reginaldo Moreira Júnior; cPf: 802.183.692-
04; valor: r$3.798,00. cB PM dayse ferreira dias; cPf: 900.093.712-49; 
valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM MarcElo roNald BotElHo 
dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Portaria Nº08/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-JaNEiro/21-
BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 31/12/2020 a 
15/01/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
Servidores: SGt PM Emanuel de Souza cabral Júnior; cPf: 449.038.042-
91 ; valor: r$3.956,40. SGt PM Eliezer dos Santos anselmo Junior; cPf: 
611.202.602-30; valor: r$3.956,40. ordENador: cEl QoPM MarcElo 
roNald BotElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.

Portaria Nº09/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-JaNEiro/21-
BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: tomé-açu-Pa; Período: 31/12/2020 a 15/01/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGt PM flávio Gama ribeiro Neves; cPf: 376.222.182-00 ; valor: 
r$3.956,40. SGt PM Marinaldo Miranda da cruz; cPf: 381.751.262-
72; valor: r$3.956,40. cB PM Jurandir Pereira da Silva Neto; cPf: 
779.708.612-53; Valor: R$3.798,00. CB PM Jefferson Batista De 
almeida; cPf: 991.064.502-53; valor: r$3.798,00. cB PM Marcelo 
Ugarter de almeida; cPf: 864.913.932-91; valor: r$3.798,00. cB PM 
denio de Macêdo Medeiros; cPf: 802.167.652-34; valor: r$3.798,00. 
ordENador: cEl QoPM MarcElo roNald BotElHo dE SoUZa; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº10/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-JaNEiro/21-
BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: aurora do Pará-Pa; Período: 31/12/2020 a 
15/01/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
Servidores: SGt PM andré luis rodrigues da costa; cPf: 431.379.542-15; 
valor: r$3.956,40. SGt PM charles Palheta da Silva; cPf: 381.524.362-
91; valor: r$3.956,40. cB PM Milton cézar da Silva; cPf: 664.797.972-
72; valor: r$3.798,00. cB PM Sávio Jesus de Sousa Maués; cPf: 
010.558.072-41 ; valor: r$3.798,00. cB PM cleison antonio de oliveira 
da Silva; cPf: 704.307.482-72; valor: r$3.798,00. Sd PM adolfo Macedo 
da Silva Neto; cPf: 012.913.552-60; valor: r$3.798,00. ordENador: 
cEl QoPM MarcElo roNald BotElHo dE SoUZa; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº13/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-JaNEiro/21-
BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Moju-Pa; Período: 31/12/2020 a 15/01/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGt PM carlos roberto rodrigues carneiro; cPf: 451.913.282-72; 
valor: r$3.956,40. cB PM adercio lima rabelo; cPf: 001.251.292-38; 
valor: r$3.798,00. cB PM Josue Soares torres da Silva Junior; cPf: 
914.479.172-00; valor: r$3.798,00. cB PM Elton charles Barros dias; 
cPf: 787.165.002-53; valor: r$3.798,00. cB PM Joaquim alves de 
oliveira Neto; cPf: 602.278.502-20 ; valor: r$3.798,00. cB PM aércio 
lima rabelo; cPf: 001.251.172-21; valor: r$3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM MarcElo roNald BotElHo dE SoUZa ; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº15/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-JaNEiro/21-
BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: cametá-Pa; Período: 31/12/2020 a 15/01/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGt PM cristiane do Socorro coelho Queiroz; cPf: 429.385.032-53; valor: 
r$3.956,40. cB PM Elden de Souza amaral; cPf: 985.480.342-20; valor: 
r$3.798,00. cB PM arthur Souza de castro; cPf: 006.360.522-81; valor: 
r$3.798,00. cB PM Hilton chaves Martins; cPf: 004.554.632-04; valor: 
r$3.798,00. cB PM roniele alves de Souza; cPf: 795.723.082-20; valor: 
r$3.798,00. cB PM Keidison da costa Santos; cPf: 732.424.382-72 ; 
valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM MarcElo roNald BotElHo 
dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Portaria Nº16/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-JaNEiro/21-
BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
abaetetuba-Pa; destino: tailândia-Pa; Período: 31/12/2020 a 15/01/2021; 
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 alvaro rubson de lima Braga; cPf: 428.977.772-
49; valor: r$3.956,40. cB PM Petronio castro de araujo filho; cPf: 
562.960.452-04; valor: r$3.798,00. cB PM Waldemar franco de castro 
Junior; cPf: 789.133.302-53; valor: r$3.798,00. cB PM Jose Helton 
Mendes da Silva; cPf: 081.267.134-10; valor: r$3.798,00. cB PM 
altamir Miguel amaro Morais; cPf: 896.246.022-04; valor: r$3.798,00. 
ordENador: cEl QoPM MarcElo roNald BotElHo dE SoUZa; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº18/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-JaNEiro/21-
BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 31/12/2020 a 15/01/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGt PM Silvio fernando ferraz dos Santos; cPf: 354.063.802-49; valor: 
r$3.956,40. SGt PM Gillard Silva ferreira; cPf: 264.918.182-68; valor: 
r$3.956,40. SGt PM teodoro Junior Silva de Souza; cPf: 577.864.292-04; 
valor: r$3.956,40. cB PM ronnyel de Sousa Matos; cPf: 014.078.453-57; 
valor: r$3.798,00. cB PM Michel Souza da Silva; cPf: 522.779.762-53 ; 
valor: r$3.798,00. cB PM thiago de araújo dantas; cPf: 935.068.482-
91; valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM MarcElo roNald 
BotElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data de retorno.

Portaria Nº19/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-JaNEiro/21-
BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: ourilândia do Norte-Pa; Período: 31/12/2020 
a 15/01/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de 
pousada; Servidores: SGt PM carlos alexandre teles dos Santos; cPf: 
489.461.412-04; valor: r$3.956,40. cB PM Paulo fernando dias Barros; 
cPf: 937.186.242-49; valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM 
MarcElo roNald BotElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº20/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-JaN/21-
BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Parauapebas-Pa; Período: 31/12 a 15/01/2021; 
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 José domingos Pimenta viana; cPf: 468.409.072-
87; valor: r$3.956,40. cB PM thércio Júnior Pinheiro de lima; cPf: 
862.232.912-72; valor: r$3.798,00. cB PM Wilson da fonseca Barros; 
cPf: 680.883.022-34; valor: r$3.798,00. cB PM Pedro Paulo Santos da 
luz; cPf: 953.448.372-91 ; 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 Nº22/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-JaN/21-BPrv); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: altamira-Pa; Período: 31/12 a 15/01/2021; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGt PM carlos 
Sidney Souza; cPf: 283.342.642-91; valor: r$3.956,40. SGt PM João 
Max Souza da Silva; cPf: 331.229.702-87; valor: r$3.956,40. SGt PM 
rinaldo ferreira da Silva; cPf: 425.448.152-72; valor: r$3.956,40. 
SGt PM Marcio cley dos Santos Guimarães; cPf: 630.466.952-68; valor: 
r$3.956,40. cB PM clebyson John Borges Pinheiro; cPf: 961.448.312-15; 
valor: r$3.798,00. Sd PM danilo Max Moraes da Silva; cPf: 016.993.782-
82; 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 Nº25/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-JaN/21-BPrv); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: ourilândia do Norte-Pa; Período: 04 a 15/01/2021; Quantidade 
de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SUB tEN PM 
José roberto Soares araujo; cPf: 394.465.302-53 ; valor: r$2.901,36. 
cB PM david Bruno Pereira dos Santos; cPf: 934.965.082-72; valor: 
r$2.785,20. cB PM Murilo alberto dos Santos lira; cPf: 516.971.902-
78; valor: r$2.785,20. cB PM leiliane da costa Silva; cPf: 950.994.502-
10; valor: r$2.785,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº27/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (2ªQUiNZ-JaN/21-
BPrv/ SUPErviSÃo i); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 15 a 
30/01/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
Servidores: MaJ PM armando Jofre Souza de lima; cPf: 712.064.692-34 ; 
valor: r$4.747,80. tEN PM diogo costa dos Santos; cPf: 919.059.312-04; 
valor: r$4.233,30. cB PM rosileno Pantoja da Silva; cPf: 679.369.202-
00; valor: r$3.798,00. cB PM rafael fernandes caxias; cPf: 799.007.982-
87; 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 Nº30/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (2ªQUiNZ-JaNEiro/21-
BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: tomé-açu-Pa; Período: 15 a 30/01/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGt PM Evandro da Silva costa; cPf: 376.930.002-59; valor: r$3.956,40. 
SGt PM ronaldo cézar cordeiro dos Santos; cPf: 301.007.472-72; valor: 
r$3.956,40. SGt PM ivaldo Severo campos; cPf: 395.295.172-20; valor: 
r$3.956,40. SGt PM Eliezer Santos da costa; cPf: 574.061.622-00; valor: 
r$3.956,40. SGt PM José raimundo Pereira ramalho; cPf: 426.044.352-
68; valor: r$3.956,40. SGt PM lazaro da Silva Pamphylio; cPf: 
327.824.112-68; valor: r$3.956,40. ordENador: cEl QoPM MarcElo 
roNald BotElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
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Portaria Nº34/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (2ªQUiNZ-JaNEiro/21-
BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Parauapebas-Pa; Período: 15 a 30/01/2021; 
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 Márcio augusto araújo dos Santos; cPf: 410.284.492-
91; valor: r$3.956,40. SGt PM Simplício de Sousa amorim; cPf: 
443.614.242-68; valor: r$3.956,40. cB PM Herivelton tamerson Pereira 
cardoso; cPf: 984.795.802-59; valor: r$3.798,00. cB PM fabio alexandre 
lima Pereira; cPf: 957.444.442-20; valor: r$3.798,00. cB PM luciano 
Barros da Silva; cPf: 511.184.242-04; valor: r$3.798,00. ordENador: 
cEl QoPM MarcElo roNald BotElHo dE SoUZa; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº37/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (2ªQUiNZ-JaNEiro/21-
BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Goianésia do Pará-Pa; Período: 15 a 30/01/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGt PM carlos augusto teixeira Moura; cPf: 564.247.872-91; valor: 
r$3.956,40. cB PM Edvan ribeiro Gomes; cPf: 781.305.492.04; valor: 
r$3.798,00. cB PM Higor antônio ramos corrêa; cPf: 526.776.212-
15; valor: r$3.798,00. cB PM Pablo ricardo Silva calixto; cPf: 
013.649.722-55; valor: r$3.798,00. cB PM Wellington Pereira Barros; 
CPF: 823.897.052-00; Valor: R$3.798,00. CB PM Everton Carlos Naiff 
Botelho; cPf: 746.845.742-53; valor: r$3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM MarcElo roNald BotElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº38/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (2ªQUiNZ-JaNEiro/21-
BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: tailândia-Pa; Período: 15 a 30/01/2021; 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 
Paulo de araújo Silva; cPf: 251.398.192-87; valor: r$3.956,40. cB PM 
carlos castilho de alencar; cPf: 617.568.062-68; valor: r$3.798,00. 
cB PM João Henrique Siqueira Seabra; cPf: 999.465.482-91; valor: 
r$3.798,00. cB PM cleberson Miranda cardoso; cPf: 792.599.442-
87; valor: r$3.798,00. cB PM Marco Jhones Braga Monteiro; cPf: 
980.434.552-87; valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM MarcElo 
roNald BotElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.

Portaria Nº46/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (oP. carNaval 
SEGUro/21-BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Marituba-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 18/02/2021; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: 
SGt PM douglas Nazareno Santos de oliveira; cPf: 129.472.938-19; 
valor: r$1.044,48. SGt PM alexandre Guimarães de oliveira; cPf: 
587.365.902-82; valor: r$1.044,48. cB PM Pedro Josimar Nogueira da 
Silva; cPf: 600.197.602-30; valor: r$1.028,64. cB PM Marco Jhones Braga 
Monteiro; cPf: 980.434.552-87; valor: r$1.028,64. cB PM Pablo ricardo 
Silva calixto; cPf: 013.649.722-55; valor: r$1.028,64. ordENador: cEl 
QoPM MarcElo roNald BotElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº48/21/di/dF – 
objetivo:Policiamento e fiscalização de trânsito (oP. carNaval SEGUro/21-
BPrv) ; fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: vigia-Pa; Período: 12 a 18/02/2021; Quantidade de 
diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: SUB tEN PM Eliezer 
de araújo Silva; cPf: 307.642.112-34; valor: r$1.044,48. SGt PM Wesley 
Barbosa leite; cPf: 819.804.423-04; valor: r$1.044,48. SGt PM Jedson 
carvalho Silva; cPf: 487.124.772-49; valor: r$1.044,48. cB PM david Bruno 
Pereira dos Santos; cPf: 934.965.082-72; valor: r$1.028,64. cB PM Nielson 
costa Souza; cPf: 790.282.172-15; valor: r$1.028,64. ordENador: cEl 
QoPM MarcElo roNald BotElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº52/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (oP. carNaval/21-BPrv); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: Mosqueiro-Pa; Período: 14 a 18/02/2021; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGt PM amarilson Negrão 
lobo; cPf: 449.772.712-20; valor: r$696,32. SGt PM reginaldo Silva 
Barros; cPf: 379.885.902-78; valor: r$696,32. cB PM renan Silva de 
Melo; cPf: 948.065.512-87; valor: r$685,76. cB PM fábio Junho Pereira 
Barros; cPf: 718.494.592.15; valor: r$685,76. cB PM rafael de Souza 
Miranda; cPf: 935.545.402-34; valor: r$685,76. cB PM Paulo Sergio raiol 
Gonçalves; cPf: 748.972.842-87; valor: r$685,76. cB PM João Paulo 
Brito favacho; cPf: 736.205.052-68; valor: r$685,76. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº54/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento E fiscalização de transito (op. carnaval /2021/
BPrv) ; fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: vigia-Pa; Período: 14 a 18/02/2021; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGt PM 
luís cristovão farias de Souza; cPf: 293.986.222-20; valor: r$696,32. 
SGt PM Marinaldo Miranda da cruz; cPf: 381.751.262-72 ; valor: 
r$696,32. cB PM Jamyson Muniz Pinheiro; cPf: 792.425.962-72; valor: 
r$685,76. ordENador: cEl QoPM MarcElo roNald BotElHo dE 
SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Portaria Nº67/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-
fEvErEiro/21-BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Marituba-Pa; destino: aurora do Pará-Pa; Período: 30/01 a 
14/02/2021Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
Servidores: SUB tEN PM adilson Simeão dos Santos chagas; cPf: 
237.800.702-78; valor: r$3.956,40. SGt PM luís cristovão farias de 
Souza; cPf: 293.986.222-20 ; valor: r$3.956,40. cB PM Nataliano de 
oliveira vilhena; cPf: 100.714.597-82; valor: r$3.798,00. cB PM charliston 
Eduardo dos Santos lima; cPf: 883.852.642-72; valor: r$3.798,00. 
cB PM Helder valderir de oliveira Santos; cPf: 630.404.762-20; valor: 
r$3.798,00. cB PM francisco Parente Pinto filho; cPf: 676.426.242-
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 Nº72/21/di/dF – 
objetivo:Policiamento e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-fEvErEiro/21-
BPrv) ; fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Parauapebas-Pa; Período: 30/01 a 14/02/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGt PM Edivan charles Barros dias; cPf: 617.325.912-53; valor: 
r$3.956,40. SGt PM Marcos cristiano de Moura ferreira; cPf: 584.046.862-
20; valor: r$3.956,40. SGt PM cristiane do Socorro coelho Queiroz; cPf: 
429.385.032-53; valor: r$3.956,40. cB PM cleberson Miranda cardoso; 
cPf: 792.599.442.87; valor: r$3.798,00. cB PM leandro de Sousa 
Santos; cPf: 857.253.232-34; valor: r$3.798,00. cB PM Madson douglas 
de Brito oliveira; cPf: 835.452.712-34; valor: r$3.798,00. ordENador: 
cEl QoPM MarcElo roNald BotElHo dE SoUZa ; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº74/21/di/dF – 
objetivo:Policiamento e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-fEvErEiro/21-
BPrv) ; fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Goianésia do Pará-Pa; Período: 30/01 a 
14/02/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
Servidores: SGt PM valter Pereira lobato; cPf: 411.262.462-04; valor: 
r$3.798,00. cB PM robson rocha da Silva; cPf: 787.500.752-68; valor: 
r$3.798,00. cB PM roberto Sherlock Moraes da Silva; cPf: 660.460.412-
87; valor: r$3.798,00. cB PM Silvio reis da Silva; cPf: 642.542.752-
34; valor: r$3.798,00. cB PM Waldemar franco de castro Junior; cPf: 
789.133.302-53; valor: r$3.798,00. Sd PM Washington damasceno da 
Silva; cPf: 852.259.752-91; valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM 
MarcElo roNald BotElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº75/21/di/dF – 
objetivo:Policiamento e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-fEvErEiro/21-
BPrv) ; fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: cametá-Pa; Período: 30/01 a 14/02/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGt PM fábio Meireles Braga; cPf: 605.917.732-87; valor: r$3.956,40. 
cB PM robson de Sousa Barbosa; cPf: 818.276.872-15; valor: r$3.798,00. 
cB PM Hernan José Silva da Silva; cPf: 912.539.342-15; valor: 
r$3.798,00. cB PM Higor antônio ramos corrêa; cPf: 526.776.212-15; 
valor: r$3.798,00. cB PM valmir vasconcelos da Silva; cPf: 701.770.822-
91; valor: r$3.798,00. cB PM rafael lima da Silva; cPf: 758.882.972-91; 
valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM MarcElo roNald BotElHo 
dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Portaria Nº87/21/di/dF – 
objetivo:Policiamento e fiscalização de trânsito (2ªQUiNZ-fEvErEiro/21-
BPrv) ; fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: aurora do Pará-Pa; Período: 14/01 a 01/03/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGt PM Klébson Modesto carvalho; cPf: 304.414.042-00; valor: 
r$3.956,40. SGt PM Jucelino Silva torres; cPf: 440.776.022-20; valor: 
r$3.956,40. SGt PM Silvio Jarbas Martins Barradas; cPf: 488.849.442-
87; valor: r$3.956,40. cB PM José revelino de Maria oliveira; cPf: 
755.715.102-00; valor: r$3.798,00. cB PM Emanoel Nasareno Santana da 
Silva; cPf: 516.513.942-53; valor: r$3.798,00. cB PM anderson alexandre 
da Silva; cPf: 730.508.222-87; valor: r$3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM MarcElo roNald BotElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº92/21/di/dF – 
objetivo:Policiamento e fiscalização de trânsito (2ªQUiNZ-fEvErEiro/21-
BPrv) ; fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: tailândia-Pa; Período: 14/02 a 01/03/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGt PM carlos augusto Barros amoras; cPf: 452.424.532-49; valor: 
r$3.956,40. SGt PM Elias Pinheiro Barbosa; cPf: 367.699.752-20; 
valor: r$3.956,40. cB PM luiz Henrique Gonzaga da costa Santos; cPf: 
836.600.622-00; valor: r$3.798,00. cB PM Yasmin rocha do Nascimento; 
cPf: 935.396.302-87; valor: r$3.798,00. cB PM carlos felipe Bahia 
Magalhães ; cPf: 010.425.532-38; valor: r$3.798,00. Sd PM Eliase da 
Silva Barbosa; cPf: 018.985.802-86; valor: r$3.798,00. ordENador: 
cEl QoPM MarcElo roNald BotElHo dE SoUZa; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº100/21/di/dF – 
objetivo:Policiamento e fiscalização de trânsito (2ªQUiNZ-JaNEiro/21-
BPrv) ; fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: cametá-Pa; Período: 15 a 30/01/2021; Quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGt PM Manoel 
francisco freitas de oliveira; cPf: 351.991.562-68; valor: r$3.956,40. 
SGt PM douglas Nazareno Santos de oliveira; cPf: 129.472.938-19 ; valor: 
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r$3.956,40. cB PM carlos Williams rendeiro lima; cPf: 685.750.762-72; 
valor: r$3.798,00. cB PM thiago Miranda Marinho; cPf: 852.422.922-53; 
valor: r$3.798,00. cB PM Bruno dias Goes; cPf: 015.581.442-77; valor: 
r$3.798,00. Sd PM Hury augusto cruz Maciel; cPf: 016.574.032-97; 
valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM MarcElo roNald BotElHo 
dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Portaria Nº101/21/di/dF – 
objetivo:Policiamento e fiscalização de trânsito (2ªQUiNZ-JaNEiro/21-
BPrv) ; fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Santo antônio do tauá-Pa; Período: 15 a 30/01/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGt PM raimundo Edilson Bezerra da Silva Júnior; cPf: 302.300.712-
87 ; valor: r$2.611,20. SGt PM indiodilson andré de Jesus Melo; cPf: 
634.070.602-97; valor: r$2.611,20. cB PM Murilo alberto dos Santos lira 
; cPf: 516.971.902-78; valor: r$2.571,60. cB PM Nataliano de oliveira 
vilhena; cPf: 100.714.597-82; valor: r$2.571,60. cB PM felipe carvalho 
trindade; cPf: 012.558.012-63; valor: r$2.571,60. cB PM Marcelo Matias 
de Jesus; cPf: 775.684.272-34; valor: r$2.571,60. ordENador: cEl 
QoPM MarcElo roNald BotElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº103/21/di/dF – 
objetivo: Policiamento E Supervisão dos Postos rodoviários 1° Quinzena 
de Março/21 - Supervisão i; fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-Pa; destino: conceição do araguaia-Pa; 
Período: 01 a 16/03/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: tEN cEl PM leonardo franco costa; cPf: 
591.837.642-91; valor: r$4.747,80. ordENador: cEl QoPM MarcElo 
roNald BotElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
     

Protocolo: 844355

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°109/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolvE:
art. 1° autorizar o servidor JoSÉ liNdEMBErG PiNHEiro dE olivEira, 
St PM rG 11887, cPf 169.706.832-49, Mf 338999501, MotoriSta do 
faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro 
Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais) na 339039 
(Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 24 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENtil Silva – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 844184

diÁria
.

Portaria Nº 147/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: organizar a 
representação do faSPM no município de Breves para atender aos policiais 
militares interessados em conhecer melhor as atividades que estão sendo 
implantadas e outros andamentos no faSPM. fUNdaMENto lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Breves, curralinho, 
Melgaço e Portel; Período: nos dias 23, 24, 25 e 26 de agosto de 2022; 
Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação e 03 de diárias de pousada, 
na categoria “B”; Servidor: caP PM rG 9778 roNaldo MoNtEiro dE 
liMa; cPf: 124.398.862-20, no valor: r$ 1.015,49. ordENador: raUl 
ZÊNio GENtil Silva; PraZo Para PrEStaÇÃo dE coNtaS: 05 (ciNco) 
diaS aPÓS a data dE rEcEBiMENto do valor.

Protocolo: 844158
Portaria Nº 148/2021/Gab. diretor/FasPM – objetivo: 
acompanhar a equipe responsável por organizar a representação do faSPM 
nos municípios de Breves, curralinhos, Melgaço, e Portel, para atender 
aos policiais militares interessados em conhecer melhor as atividades que 
estão sendo implantadas e outros andamentos no faSPM. fUNdaMENto 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Breves, 
curralinho, Melgaço e Portel-Pa; Períodos de 23, 24, 25 e 26 de agosto 
de 2022; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação e 03 diárias 
de pousada; Na categoria “B”; colaboradores Eventuais: rG 3740090 
alESSaNdro MoiSÉS fErrEira cardoSo; cPf: 664.299.512-00, no 
valor total: r$ 1.661,66; rG  2737676 fraNK SiNatra dE aZEvEdo; 
cPf: 575.434.532-15 no valor total r$ 1.661,66. ordENador: raUl 
ZÊNio GENtil Silva; PraZo Para PrEStaÇÃo dE coNtaS: 05 (ciNco) 
diaS aPÓS a data dE rEtorNo.

Protocolo: 844159

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo de ViGÊNcia ao coNtrato 
adMiNistratiVo N° 011/2018 - FUNsaU

objeto: PrEStaÇÃo dE SErviÇoS dE aGENciaMENto dE viaGENS.
vigência: 15/08/2022 a 14/08/2023
recursos orçamentários: fonte: 0150 (recurso Próprio) 0350 (recur-
so Próprio – Superávit) Programa de trabalho: 06122129783380000 Pi: 
4120008338c Natureza de despesa: 339033
valor total: r$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
contratante: fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU
contratada: dEcolaNdo tUriSMo E rEPrESENtaÇÃo
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU

Protocolo: 843996

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata
errata da PUBLicaÇÃo de ProtocoLo Nº 843031 

data: 23/08/2022
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos Nº 065/2022

onde se lê:
coNtratado: EvErtoN MENdoNÇa da Silva
Leia-se:
coNtratado: toNY EvErtoN MENdoNÇa da Silva

Protocolo: 843961
errata

errata da PUBLicaÇÃo de ProtocoLo Nº 842359 
data: 22/08/2022

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 083/2022
onde se lê:
coNtratado: EvErtoN MENdoNÇa da Silva
Leia-se:
coNtratado: toNY EvErtoN MENdoNÇa da Silva

Protocolo: 843962
errata

errata da PUBLicaÇÃo de ProtocoLo Nº 842280 
data: 22/08/2022

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 065/2022
onde se lê:
coNtratado: EvErtoN MENdoNÇa da Silva
Leia-se:
coNtratado: toNY EvErtoN MENdoNÇa da Silva

Protocolo: 843959
errata

errata da PUBLicaÇÃo de ProtocoLo Nº 843082
 data: 23/08/2022

ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos Nº 083/2022
onde se lê:
coNtratado: EvErtoN MENdoNÇa da Silva
Leia-se:
coNtratado: toNY EvErtoN MENdoNÇa da Silva

Protocolo: 843964

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 01
eXercÍcio: 2022

coNtrato: 088/2021
data da assinatura: 17/08/2022
objeto: Este termo aditivo tem como objeto a prorrogação de vigência por 
mais 04 (quatro) meses ao contrato n° 088/2021, com fundamentação 
legal no art 57, parágrafo primeiro, inciso ii da lei n° 8.666/93, não ha-
vendo aumento de crédito orçamentários.
vigência: 18/08/2022 até 17/12/2022.
contratada: iNovarE EMPrEENdiMENtoS, coNStrUÇÕES E SErviÇoS 
ltda
cNPJ: 20.239.662/0001-26
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 844122
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diÁria
.

Portaria Nº 341/diÁria/dF de 13 de JULHo de 2022
o coMaNdaNtE-GEral do cBMPa E coordENador EStadUal dE 
dEfESa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da 
lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992. considerando o decreto Estadual 
nº 734, de 07 de maio de 1992 e a Portaria Nº 278 de 23 de outubro de 
2019 – SEad;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019,publicada 
no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a Portaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada 
no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder aos militares: StEN BM WaSHiNGtoN lUiS BraBo 
da Silva, 5428408/3, SGt BM carloS cESar BarroS doS SaNto, 
5598516/1, SGt BM JoSE carloS da Silva BarBoSa, 5084393/2, cB 
BM ivaNildo BaraHUNa da coSta, 57218547/1, 12 (doZE) diárias de 
alimentação e 09 (NovE) diárias de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 10.339,28 (dEZ Mil E trEZENtoS E triNta E NovE 
rEaiS E viNtE E oito cENtavoS), para seguirem viagem de Belém para 
respectivas cidades, no período que inicia dia 15 de Julho a 01 de agos-
to de 2022, a serviço da assessoria de comunicação do cBMPa.
art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pos-
to /
Grad

NoMe MF ori-
GeM destiNo

data diÁ-
rias

VaLor 
UNit. 
(r$)

totaL 
(r$)

saÍda reGresso a P

StEN 
BM

WaSHiNGtoN 
lUiS BraBo 

da Silva

5428408/ 
3 BElÉM

SoUrE - Pa  
SalvatErra 

- Pa
15/07/2022 18/07/2022 4 3 131,88

r$2.455,60

MoSQUEiro 
- Pa 22/07/2022 25/07/2022 4 3 87,04

SaNta Maria 
do Para - Pa  

PEiXE-Boi - Pa  
BraGaNÇa - 

Pa  SaliNoPo-
liS - Pa

22/07/2022 25/07/2022 4 3 131,88

SGt 
BM

carloS cE-
Sar BarroS 
doS SaNto

5598516/ 
1 BElÉM

SoUrE -Pa 
SalvatErra 

- Pa
15/07/2022 18/07/2022 4 3 131,88

r$2.455,60

MoSQUEiro 
- Pa 22/07/2022 25/07/2022 4 3 87,04

SaNta Maria 
do Para - Pa 

PEiXE-Boi - Pa 
BraGaNÇa - 

Pa SaliNoPo-
liS - Pa

22/07/2022 25/07/2022 4 3 131,88

SGt 
BM

JoSE carloS 
da Silva 
BarBoSa

5084393/ 
2 BElÉM

MaraPaNiM - 
Pa  MaracaNÃ 

- Pa  Bar-
carENa - Pa  
aBaEtEtUBa 

- Pa

15/07/2022 18/07/2022 4 3 131,88

r$2.769,48SaNta Maria 
do Para - Pa  

PEiXE-Boi - Pa  
BraGaNÇa - 

Pa  SaliNoPo-
liS - Pa

22/07/2022 25/07/2022 4 3 131,88

oUtEiro - Pa  
cotiJUBa - Pa 29/07/2022 01/08/2022 4 3 131,88

cB BM
ivaNildo 
BaraHUNa 
da coSta

57218547/ 
1 BElÉM

MaraPaNiM - 
Pa  MaracaNÃ 

- Pa  Bar-
carENa - Pa  
aBaEtEtUBa 

- Pa

15/07/2022 18/07/2022 4 3 126,60

r$2.658,60SaNta Maria 
do Para - Pa  

PEiXE-Boi - Pa  
BraGaNÇa - 

Pa  SaliNoPo-
liS - Pa

22/07/2022 25/07/2022 4 3 126,60

oUtEiro - Pa  
cotiJUBa - Pa 29/07/2022 01/08/2022 4 3 126,60

ordENador: HaYMaN aoPlo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
coMaNdaNtE GEral do cBMPa  E coordENador EStadUal dE dEfE-
Sa civil

Protocolo: 843963
Portaria Nº 311/diÁria/dF de 20 de JUNHo de 2022

o coMaNdaNtE-GEral do cBMPa E coordENador EStadUal dE 
dEfESa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da 
lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992. considerando o decreto Estadual 
nº 734, de 07 de maio de 1992 e a Portaria Nº 278 de 23 de outubro de 
2019 – SEad;

considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019,publicada 
no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a Portaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada 
no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder aos militares relacionados em planilha anexa, diárias de 
alimentação e diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$ 147.067,40 (cENto E QUarENta E SEtEME Mil E SESSENta E SEtE 
rEaiS E QUarENta cENtavoS), para seguirem viagem para os respec-
tivos municípios e localidades, no período de 15 a 20 de Junho de 2022, 
a serviço do comando operacional do cBMPa na operação corpus chris-
ti 2022.
art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PoSto /
Grad NoME Mf oriGEM dEStiNo

data Nº dE 
diáriaS

valor 
UNit. 
(r$)

total (r$)
SaÍda rEGrESSo aliM PoUS

tEN BM

PaUlo 
HENriQUE 
SaNtoS dE 

MatoS

5824044-1 2º GBM
MarUdá - 

MaraPaNiM 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 116,05 r$812,35

SGt BM
ivaN 

NoGUEira 
Saraiva

5623642-1 2º GBM
MarUdá - 

MaraPaNiM 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGt BM
UZiEl 

da Silva 
oEiraS

5621003-1 2º GBM
MarUdá - 

MaraPaNiM 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 87,04 r$609,28

Sd BM
MatHEUS 
aUGUSto 
doS rEiS

5932407-1 2º GBM
MarUdá - 

MaraPaNiM 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 85,72 r$600,04

SGt BM

SaNdro 
MENdES 
lEal da 
Silva

57189418-1 cfaE
MarUdá - 

MaraPaNiM 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGt BM

MarcE-
lo doS 
SaNtoS 
GiMENES

5618231-1 aBM
MarUdá - 

MaraPaNiM 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGt BM

JoSÉ 
valdEcY 

PaUliNo dE 
SaNtaNa

5601371-1 2º GBM
criSPiM - 

MaraPaNiM 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGt BM
laUrivaN 

JoNaS vaS-
coNcEloS

5623618-1 2º GBM
criSPiM - 

MaraPaNiM 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 87,04 r$609,28

cB BM
JairlEN 

SaNtoS da 
Silva

57218544-1 2º GBM
criSPiM - 

MaraPaNiM 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 85,72 r$600,04

SGt BM

GlEiBE 
aNdErSoN 
dE SoUZa 

tElES

57173347/1 QcG
criSPiM - 

MaraPaNiM 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 87,04 r$609,28

Sd BM

alES-
SaNdro 
dE liMa 

fiGUEirEdo

5932452/ 1 QcG
criSPiM - 

MaraPaNiM 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 85,72 r$600,04

SGt BM
JoSEilSoN 
crUZ do 
roSário

5601509-1 2º GBM
caMará - 

MaraPaNiM 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGt BM
JÚlio SÉr-
Gio BElÉM 
da Silva

5399084-1 2º GBM
caMará - 

MaraPaNiM 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGt BM
JoSÉ Maria 
PiNto doS 

SaNtoS
5421780-1 2º GBM

caMará - 
MaraPaNiM 

- Pa
16/06/2022 19/06/2022 4 3 87,04 r$609,28

cB BM

aNtoNio 
tadEU 
PiNHEi-
ro daS 
cHaGaS

57217913-1 2º GBM
caMará - 

MaraPaNiM 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 85,72 r$600,04

SGt BM
SHarlYS 
PiNHEiro 
SoarES

5623219-1 2º GBM
alGodoal 

- MaracaNÃ 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGt BM

fraNciSco 
dElMiro 
doS rEiS 

MElo

5601444-1 2º GBM
alGodoal 

- MaracaNÃ 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGt BM

MarcoS 
JoSÉ Ma-
MEdES dE 

SoUZa

5601045-1 2º GBM
alGodoal 

- MaracaNÃ 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGt BM
alciNdo 

SEaBra da 
Silva

5601053-1 2º GBM
alGodoal 

- MaracaNÃ 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 87,04 r$609,28
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cB BM

WaldEMir 
dE liMa 
rodri-
GUES

5438560-1 2º GBM
alGodoal 

- MaracaNÃ 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 85,72 r$600,04

cB BM
iSaBEla 

do coUto 
liMa

57189289/1 QcG
alGodoal 

- MaracaNÃ 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 85,72 r$600,04

Sd BM
rafaEl 

SoUZa dE 
olivEira

5917160/2 QcG
alGodoal 

- MaracaNÃ 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 85,72 r$600,04

StEN BM

MatEUS 
caciS 

SaloMÃo 
NEto

5601215-1 2º GBM
fortalEZi-
NHa - Mara-

caNÃ - Pa
16/06/2022 19/06/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGt BM
lUiZ PaUlo 
Silva da 
cUNHa

5601304-1 2º GBM
fortalEZi-
NHa - Mara-

caNÃ - Pa
16/06/2022 19/06/2022 4 3 87,04 r$609,28

cB BM
valNEi 
alvES 

SaMUEl
57217914-1 2º GBM

fortalEZi-
NHa - Mara-

caNÃ - Pa
16/06/2022 19/06/2022 4 3 85,72 r$600,04

Sd BM

aNtoNio 
aUirES 

olivEira 
coUtiNHo

5932348-1 2º GBM
fortalEZi-
NHa - Mara-

caNÃ - Pa
16/06/2022 19/06/2022 4 3 85,72 r$600,04

tEN BM

carloS 
alBErto 
fErrEi-
ra doS 
SaNtoS 
JUNior

5608899/1 28º GBM 
SÃo do-

MiNGoS do 
caPiM - Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 141,11 r$987,77

SGt BM
NailSoN 

JoSÉ caMa-
ra loBo

5598494/1 28º GBM 
SÃo do-

MiNGoS do 
caPiM - Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGt BM

oScar doS 
SaNtoS 

fErrEira 
JUNior

57173968/1 28º GBM 
SÃo do-

MiNGoS do 
caPiM - Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 131,88 r$923,16

Sd BM
tadEU doS 

SaNtoS 
SaMPaio

5932366/1 28º GBM 
SÃo do-

MiNGoS do 
caPiM - Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 3 126,60 r$886,20

MaJ BM
fáBio 

cardoSo 
fErrEira

57190121-1 17º GBM colarES 
- Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 158,26 r$1.107,82

StEN BM

aNtÔNio 
Marco 

cardoSo 
da Silva

5617472-1 17º GBM colarES 
- Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGt BM
ivaNildo 
favacHo 

PiNto liMa
5398703-1 17º GBM colarES 

- Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGt BM
JoÃo Nildo 
raiol da 

coSta
5209978-1 17º GBM colarES 

- Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 131,88 r$923,16

cB BM

WElliN-
GtoN 

carloS 
vENaNcio 
dE liMa

57218032-1 17º GBM colarES 
- Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 126,60 r$886,20

SGt BM
dENilSoN 
MEirElES 
QUEiroZ 

54185188 22º GBM MocaJUBa 
- Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGt BM

PaUlo 
afoNSo 
loPES 

NoGUEira

54185200 22º GBM MocaJUBa 
- Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 131,88 r$923,16

cB BM

clEdiSoN 
do ESPiri-
to SaNto 
PaNtoJa 
GoNÇal-

vES 

57218556 22º GBM MocaJUBa 
- Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 126,60 r$886,20

Sd BM
faBio 

SErrÃo da 
Silva

5932535 22º GBM MocaJUBa 
- Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 126,60 r$886,20

Sd BM

MiKE 
HUNdErSEN 
GoMES dE 

MEllo 

5932422 22º GBM MocaJUBa 
- Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 126,60 r$886,20

MaJ BM
daNilo 

rodriGUES 
Silva

57175166 18º GBM SoUrE - Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 158,26 r$1.107,82

SGt BM

EMaNUEl 
doS 

SaNtoS 
SaNcHES

57189329 18º GBM SoUrE - Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGt BM
MoiSES 

doS SaN-
toS lEÃo

57173443 18º GBM SoUrE - Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 131,88 r$923,16

cB BM
daNilo 

WilKEr da 
GaMa liMa

5932486 18º GBM SoUrE - Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 126,60 r$886,20

StEN BM
ricardo 
rESQUE 
vEloSo

5601878-1 1º GBM SoUrE - Pa 15/06/2022 20/06/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

SGt BM
JorGE lUiZ 
dE araÚJo 
NoGUEira

5623456/1 1º GBM SoUrE - Pa 15/06/2022 20/06/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

cB BM

Maria da 
aSSENÇÃo 
fErrEira 
MoNtEiro

57190149-1 cfaE SoUrE - Pa 15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

SGt BM

lUcival 
BrUNo 

aNdradE 
dE MElo

57173413 18º GBM SoUrE - Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGt BM
GilvaNdo 
PErEira 
MiraNda

5621011/1 1º GMaf SoUrE - Pa 15/06/2022 20/06/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

SGt BM
GlEidSoN 

GoMES 
viNENtE

57173888/1 1º GMaf SoUrE - Pa 15/06/2022 20/06/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

cB BM
SaNNiErY 
liSBoa da 

Silva
57217937/1 1º GMaf SoUrE - Pa 15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

SGt BM
JoElSoN 

coElHo dE 
MElo

5426090 18º GBM

Praia 
GraNdE - 

SalvatErra 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 0 131,88 r$527,52

SGt BM
dENilSoN 

caMara da 
Silva

5399661 18º GBM

Praia 
GraNdE - 

SalvatErra 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 0 131,88 r$527,52

Sd BM

aNdrÉ 
lUiS doS 
SaNtoS 
GUSMao

5932489 18º GBM

Praia 
GraNdE - 

SalvatErra 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 0 126,60 r$506,40

Sd BM

PEdro 
WilHaMiS 
SEaBra 
aBrEU

5932278/1 1º GMaf

Praia 
GraNdE - 

SalvatErra 
- Pa

15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

cB BM

rafaEl 
EliaS 

fiGUEirEdo 
MorEira

57189168 18º GBM
JoaNES - 

SalvatErra 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 0 126,60 r$506,40

SGt BM
EMErSoN 

lEÃo 
riBEiro

57174006/1 1º GMaf
JoaNES - 

SalvatErra 
- Pa

15/06/2022 20/06/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

cB BM
EdSoN doS 
PraZErES 

viaNa
57217949/1 1º GMaf

JoaNES - 
SalvatErra 

- Pa
15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

SGt BM

lUiZ 
NaZarENo 
BatiSta da 

Silva 

5607353 18º GBM
áGUa Boa 

-SalvatErra 
- Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 0 131,88 r$527,52

SGt BM
EldEr 

olivEira 
Garcia

57174004/1 1º GMaf
áGUa Boa 

-SalvatErra 
- Pa

15/06/2022 20/06/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

Sd BM

aldo 
NaSci-

MENto dE 
alMEida

5932542/1 1º GBM
áGUa Boa 

-SalvatErra 
- Pa

15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

SGt BM

EdUardo 
GaBriEl 
olivEira 
dE MoUra

5210283-1 1º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGt BM

lUiS 
otávio 
riBEiro 
rodri-
GUES

5452643-1 1º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGt BM
MarcElo 
dE aSSiS 
da Silva

5397960/1 1º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGt BM

JoSÉ 
aUGUSto 

MarGalHo 
PaNtoJa

5430437-1 1º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGt BM
odENilSoN 

liSBoa 
corrEa

5610222/1 1º GMaf SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 131,88 r$1.186,92
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SGt BM

raildo 
MoNtEi-
ro doS 
SaNtoS

57173416/1 1º GMaf SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGt BM
afoNSo 

riBEiro da 
coSta

5428599/ 1 QcG SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGt BM

GraÇa iNÊZ 
tEiXEira 
dE Ho-
laNda

57189203-1 cfaE SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGt BM
aNdrÉ Wil-
SoN MoUra 

raiol
5826764/1 21º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGt BM
roBSoN 
cUNHa 

olivEira
57175036/1 21º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGt BM
aNoriNo 
Silva doS 
SaNtoS

57173403/1 21º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGt BM

MatHEUS 
da 

coNcEicao 
MoraES

57173913-1 3º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGt BM

vÂNia 
criStiNa 

coSta 
Silva

57190182-1 aBM SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGt BM
NElio 
JUNior 
corrEa

54185177-1 aBM SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

cB BM

JUcival 
alMEida 
PiEdadE 
JÚNior

57217950/1 1º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

cB BM

WElliN-
GtoN 

doUGlaS 
corrEa do 

valE

57189101/1 21º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

cB BM

arlEY 
rafaEl 

BarBoSa 
rodri-
GUES 

57217782-1 1º GBS SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

cB BM

fáBio 
BrUNo So-
ZiNHo dE 
HolaNda

57218590-1 1º GBS SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

Sd BM

taiS 
fErNaNda 
GEMaQUE 
aMaral

5932510/1 QcG SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

Sd BM
NaYaNNa  
da coSta 
olivEira

5932316-1 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

Sd BM

JoÃo 
PaUlo dE 
aZEvEdo 
rodri-
GUES

5932548/1 21º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

Sd BM

fraNSciS-
co coSta 
GoUvÊa 

NEto

5932282-1 1º GBS SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

Sd BM

EdSoN 
adriaNo 

doS 
SaNtoS 

BarBoSa

5932288-1 1º GBS SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

cB BM
KlEYfEr 
PaUla 

NoGUEira
57217982/1 1º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

cB BM
aUGUSto 

cÉSar Maia 
da cUNHa

57189359/1 1º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

Sd BM
dENilSoN 
PErEira 
SodrÉ

5932505/1 1º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

SGt BM
HolliMar 
WataNaBE 
dE liMa

5209889-1 19º GBM oUrÉM - Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGt BM
EvEraldo 
BarroS 

doS rEiS
5601185-1 19º GBM oUrÉM - Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGt BM
EdivaN 

ModESto 
aNdradE

5623480-1 19º GBM oUrÉM - Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 131,88 r$923,16

cB BM
tiaGo da 

coNcEiÇÃo 
SoBriNHo

57217820-1 19º GBM oUrÉM - Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 126,60 r$886,20

SGt BM

EdiMil-
SoN doS 
SaNtoS 

rEZUENHo

5601193-1 19º GBM PEiXE Boi 
- Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGt BM

aNdrÉ 
rENato 

BarBoSa 
dE liMa

5601002-1 19º GBM PEiXE Boi 
- Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGt BM
orNilSoN 
dE SoUSa 

Brito
54185236-1 19º GBM PEiXE Boi 

- Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 131,88 r$923,16

cB BM
aNdrÉ 

olivEira 
da Silva

54186691-2 19º GBM PEiXE Boi 
- Pa 16/06/2022 19/06/2022 4 3 126,60 r$886,20

SGt BM

Edvaldo 
aUGUSto 
SoUZa da 

Silva

5623626/1 11º GBM PortEl - Pa 15/06/2022 20/06/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

cB BM
HEltoN 

coSta dE 
olivEira

57189202/1 11º GBM PortEl - Pa 15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

cB BM

GUStavo 
HENriQUE 
dE aSSUN-
ÇÃo Silva

57217701/1 11º GBM PortEl - Pa 15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

cB BM
adriaNo 

dE olivEi-
ra alvES

57217737/1 11º GBM PortEl - Pa 15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

cB BM
PaUlo SEr-
Gio SoUZa 
MacHado

5718940/1 11º GBM PortEl - Pa 15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

Sd BM
allaN 

florÊNcio 
da Silva

57217718/1 11º GBM PortEl - Pa 15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

tEN BM

ocival do 
carMo dE 
vaScoN-
cEloS 

BarroS

5428700 8ºGBM

QUEiroZ 
GalvÃo - 

BrEU BraN-
co - Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 0 141,11 r$564,44

StEN BM

aNtÔNio 
carloS 

do carMo 
coSta

5601738 8ºGBM

QUEiroZ 
GalvÃo - 

BrEU BraN-
co - Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 0 131,88 r$527,52

StEN BM
NElSoN 

JardiM da 
Silva

5598567 8ºGBM

QUEiroZ 
GalvÃo - 

BrEU BraN-
co - Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 0 131,88 r$527,52

cB BM
EUclidES 
da Silva 
JÚNior

57218029 8ºGBM

QUEiroZ 
GalvÃo - 

BrEU BraN-
co - Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 0 126,60 r$506,40

Sd BM

PaUlo 
EMÍdio 

alMEida 
ParadEla

5932272 8ºGBM

QUEiroZ 
GalvÃo - 

BrEU BraN-
co - Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 0 126,60 r$506,40

tEN BM

MatEUS 
HENriQUE 

BitEN-
coUrt 

MacEdo

5932603 8º GBM
Praia do 

MEio - BrEU 
BraNco - Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 0 141,11 r$564,44

SGt BM
Silvio 

filGUEira 
GalvÃo

5209463 8º GBM
Praia do 

MEio - BrEU 
BraNco - Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 0 131,88 r$527,52

SGt BM

clEoSoN 
clEY da 
Silva 

favacHo

5610370 8º GBM
Praia do 

MEio - BrEU 
BraNco - Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 0 131,88 r$527,52

cB BM

JociNaldo 
Silvio 
MaUÉS 

MoraES

57189333 8º GBM
Praia do 

MEio - BrEU 
BraNco - Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 0 126,60 r$506,40

cB BM NailtoN 
Baia BElo 57190068 8º GBM

Praia do 
MEio - BrEU 
BraNco - Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 0 126,60 r$506,40

StEN BM
JoSÉ 

MEdEiroS 
dE SoUSa

5620597 8º GBM

Praia do 
alEMÃo - 

BrEU BraN-
co - Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 0 131,88 r$527,52



diário oficial Nº 35.090   51Quinta-feira, 25 DE AGOSTO DE 2022

SGt BM

afoNSo 
dE JESUS 

SaNtoS dE 
caStro

5422752 8º GBM

Praia do 
alEMÃo - 

BrEU BraN-
co - Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 0 131,88 r$527,52

cB BM

rENato 
PiNHEiro 
rodri-
GUES

57189351 8º GBM

Praia do 
alEMÃo - 

BrEU BraN-
co - Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 0 126,60 r$506,40

cB BM

JoSÉ 
roBErto 
alMEida 

doS 
SaNtoS

57189114 8º GBM

Praia do 
alEMÃo - 

BrEU BraN-
co - Pa

16/06/2022 19/06/2022 4 0 126,60 r$506,40

SGt BM
HEliSSoN 
clEY MElo 
do carMo

57173694 4º GBM
araMaNaÍ 
- BEltErra 

- Pa
16/06/2022 19/06/2022 4 3 131,88 r$923,16

cB BM
fáBio 

liMa dE 
olivEira

57218520 4º GBM
araMaNaÍ 
- BEltErra 

- Pa
16/06/2022 19/06/2022 4 3 126,60 r$886,20

Sd BM

JacKSoN 
aNdErSoN 
dE SoUSa 

alvES

5932571 4º GBM
araMaNaÍ 
- BEltErra 

- Pa
16/06/2022 19/06/2022 4 3 126,60 r$886,20

StEN BM

PEdro 
PaUlo 

coUtiNHo 
BaÍa

5608767 4º GBM
PiNdoBal 
- BEltErra 

- Pa
16/06/2022 19/06/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGt BM

ElÍdio 
ÉdEN da 

Mota 
coHEN

5826900 4º GBM
PiNdoBal 
- BEltErra 

- Pa
16/06/2022 19/06/2022 4 3 131,88 r$923,16

Sd BM
GlEidSoN 

vilHENa da 
Silva

5932581 4º GBM
PiNdoBal 
- BEltErra 

- Pa
16/06/2022 19/06/2022 4 3 126,60 r$886,20

Sd BM
MatHEUS 

fiGUEirEdo 
da Silva

5932563 4º GBM
PiNdoBal 
- BEltErra 

- Pa
16/06/2022 19/06/2022 4 3 126,60 r$886,20

cB BM
JoBSoN 

rodriGUES 
da coSta

57189297 coP
SaNta Maria 

do Pará 
- Pa

15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

cB BM

roclaNE 
daMaS-
cENo da 

Silva

57217779/1 QcG
SaNta Maria 

do Pará 
- Pa

15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

Sd BM

victor 
MoraES 
caBral 
loBato

5932318/1 QcG
SaNta Maria 

do Pará 
- Pa

15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

cB BM

NilSoN 
JUNior 

da coSta 
SiMÕES

57218351 coP
SaNta Maria 

do Pará 
- Pa

15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

cB BM

rENata 
HElENa 

GoNÇalvES 
MartiNS 
cardoSo

57189311-1 cfaE
SaNta Maria 

do Pará 
- Pa

15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

cB BM

alEX-
SaNdro 
SoarES 
aMoEdo

57190166-1 cfaE
SaNta Maria 

do Pará 
- Pa

15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

tEN 
QoBM

raMoN 
Prado 
SoUZa

5932599 QcG
SaNta Maria 

do Pará 
- Pa

15/06/2022 20/06/2022 6 5 141,11 r$1.552,21

SGt BM

aNtoNio 
alEX 

PiNHEi-
ro doS 
SaNtoS

57173854/1 QcG
SaNta Maria 

do Pará 
- Pa

15/06/2022 20/06/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

SGt BM

rafaEl 
roGErio 
BarroS 
viaNa

54185260-1 aBM
SaNta Maria 

do Pará 
- Pa

15/06/2022 20/06/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

cB BM
NElSoN 

roSa doS 
rEMÉdioS

57218391 25º GBM
SaNta Maria 

do Pará 
- Pa

15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

tEN 
QoBM

alUiZio 
lUiZ aZE-
vEdo dE 
araUJo

5932594 QcG
SaNta Maria 

do Pará 
- Pa

15/06/2022 20/06/2022 6 5 141,11 r$1.552,21

SGt BM

MaNoEl 
NaZarENo 
olivEira 
dE SoUZa 

JUNior

54185202/ 
1 QcG

SaNta Maria 
do Pará 

- Pa
15/06/2022 20/06/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

cB BM

alESSaN-
dro MaUro 
rodriGUES 

da Silva

57189437-1 1º GBS
SaNta Maria 

do Pará 
- Pa

15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

cB BM
alBErto 

Silva doS 
SaNtoS

57217785-1 1º GBS
SaNta Maria 

do Pará 
- Pa

15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

tcEl 
QoBM

Erival-
do doS 
SaNtoS 

cardoSo

51855688/1 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 20/06/2022 6 5 158,26 r$1.740,86

SGt BM

rodriGo 
da Silva 

vaScoNcE-
loS

57173865/1 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 20/06/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

cB BM
GilSoN 

fErrEira 
MartiNS

57218368/1 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

StEN BM
rEGiNaldo 
PErEira dE 
MiraNda

3392201/2 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

cB BM
rafaEl 

GoMES dE 
aNdradE

57190094 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 15/06/2022 19/06/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

SGt BM
JÚlio 

cEZar liMa 
coSta 

5601088-1 19º GBM
SaNta lUZia 

do Pará 
- Pa

15/06/2022 20/06/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

SGt BM
JoSÉ daS 
cHaGaS 

SaNtiaGo
5610443-1 19° GBM

SaNta lUZia 
do Pará 

- Pa
15/06/2022 20/06/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

cB BM
PaUlo JoSÉ 
NoGUEira 

loPES
57189215-1 19° GBM

SaNta lUZia 
do Pará 

- Pa
15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

SGt BM

aNtÔNio 
afoNSo 

SiQUEira 
arrUda

5610206-1 19° GBM
SaNta lUZia 

do Pará 
- Pa

15/06/2022 20/06/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

cB BM

EdilSoN 
aNtÔNio 

BorGES dE 
caStro

57218024-1 19º GBM
SaNta lUZia 

do Pará 
- Pa

15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

cB BM

cEliNo 
fErrEira 
SoarES 
JÚNior

57218022-1 19º GBM
SaNta lUZia 

do Pará 
- Pa

15/06/2022 20/06/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
coMaNdaNtE GEral do cBMPa E coordENador EStadUal dE dEfESa 
civil

Protocolo: 843855
Portaria Nº.220/diÁria/cedec, de 24 de aGosto de 2022.
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022.
rESolvE:
art. 1º – conceder aos militares: caP QoBM JErÔNiMo MoNtEiro da 
Silva, SGt QBM cElSo dE SoUZa SalGado e SGt QBM dENilSoN coS-
ta BorGES, 03 (três) diárias de alimentação e 02 (duas) diárias de pou-
sada para cada, perfazendo um valor total de r$ 2.044,15, (doiS Mil E 
QUarENta E QUatro rEaiS E QUiNZE cENtavoS), por terem se desloca-
do de Santarém-Pa ao município de Belterra/Pa, na região de integração 
do Baixo amazonas e com diárias do grupo B, do dia 22 a 24 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: 843882
Portaria Nº 333/diÁria/dF de 30 de JUNHo de 2022

o coMaNdaNtE-GEral do cBMPa E coordENador EStadUal dE 
dEfESa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da 
lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992. considerando o decreto Estadual 
nº 734, de 07 de maio de 1992 e a Portaria Nº 278 de 23 de outubro de 
2019 – SEad;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019,publicada 
no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a Portaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada 
no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder aos militares relacionados em planilha anexa, diárias de 
alimentação e diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$ 980.301,67 (NovEcENtoS E oitENta Mil, trEZENtoS E UM rEaiS E 
SESSENta E SEtE cENtavoS), para seguirem viagem para os respectivos 
municípios e localidades, no período de 01 a 18 de Julho de 2022, a serviço 
do comando operacional do cBMPa na operação veraneio 2022.
art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PoSto 
/

Grad
NoME Mf oriGEM dEStiNo

data dia-
riaS

valor 
UNit. 
(r$)

total (r$)
SaÍda rEGrESSo a P

MaJ 
BM

adol-
fo  lUiS 

MoNtEiro 
loPES

54185305-1 26°GBM oUtEiro - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 158,26 r$2.532,16

StEN 
BM

JÚlio cEZar 
MoNtEiro 
PiNHEiro

5420644-1 26°GBM oUtEiro - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

StEN 
BM

JorGE  
fiGUEirEdo 
doS SaNtoS

5623537-1 26°GBM oUtEiro - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

roNald Sil-
va SoUZa 5162289-1 26°GBM oUtEiro - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

EriSoN Jor-
GE foNtES 

PiNto
57173433-1 26°GBM oUtEiro - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

MarcoS 
dE SoUSa  

Silva
5428505-1 26°GBM oUtEiro - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

dElSo 
volNEi doS 

SaNtoS 
BENtES

5823773-1 26°GBM oUtEiro - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

JoÃo MEN-
doNÇa dE 

PadUa
54184951-1 26°GBM oUtEiro - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

JHoNNY 
aQUiNo  da 

Silva

571713408-
1 26°GBM oUtEiro - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

cB BM

roBSoN  
rENato 
PicaNÇo 
SaNtoS

57217843-1 26°GBM oUtEiro - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

Sd BM

BrUNa 
EdUarda 

tavarES dE  
PaUla

5932522-1 26°GBM oUtEiro - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

Sd BM
JESUS 

fiGUEirEdo 
da  PENHa

5932460-1 26°GBM oUtEiro - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

Sd BM
aNdrEiSSoN 

da coSta 
loPES

5932543-1 26°GBM oUtEiro - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

Sd BM Edvaldo 
PENa JÚNior 5932506-1 26°GBM oUtEiro - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

Sd BM

alESSaNdra 
carMiNa 
fariaS dE 
alMEida

5932462-1 26°GBM oUtEiro - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

caP 
BM

MarcElo 
SaNtoS 
riBEiro

57216376-1 1º GMaf cotiJUBa 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 145,07 r$4.497,17

SGt 
BM

aUZirlEY 
SoarES 
MENdES

5823730-1 1º GMaf cotiJUBa 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 131,88 r$4.088,28

SGt 
BM

ricardo 
MiraNda dE 

SoUZa
54185343-1 1º GMaf cotiJUBa 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 131,88 r$4.088,28

SGt 
BM

SaNdro lUiZ 
GoNZaGa 
SaNtoS

54185218-1 1º GMaf cotiJUBa 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 131,88 r$4.088,28

SGt 
BM

MarcElo 
fraNco dE 

araÚJo
57173367-1 1º GMaf cotiJUBa 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 131,88 r$4.088,28

cB BM
Ítalo  dE 
olivEira 
SaNdoval

57217925-1 1º GMaf cotiJUBa 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60

Sd BM
ElSoN 

JEffErSoN 
coSta liMa

5932459-1 1º GMaf cotiJUBa 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60

caP 
BM

MaX 
roBlEdo da 

Silva
5452651-1 26°GBM cotiJUBa 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 145,07 r$4.497,17

cB BM daNiEl rEiS 
diaS 57189182-1 26°GBM cotiJUBa 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60

cB BM EricK SoUZa 
do carMo 57189312-1 26°GBM cotiJUBa 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60

cB BM
dENivaldo 
MorEira 

diaS
57198929-2 26°GBM cotiJUBa 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60

Sd BM

taSSio 
BrUNo 

fariaS dE 
aNdradE

5932284/1 26°GBM cotiJUBa 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60

Sd BM
rafaEl 

SoUZa dE 
olivEira

5917160/2 QcG cotiJUBa 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60

MaJ 
BM

lUiZ roaN 
rodriGUES 
MoNtEiro

5833540-1 20° GBM MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

JoSÉ SaN-
taNa Brito 

filHo
5398410-1 20° GBM MoSQUEiro 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 87,04 r$1.392,64

SGt 
BM

doriEdSoN 
JardiM da 

Silva
5602084-1 20° GBM MoSQUEiro 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 87,04 r$1.392,64

SGt 
BM

PaUlo 
HENriQUE 
MartiNS 

MalHEiroS

5427711-1 20° GBM MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 87,04 r$1.392,64

SGt 
BM

lUiZ PaUlo 
dE SoUSa 5427967-1 20° GBM MoSQUEiro 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 87,04 r$1.392,64

SGt 
BM

aGEU ro-
driGUES da 

Silva
5400023-1 20° GBM MoSQUEiro 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 87,04 r$1.392,64

cB BM
JoNES dE 

SoUZa 
QUEiroZ

57189108-1 20° GBM MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 85,72 r$1.371,52

cB BM

JoSÉ 
lEaNdro 

tavarES da 
Silva

57189149-1 20° GBM MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 85,72 r$1.371,52

cB BM
otávio Por-
tal da Silva 

JUNior
57218346-1 20° GBM MoSQUEiro 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 85,72 r$1.371,52

Sd BM
HaMiltoN da 
Silva caval-

caNtE
5932464-1 20° GBM MoSQUEiro 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 85,72 r$1.371,52

tEN 
BM

NElSoN 
fErNaNdo 
da PaiXÃo 
riBEiro

5608937/1 QcG MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 116,05 r$3.597,55

tEN 
BM

PEdro EMi-
lio caStElo 

BraNco 
alENcar 
fraNÇa

5932631/1 cSMv/
MoP

MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 116,05 r$3.597,55

tEN 
BM

EvaNdro 
fáBio alEi-
Xo MElo da 

Silva

5932598/1 1º GBM MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 116,05 r$3.597,55

StEN 
BM

fraNciSco 
daS cHaGaS 
carvalHo 

filHo

5037433/1 QcG MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

toNY 
EvErtoN 

MENdoNÇa 
da Silva

5602645-1 cfaE MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

BENEdito 
olivEira da 

coSta
5609135-1 1º GBS MoSQUEiro 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

GilvaNdo 
PErEira 
MiraNda

5621011-1 1º GMaf MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

raildo MoN-
tEiro doS 

SaNtoS
57173416-1 1º GMaf MoSQUEiro 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

GlEYdSoN 
GoMES 

viNENtE
57173888/1 1º GMaf MoSQUEiro 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

PaUlo 
roBErto da 
coSta da-
MaScENo

57173457/1 1º GMaf MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

EldEr 
olivEira 
Garcia

57174004/1 1º GMaf MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

EdSoN dE 
SoUZa 5427835-1 dSt/cat MoSQUEiro 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

aMiltoN 
alMEida 
fEitoSa

5609151-1 1º GBS MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24
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SGt 
BM

JorGE lUiZ 
dE araÚJo 
NoGUEira

5623456/1 1º GBM MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

aMaUrY 
MiraNda 5400040/1 21º GBM MoSQUEiro 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

adriaNo 
da Silva 
MoUra

54185331/1 25° GBM MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

aNtoNio 
JoSÉ tElES 

Barata
5120020-2 cfaE MoSQUEiro 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

faBricio rE-
GiS alBErto 

cHaGaS

54185321/ 
1 QcG MoSQUEiro 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

EdSoN Maia 
doS SaNtoS 5623324-1 1º GBS MoSQUEiro 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

MatHEUS da 
coNcEicao 

MoraE
57173913-1 3° GBM MoSQUEiro 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

cB BM
WillEr 
loBato 
viEira

54185320-1 21º GBM MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 85,72 r$2.657,32

cB BM
arlEY rafa-
El BarBoSa 
rodriGUES

57217782-1 1º GBS MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 85,72 r$2.657,32

cB BM
JoÃo rodri-
Go MEirElES 
dE frEitaS

57217986-1 1º GMaf MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 85,72 r$2.657,32

cB BM
daril da 
Silva E 
Silva

57220179-1 QcG MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 85,72 r$2.657,32

cB BM
lEoNardo 
Brito da 

Silva
57218050-1 1º GMaf MoSQUEiro 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 85,72 r$2.657,32

cB BM
NaZarE 

caldaS BEN-
dElaQUE

57217943-1 aBM MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 85,72 r$2.657,32

cB BM

fáBio 
MaNoEl dE 

MacEdo 
NEto

57217922-1 1º GBS MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 85,72 r$2.657,32

Sd BM
diaNE clEY-
dES BaÍa da 

Silva
5932476/1 1º GBM MoSQUEiro 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 85,72 r$2.657,32

cB BM

vital BraSil  
araÚJo 

MoNtEiro 
filHo

57218353-1 1º GMaf MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 85,72 r$2.657,32

SGt 
BM

MáXiMo 
caStElo 
fErrEira 

rodriGUES

5407656/1 1º GBM MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

cB BM

carloS 
WilSoN 

PiNHEiro 
SaldaNHa

57189189-1 aBM MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 85,72 r$2.657,32

Sd BM
lEticia 

da cUNHa 
KlaUtaU

5932480/1 QcG MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 85,72 r$2.657,32

SGt 
BM

JUNior Go-
MES fariaS 57173411/1 1º GMaf MoSQUEiro 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

cB BM
SaNNiErY 
liSBoa da 

Silva
57217937/1 1º GMaf MoSQUEiro 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 85,72 r$2.657,32

Sd BM

PEdro 
WilHaMiS 
SEaBra 
aBrEU

5932278/1 1º GMaf MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 85,72 r$2.657,32

tEN 
BM

PaUlo 
HENriQUE 
SaNtoS dE 

MatoS

5824044-1 2º GBM
MarUdá - 

MaraPaNiM 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 15 116,05 r$3.597,55

SGt 
BM

ivaN 
NoGUEira 
Saraiva

5623642-1 2º GBM
MarUdá - 

MaraPaNiM 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

GilBErto da 
Silva NaSci-

MENto
5601312-1 2º GBM

MarUdá - 
MaraPaNiM 

- Pa
02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

UZiEl 
da Silva 
oEiraS

5621003-1 2º GBM
MarUdá - 

MaraPaNiM 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

JoSEilSoN 
crUZ do 
roSário

5601509-1 2º GBM
criSPiM - 

MaraPaNiM 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

laUrivaN 
JoNaS vaS-
coNcEloS

5623618-1 2º GBM
criSPiM - 

MaraPaNiM 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

JoSÉ Maria 
PiNto doS 

SaNtoS
5421780-1 2º GBM

criSPiM - 
MaraPaNiM 

- Pa
02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

SÉrGio 
da Silva 
olivEira

57189197-1 2º GBM
criSPiM - 

MaraPaNiM 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

lUiZ PaUlo 
Silva da 
cUNHa

5601304-1 2º GBM
alGodoal 

- MaracaNÃ 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

Edvaldo 
NaZarENo 
GoNÇalvES 
da coNcEi-

ÇÃo

5623502-1 2º GBM
alGodoal 

- MaracaNÃ 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

fraNciSco 
dElMiro 
doS rEiS 

MElo

5601444-1 2º GBM
alGodoal 

- MaracaNÃ 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

SGt 
BM

MarcoS 
JoSÉ 

MaMEdES dE 
SoUZa

5601045-1 2º GBM
alGodoal 

- MaracaNÃ 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

cB BM valNEi al-
vES SaMUEl 57217914-1 2º GBM

alGodoal 
- MaracaNÃ 

- Pa
02/07/2022 17/07/2022 16 15 85,72 r$2.657,32

tEN 
BM

alBErt liN-
colN coSta 

vidal
5932589/1 1º GMaf

fortalEZi-
NHa - Mara-

caNÃ - Pa
02/07/2022 17/07/2022 16 15 116,05 r$3.597,55

SGt 
BM

alciNdo 
SEaBra da 

Silva
5601053-1 2º GBM

fortalEZi-
NHa - Mara-

caNÃ - Pa
02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

cB BM

aNtoNio 
tadEU Pi-

NHEiro daS 
cHaGaS

57217913-1 2º GBM
fortalEZi-
NHa - Mara-

caNÃ - Pa
02/07/2022 17/07/2022 16 15 85,72 r$2.657,32

cB BM

rENata 
HElENa 

GoNÇalvES 
MartiNS 
cardoSo

57189311-1 cfaE
fortalEZi-
NHa - Mara-

caNÃ - Pa
02/07/2022 17/07/2022 16 15 85,72 r$2.657,32

SGt 
BM

MarZo 
roBErto 
SoUSa 
corrÊa

5422507 6º GBM
cariPi - 

BarcarENa 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

MarcElo 
doUGlaS 

cÂNcio dE 
SoUZa

57173696 6º GBM
cariPi - 

BarcarENa 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

arMaNdo 
MarQUES dE 
liMa JÚNior

54185163 6º GBM
cariPi - 

BarcarENa 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

MaNUEl 
aNildo 
SaNtoS 
loBato

54185342 6º GBM
cariPi - 

BarcarENa 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

iSraEl 
GoNdiM dE 

MoraES
57173603 6º GBM

cariPi - 
BarcarENa 

- Pa
02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

cB BM

toNY 
EWErtoN 

dE caStro 
SoUZa

57189367 6º GBM
cariPi - 

BarcarENa 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

SGt 
BM

EMErSoN 
lEÃo 

riBEiro
57174006-1 1º GMaf

cariPi - 
BarcarENa 

- Pa
02/07/2022 17/07/2022 16 15 131,88 r$4.088,28

cB BM
WElliNGtoN 

Silva da 
Silva

57217960-1 1º GMaf
cariPi - 

BarcarENa 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60

Sd BM
valdEMir 
cordEiro 
da coSta

5932470-1 1º GMaf
cariPi - 

BarcarENa 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60

tEN 
BM

WESlEN 
SaNcHES dE 

fariaS
5932588-1 15º GBM BEJa - aBaE-

tEtUBa - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 141,11 r$2.257,76

SGt 
BM

MaNUEl 
Maria 

cardoSo 
PErEira

5422841-1 15º GBM BEJa - aBaE-
tEtUBa - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08
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SGt 
BM

MarcoS 
viNÍciUS 

MaUÉS ro-
driGUES

57217683-1 15º GBM BEJa - aBaE-
tEtUBa - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

MiZaQUE 
rodriGUES 
BarBoSa

57173597-1 15º GBM BEJa - aBaE-
tEtUBa - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

darilSoN 
PErEira da 

coSta
57189388-1 15º GBM BEJa - aBaE-

tEtUBa - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

cB BM

JEovaN do 
ESPirito 
SaNto 

valENtE

57217700-1 15º GBM BEJa - aBaE-
tEtUBa - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

SGt 
BM

lUiZ PaUlo 
NovaiS 

PiNHEiro
5620961-1 22º GBM aldEia - ca-

MEtá - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

fraNciSco 
dE aSSiS 

firMiNo dE 
SoUSa

5620953-1 22º GBM aldEia - ca-
MEtá - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

clEitoN 
loUZada 
PrEStES

54185191-1 22º GBM aldEia - ca-
MEtá - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

cB BM

JoSÉ 
fraNciSco 
dE aSSiS 
fErrEira 

coSta

57189363-1 22º GBM aldEia - ca-
MEtá - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

MaJ 
BM

daNilo 
rodriGUES 

Silva
57175166-1 18º GBM SoUrE - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 158,26 r$4.906,06

SGt 
BM

JoElSoN 
coElHo dE 

MElo
5426090-1 18º GBM SoUrE - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 131,88 r$4.088,28

SGt 
BM

roBErto 
carloS PaM-
PloNa doS 

SaNtoS

5602297-1 18º GBM SoUrE - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 131,88 r$4.088,28

cB BM
rafaEl EliaS 
fiGUEirEdo 

MorEira
57189168-1 18º GBM SoUrE - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60

Sd BM
aNdrÉ lUiS 
doS SaNtoS 

GUSMao
5932489-1 18º GBM SoUrE - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60

SGt 
BM

lUcival 
BrUNo 

aNdradE dE 
MElo

57173413-1 18º GBM SoUrE - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 131,88 r$4.088,28

cB BM

JUcival 
alMEida 
PiEdadE 
JÚNior

57217950-1 1º GBM SoUrE - Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM tHiaGo Sil-
va SaNtoS 57217692-1 cfaE SoUrE - Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

Sd BM
NardiNY 

diEGo SoU-
Za alvES

5932534 25º GBM SoUrE - Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

MaJ 
BM

diEGo dE 
aNdradE 
cUNHa

57174108-1 18º GBM

Praia 
GraNdE - 

SalvatErra 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 0 158,26 r$2.532,16

tEN 
BM

JoSE rENato 
do aMaral 

BraBo
5602491-1 18º GBM

Praia 
GraNdE - 

SalvatErra 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 0 141,11 r$2.257,76

SGt 
BM

dJaMil 
raiol GUi-

MarÃES
5602041-1 18º GBM

Praia 
GraNdE - 

SalvatErra 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

GUttEMBErG 
MaGNo 
SoUZa

5398681-1 18º GBM

Praia 
GraNdE - 

SalvatErra 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

lEMUEl 
Moacir PaZ 

da Silva
5601673-1 18º GBM

Praia 
GraNdE - 

SalvatErra 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

EMaNUEl 
doS SaNtoS 

SaNcHES
57189329-1 18º GBM

Praia 
GraNdE - 

SalvatErra 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

Sd BM
daNilo 

WilKEr da 
GaMa liMa

5932486-1 18º GBM

Praia 
GraNdE - 

SalvatErra 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

Sd BM

EdSoN 
adriaNo 

doS SaNtoS 
BarBoSa

5932288-1 1º GBS

Praia 
GraNdE - 

SalvatErra 
- Pa

01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

SGt 
BM

lUiZ 
NaZarENo 
BatiSta da 

Silva

5607353-1 18º GBM
JoaNES - 

SalvatErra 
- Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

aNtoNio 
carloS 

SENa BaS-
tiSta

5452554/1 cSMv/
MoP

JoaNES - 
SalvatErra 

- Pa
01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

SGt 
BM

aGUiNaldo 
da Silva 
SoUZa

5427959/1 1º GBM
JoaNES - 

SalvatErra 
- Pa

01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

cB BM
iGor JUlia-
No PaNtoJa 
fErrEira

57218004/1 cSMv/
MoP

JoaNES - 
SalvatErra 

- Pa
01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

SGt 
BM

MoiSES doS 
SaNtoS 

lEÃo
57173443-1 18º GBM

áGUa Boa - 
SalvatErra 

- Pa
02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

cB BM

PEdro 
aNtÔNio 
PiNHEiro 
BoNatti

57217709/1 QcG
áGUa Boa - 
SalvatErra 

- Pa
01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

SGt 
BM

SErGio 
daS NEvES 

SoarES
5610338/1 cSMv/

MoP
PoNta dE 

PEdraS - Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

SGt 
BM

clEBEr Mar-
tiNS laGo 5438616 coP PoNta dE 

PEdraS - Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

SGt 
BM

adEliNo 
JoSÉ loU-

rEiro NEto
57173931 coP PoNta dE 

PEdraS - Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

SGt 
BM

JoSÉ Maria 
da coSta 
cÔrrEa

5610028/1 21º GBM PoNta dE 
PEdraS - Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

tcEl 
BM

JacoB 
cHriStovÃo 

MaciEira
5817170-1 13º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 158,26 r$2.532,16

MaJ 
BM

MarcUS 
PaUlo 

cartáGENES 
vEloSo

5485268-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 158,26 r$2.532,16

SGt 
BM

carloS 
alBErto 
fErrEira 

GUiMarÃES

5399718-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

aNtÔNio 
MarcoS do 
NaSciMENto 

MoraES

5609097-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

rENato 
Saraiva da 

coSta
5623545-1 13º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

EGliSoN da 
coNcEiÇÃo 

Silva
5601797-1 13º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

NaGEr 
NElSoN 
da Silva 

carvalHo

5397901-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

rEGiNaldo 
raMoS da 

coSta
5397537-1 13º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

Márcio 
aNdrÉ SENa 

SoUSa
5486939-1 13º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

carloS Mar-
cElo BaENa 
PiMENtEl

5626439-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

caMilo da-
MaScENo E 
daMaScENo

5610230-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

aNtoNio 
Marcio 
alMEida 

rodriGUES

5823722-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08
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SGt 
BM

Márcio 
JorGE 

NaSciMENto 
frEitaS

54185223-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

GEaNcarlo 
SaNtoS 
Silva

54185271-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

ailSoN 
roBErto da 
Silva lElES

54185184-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

cB BM
JUlio cEZar 

PErotE 
cHavES

57217821-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

cB BM

PaUlo 
roGErio 

rodriGUES 
fErrEira

57218303-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

cB BM

lUiS 
GUilHErME 
araÚJo doS 

SaNtoS

57217916-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

cB BM

HEvErtoN 
rodriGo 
rEiS dE 

liMa

57217935-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

cB BM
JadEr fEliPE 
iPiraNGa da 

crUZ
57217923-1 13º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

cB BM
WilKSoN 
BarBoSa 
MoNtEiro

57217944-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

cB BM
aNtÔNio da 
Silva coSta 

JÚNior
57218562-1 13º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

Sd BM
BrENdo 

cardoSo 
liMa

5932401-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

Sd BM
italo dUda 
dE carva-
lHo rocHa

5932419-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

Sd BM
JoÃo victor 

MEdEiroS 
dE MoraES

5932395-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

MaJ 
BM

raiMUNdo 
NoNato 

MoUra da 
Silva filHo

57191260-1 dSt/cat SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 158,26 r$5.222,58

caP 
BM

aNtoNiEl 
NaSciMENto 

dE SoUZa
5932594 QcG SaliNÓPoliS 

- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 145,07 r$4.787,31

tEN 
BM

alUiZio lUiZ 
aZEvEdo dE 

araÚJo
5932594 QcG SaliNÓPoliS 

- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 141,11 r$4.656,63

StEN 
BM

aNtÔNio 
Marco 

cardoSo da 
Silva

5617472-1 17º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 131,88 r$4.352,04

SGt 
BM

EdUardo 
GaBriEl 

olivEira dE 
MoUra

5210283/1 1º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 131,88 r$4.352,04

SGt 
BM

roBSoN 
cUNHa 

olivEira
57175036-1 21º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 131,88 r$4.352,04

SGt 
BM

JoSiEl 
GoMES dE 
NaZarÉ

5601398-1 28º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 131,88 r$4.352,04

SGt 
BM

EdEr NEvES 
BatiSta 5623600-1 28º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 131,88 r$4.352,04

SGt 
BM

ivaN tava-
rES MoraES 5398690-1 14º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 131,88 r$4.352,04

SGt 
BM

david MclE-
aN dE liMa 

Silva
54185235-1 28º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 131,88 r$4.352,04

SGt 
BM

PEtErSoN 
lEal dE 
SoUZa

57173346-1 aBM SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 131,88 r$4.352,04

SGt 
BM

JoSE EliaS 
SaNtoS da 

Silva
5836832/ 1 QcG SaliNÓPoliS 

- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 131,88 r$4.352,04

SGt 
BM

lUiZ 
aNtoNio 

aNdradE dE 
SoUSa

57173393/ 
1 QcG SaliNÓPoliS 

- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 131,88 r$4.352,04

cB BM
aNtoNio El-
cid tEiXEira 

PiNHEiro
57189336 29º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 126,60 r$4.177,80

cB BM

WElliNGtoN 
carloS 

vENaNcio 
dE liMa

57218032-1 17º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 126,60 r$4.177,80

cB BM
tiaGo da 

coNcEiÇÃo 
SoBriNHo

57217820-1 19° GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 126,60 r$4.177,80

cB BM
aNdrÉ 

olivEira da 
Silva

54186691-2 19° GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 126,60 r$4.177,80

cB BM

lEoNNY 
GUilHErME 
BotElHo do 

coUto

57217930/1 QcG SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 126,60 r$4.177,80

cB BM
criStilENE 
dE Paiva 
coSta

57217758 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 126,60 r$4.177,80

cB BM
WatSSoN 
PacHEco 
SoarES

57189414-1 1º GMaf SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 126,60 r$4.177,80

Sd BM
alESSaNdro 

dE liMa 
fiGUEirEdo

5932452/ 1 QcG SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 126,60 r$4.177,80

Sd BM
ESMaEl 

Brito da 
crUZ

5890218-2 28º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 126,60 r$4.177,80

Sd BM
fraNciSco 
coSta GoU-
vÊa NEto

5932282-1 1º GBS SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 126,60 r$4.177,80

Sd BM
aldo NaS-

ciMENto dE 
alMEida

5932542-1 1º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 126,60 r$4.177,80

Sd BM
daNilo 

fErrEira dE 
alMEida

5932541-1 1º GMaf SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 126,60 r$4.177,80

Sd BM
rENaN do 

carMo 
Silva

5932549 25º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 126,60 r$4.177,80

Sd BM

StEPHaNiE 
Maria 

BarroS 
rENtEiro

5932529 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 126,60 r$4.177,80

SGt 
BM

JEaNEclEY 
SaNtoS dE 
aZEvEdo

54185193-1 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 131,88 r$4.352,04

cB BM
NilcE dE fá-
tiMa alvES 

daNtaS
57189140-1 aBM SaliNÓPoliS 

- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 126,60 r$4.177,80

Sd BM

MicHEl 
roSSBErG 
da Silva 
fariaS

5932242-1 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 126,60 r$4.177,80

SGt 
BM

alBErto 
BarrEiroS 

loBo
5427800-1 25º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 02/07/2022 18/07/2022 17 16 131,88 r$4.352,04

SGt 
BM

faBio 
roBErto 
da Silva 
corrEa

54184965/ 
1 25º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 03/07/2022 19/07/2022 17 16 131,88 r$4.352,04

SGt 
BM

dENiS 
GoMES da 

cUNHa
5601800/ 1 25º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 04/07/2022 20/07/2022 17 16 131,88 r$4.352,04

SGt 
BM

odENilSoN 
liSBoa 
corrÊa

5610222/1 1º GMaf SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 131,88 r$4.352,04

cB BM
EdSoN doS 
PraZErES 

viaNa
57217949/1 1º GMaf SaliNÓPoliS 

- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 126,60 r$4.177,80

cB BM
rElrY 

MoNtEiro 
BorGES

57208207/2 1º GMaf SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 126,60 r$4.177,80

SGt 
BM

GraciEl 
SoUZa 
coSta

5428467-1 24º GBM
aJUrUtEUa 
- BraGaNÇa 

- Pa
02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08
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SGt 
BM

lEoNardo 
JoSE aBdoN 

lEitE
57217877-1 24º GBM

aJUrUtEUa 
- BraGaNÇa 

- Pa
02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

JEaN MaUri-
cio araUJo 

da Silva
57173970-1 24º GBM

aJUrUtEUa 
- BraGaNÇa 

- Pa
02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

GErBSoN 
dE frEitaS 
GoNÇalvES

57173437-1 24º GBM
aJUrUtEUa 
- BraGaNÇa 

- Pa
02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

cB BM tadEU coS-
ta BarBoSa 57218034-1 24º GBM

aJUrUtEUa 
- BraGaNÇa 

- Pa
02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

cB BM
JoSE alaN 

coSta 
riSUENHo

57217842-1 24º GBM
aJUrUtEUa 
- BraGaNÇa 

- Pa
02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

cB BM
aNtoNio 

MarcoS fa-
riaS coSta

57217863-1 24º GBM
aJUrUtEUa 
- BraGaNÇa 

- Pa
02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

MaJ 
BM

aUGUSto 
cESar dE 
olivEira 

Silva

57190113-1 11º GBM PortEl - Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 158,26 r$5.539,10

SGt 
BM

MarcEliNo 
PErEira da 

Silva
54185261-1 11º GBM PortEl - Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

SGt 
BM

fEliPE GUS-
tavo criSto 

MoNard
54185216-1 11° GBM PortEl - Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

cB BM

Maria dE 
NaZarÉ 

olivEira 
MarrEiroS

57203551-2 11° GBM PortEl - Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM
Marcilo 

MoNtEiro 
MartiNS

57217724-1 11º GBM PortEl - Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM

GUStavo 
HENriQUE 
dE aSSUN-
ÇÃo Silva

57217701-1 11º GBM PortEl - Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

tEN 
BM

PaUlo EMi-
lio MENdES 
rodriGUES 

NEto

5962600 5°GBM tUcUNarÉ - 
MaraBá - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 141,11 r$2.257,76

StEN 
BM

rENato 
olivEira 
PiNHEiro

57174020 5°GBM tUcUNarÉ - 
MaraBá - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

liNdoN
-NEYPE 

doUrado 
dE Sá

57189243 5°GBM tUcUNarÉ - 
MaraBá - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

cB BM
MarcoS 

aUrElio doS 
SaNtoS

57218307 5°GBM tUcUNarÉ - 
MaraBá - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

SGt 
BM

oSaiaS liMa 
diaS 5397740 5°GBM tUcUNarÉ - 

MaraBá - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

NaZildo 
valENtE da 

Silva
5607647 5°GBM tUcUNarÉ - 

MaraBá - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

SGt 
BM

JoSiaNE 
doS SaNtoS 

raBElo
57189232 5°GBM tUcUNarÉ - 

MaraBá - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 131,88 r$2.110,08

cB BM

WallacE 
claYtoN 
NEGrÃo 
tavarES

55588241 5°GBM tUcUNarÉ - 
MaraBá - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 0 126,60 r$2.025,60

caP 
BM

rENato Sil-
va fiGUEira 57196579-2 16º GBM PiÇarra - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 145,07 r$4.497,17

SGt 
BM

raiMUNdo 
fraNciSco 
dE carva-

lHo

5607272-1 16º GBM PiÇarra - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 131,88 r$4.088,28

SGt 
BM

valdEcY 
davi da 
foNSEca

5422299-1 16º GBM PiÇarra - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 131,88 r$4.088,28

SGt 
BM

MaNoEltoN 
MorEira 

doS SaNtoS
54185293-1 16º GBM PiÇarra - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 131,88 r$4.088,28

cB BM
fErNaNdo 

NUNES 
SoUZa

57189195-1 16º GBM PiÇarra - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60

SGt 
BM

JoSÉ rodri-
GUES doS 
SaNtoS

5422027-1 16º GBM PiÇarra - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 131,88 r$4.088,28

SGt 
BM

JoSÉ lUrENE 
fEliPE dE 

SoUSa
5422167-1 16º GBM PiÇarra - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 131,88 r$4.088,28

SGt 
BM

JoSÉ 
HUMBErto 

raMoS 
corrEa

5607302-1 16º GBM PiÇarra - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 131,88 r$4.088,28

Sd BM

JoNatHaS 
aNtoNio 
araUJo 

liMa

5932252-4 16º GBM PiÇarra - Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60

tEN 
BM

rafaEl Mota 
riBEiro 57218241-2 10º GBM 

SÃo fÉliX 
do XiNGU 

- Pa
01/07/2022 18/07/2022 18 17 141,11 r$4.938,85

SGt 
BM

faBio 
MoNtES dE 

araUJo
54185289-1 10º GBM 

SÃo fÉliX 
do XiNGU 

- Pa
01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

SGt 
BM

MarloS 
alEX alvES 

MoarES
5422264-1 10º GBM 

SÃo fÉliX 
do XiNGU 

- Pa
01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

cB BM
raUl fHElli-
PE carvalHo 

Zottolo
57190084-1 10º GBM 

SÃo fÉliX 
do XiNGU 

- Pa
01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM vaNdErSoN  
dE olivEira 57190096-1 10º GBM 

SÃo fÉliX 
do XiNGU 

- Pa
01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

SGt 
BM

MarcoS 
aNtoNio 
MartiNS 
MatoS

5607434-1 10º GBM 
SÃo fÉliX 
do XiNGU 

- Pa
01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

SGt 
BM

GilMar  
dE SoUSa 
PiNHEiro 

5421918-1 10º GBM 
SÃo fÉliX 
do XiNGU 

- Pa
01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

cB BM
iSaQUE 
loBato 

MarQUES
57190189-1 10º GBM 

SÃo fÉliX 
do XiNGU 

- Pa
01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

SGt 
BM

JoSE 
MarcElo 

dE frEitaS 
coUtiNHo

5209501-1 10º GBM 
SÃo fÉliX 
do XiNGU 

- Pa
01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

SGt 
BM

fErNaNdo 
olivEira dE 

SoUSa
3242528-2 10º GBM 

SÃo fÉliX 
do XiNGU 

- Pa
01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

cB BM
MartiNHo 

MatiaS 
PErEira

57218530-1 10º GBM 
SÃo fÉliX 
do XiNGU 

- Pa
01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

tEN 
BM

SaMUEl 
JoNatHa 

araUJo da 
Mota

5932591-1 9º GBM
Porto dE 
MoZ - Pria 

da cHacará
01/07/2022 18/07/2022 18 17 141,11 r$4.938,85

SGt 
BM

PaUlo 
lUcilaNio 
frEirE dE 

SoUZa

57174200-1 9º GBM
Porto dE 
MoZ - Pria 

da cHacará
01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

SGt 
BM

JorGE 
da Silva 
MacHado

57173921-1 9º GBM
Porto dE 
MoZ - Pria 

da cHacará
01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

SGt 
BM

clEilSoN 
aNdradE 

liMa
57173999-1 9º GBM

Porto dE 
MoZ - Pria 

da cHacará
01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

tEN 
BM

Silvio lUiS 
liMa cHavES 5826691-1 10º GBM 

coNcEiÇÃo 
do ara-

GUaia - Pa
02/07/2022 17/07/2022 16 15 141,11 r$4.374,41

cB BM

PaUlo 
roBErto 
fErrEira 

doS SaNtoS

57190666-1 10º GBM 
coNcEiÇÃo 

do ara-
GUaia - Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60

cB BM
EBErSoN 
PiNHEiro 

lEitE
57189226-1 10º GBM 

coNcEiÇÃo 
do ara-

GUaia - Pa
02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60

cB BM
oMErio doS 

SaNtoS 
SoUZa

57190099-1 10º GBM 
coNcEiÇÃo 

do ara-
GUaia - Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60

cB BM JoSiEl da 
Silva liMa 55586756-2 10º GBM 

coNcEiÇÃo 
do ara-

GUaia - Pa
02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60

cB BM
valtEir 

GoMES dE 
olivEira

57218384-1 10º GBM 
coNcEiÇÃo 

do ara-
GUaia - Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60

Sd BM
adriaNo 
alvES dE 
araUJo

5932302-1 10º GBM 
coNcEiÇÃo 

do ara-
GUaia - Pa

02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60
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SGt 
BM

WEllitoN 
da Silva 
SaNtoS

5607515-1 10º GBM rio Maria 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 131,88 r$4.088,28

cB BM
roGErio 
SaNtiaGo 

loPES
57218243-1 10º GBM rio Maria 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60

cB BM

HEYdEr 
valdEri dE 
olivEira 
SaNtoS

57218379-1 10º GBM rio Maria 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60

Sd BM
crYStiaN 
alENcar E 

Silva
57218532-1 10º GBM rio Maria 

- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 126,60 r$3.924,60

SGt 
BM

roSaildo 
dE SoUSa 

Silva
5607337-1 23º GBM XiNGUara 

- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

SGt 
BM

 GilSoN 
SoarES doS 

SaNtoS 
5607370-1 23º GBM XiNGUara 

- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

SGt 
BM

aNdErSoN 
fErNaNdES 
MaciEl dE 

SoUZa 

5607760-1 23º GBM XiNGUara 
- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

SGt 
BM

aNtoNio 
BarJoNaS 
NEGrÃo 

NEto

57173969-1 23º GBM XiNGUara 
- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

cB BM otoNiEl doS 
SaNtoS 57189198-1 23º GBM XiNGUara 

- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

Sd BM

iSMaEl 
carloS da 
coSta GoN-

ÇalvES

5932260-1 23º GBM XiNGUara 
- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

StEN 
BM

WaldENir 
PiMENtEl 
NoroNHa

5399335 aJG MoSQUEiro 
- Pa 02/07/2022 17/07/2022 16 15 87,04 r$2.698,24

cB BM
JoSE WEN-
dEll NUNES 

PiNto
57189324 aBM SaNta Maria 

- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM faBio Silva 
PiNHEiro 57189106-1 aBM SaNta Maria 

- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

Sd BM

taiS 
fErNaNda 
GEMaQUE 
aMaral

5932510-1 QcG SaNta Maria 
- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM
EvaNdro 

MatEUS  dE 
olivEira

57189219 coP SaNta Maria 
- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM
ricardo  
SoUSa dE 
araUJo

57189417 coP SaNta Maria 
- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

Sd BM
NaYaNNa 
da coSta 
olivEira

5932316 coP SaNta Maria 
- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

tEN 
QoBM

david 
BarroS dE 

araÚJo
55588902 1º GPa SaNta Maria 

- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 141,11 r$4.938,85

SGt 
BM

JoSÉ 
EriNaldo dE 

Brito
54185309 1º GPa SaNta Maria 

- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

SGt 
BM

rodolfo 
MoraES doS 

SaNtoS
57173441-1 QcG SaNta Maria 

- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

Sd BM

GErSoN 
fErrEira 
da cUNHa 

NEto

5932495/ 1 QcG SaNta Maria 
- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

tEN 
QoBM

adriEllY 
criStiNa 

MoraES dE 
olivEira

5932592-1 coP SaNta Maria 
- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 141,11 r$4.938,85

cB BM
alBErto 

Silva doS 
SaNtoS

57217785 1º GBS SaNta Maria 
- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM

alESSaNdro 
MaUro 

rodriGUES 
da Silva

57189437 1º GBS SaNta Maria 
- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

Sd BM rENaN rEiS 
dE SoUZa 5932411 1º GPa SaNta Maria 

- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

tcEl 
QoBM

Erivaldo 
doS SaNtoS 

cardoSo
51855688/1 coP SaNta Maria 

- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 158,26 r$5.539,10

SGt 
BM

rodriGo da 
Silva vaS-
coNcEloS

57173865/1 coP SaNta Maria 
- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

cB BM
GilSoN 

fErrEira 
MartiNS

57218368/1 coP SaNta Maria 
- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

tcEl 
QoBM

JoSE carloS 
da Silva 
fariaS

5704421 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 158,26 r$5.539,10

cB BM
SHaNto 

SoUZa dE 
Brito

57189185-1 1º GBS SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM
alEXaNdro 

SoarES 
aMoEdo

57190166-1 cfaE SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

SGt 
BM

JoSÉ 
ricardo 

doS SaNtoS 
riBEiro

57173865 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 131,88 r$4.352,04

Sd BM

EdilENa 
Maria 

riSUENHo 
vilacorta

5922977 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 126,60 r$4.177,80

StEN 
BM

rEGiNaldo 
PErEira dE 
MiraNda

3392201 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 131,88 r$4.352,04

SGt 
BM

Marcio 
aUGUSto 
da Silva 
GoMES

5139210 aBM SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 131,88 r$4.352,04

SGt 
BM

roNilSoN 
da lUZ 

BarBoSa
5209722-1 cSMv/

MoP
SaliNÓPoliS 

- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 131,88 r$4.352,04

SGt 
BM

vaNdrÉ 
cordEiro 
do NaSci-

MENto

57173432-1 cSMv/
MoP

SaliNÓPoliS 
- Pa 01/07/2022 17/07/2022 17 16 131,88 r$4.352,04

StEN 
BM

aNtoNio 
JoSÉ MoUra 

lEitE
5610478-1 19°GBM

SaNta lUZia 
do Pará 

- Pa
01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

SGt 
BM

JoSEElSoN 
MoNtEiro 
GUiMarÃES

5601010-1 19°GBM
SaNta lUZia 

do Pará 
- Pa

01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

SGt 
BM

rivEliNo 
QUEiroZ dE 

araÚJo
5609070-1 19°GBM

SaNta lUZia 
do Pará 

- Pa
01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

SGt 
BM

adriaNo do 
NaSciMENto 

MoraiS
5609054-1 19°GBM

SaNta lUZia 
do Pará 

- Pa
01/07/2022 18/07/2022 18 17 131,88 r$4.615,80

cB BM

EdilSoN 
aNtoNio 

BorGES dE 
caStro

57218024-1 19°GBM
SaNta lUZia 

do Pará 
- Pa

01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM

MarcoS 
alaN do 

NaSciMENto 
SoUSa

57217819-1 19°GBM
SaNta lUZia 

do Pará 
- Pa

01/07/2022 18/07/2022 18 17 126,60 r$4.431,00

ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
coMaNdaNtE GEral do cBMPa E coordENador EStadUal dE dEfESa 
civil

Portaria Nº 334/diÁria/dF de 30 de JUNHo de 2022
o coMaNdaNtE-GEral do cBMPa E coordENador EStadUal dE dEfESa 
civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da lei 5.731 
de 15 de dezembro de 1992. considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 
de maio de 1992 e a Portaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019,publicada 
no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a Portaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada 
no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder aos militares relacionados em planilha anexa, diárias de 
alimentação e diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$ 214.801,36 (dUZENtoS E QUatorZE Mil E oitocENtoS E UM rEaiS 
E triNta E SEiS cENtavoS), para seguirem viagem para os respectivos 
municípios e localidades, no período de 01 a 18 de Julho de 2022, a serviço 
do comando operacional do cBMPa na operação veraneio 2022.
art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Pos-
to /
Grad

NoMe MF ori-
GeM destiNo

data diÁ-
rias

VaLor 
UNit. 
(r$)

totaL (r$)
saÍda reGresso a P

SGt 
BM

SHarlYS 
PiNHEiro 
SoarES

5623219-1 2º GBM
caMará – 

MaraPaNiM 
– Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 87,04 r$1.305,60

SGt 
BM

roNNY 
carloS 
da Silva 
olivEira

5601452-1 2º GBM
caMará – 

MaraPaNiM 
– Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 87,04 r$1.305,60

SGt 
BM

SidNEY 
fErrEira 
rodri-
GUES

5421535-1 2º GBM
caMará – 

MaraPaNiM 
– Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 87,04 r$1.305,60

Sd BM

aNtoNio 
aUirES 

olivEira 
coUti-
NHo

5932348-1 2º GBM
caMará – 

MaraPaNiM 
– Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 85,72 r$1.285,80

MaJ 
BM

fáBio 
cardoSo 
fErrEira

57190121-1 17ºGBM colarES 
– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

15 10 158,26 r$3.956,50

SGt 
BM

JoÃo 
Nildo 

raiol da 
coSta

5209978-1 17ºGBM colarES 
– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

15 10 131,88 r$3.297,00

SGt 
BM

lUiZ 
carloS 
PErEira 

doS 
SaNtoS

5602068-1 17ºGBM colarES 
– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

15 10 131,88 r$3.297,00

SGt 
BM

MicHaEl 
carNEiro 

loPES
5430402-1 17ºGBM colarES 

– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

15 10 131,88 r$3.297,00

Sd BM

JHoNNa-
tHa JUaN 
caval-
caNtE 
GoMES

5932353-1 17ºGBM colarES 
– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

15 10 126,60 r$3.165,00

MaJ 
BM

GUi-
lHErME 
dE liMa 
torrES

57174094/1 28º 
GBM

SÃo do-
MiNGoS do 
caPiM – Pa

02/07/2022 
09/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 4 2 158,26 r$949,56

SGt 
BM

fraN-
ciSco 

EdNardo 
JacoMEN 

liMa

5609020/1 28º 
GBM

SÃo do-
MiNGoS do 
caPiM – Pa

02/07/2022 
09/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 4 2 131,88 r$791,28

SGt 
BM

artUr 
WENdEll 
lira liNS

54185003/1 28º 
GBM

SÃo do-
MiNGoS do 
caPiM – Pa

02/07/2022 
09/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 4 2 131,88 r$791,28

SGt 
BM

JoÃo 
PaUlo ri-
BEiro dE 
SaNtaNa

54185333/1 28º 
GBM

SÃo do-
MiNGoS do 
caPiM – Pa

02/07/2022 
09/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 4 2 131,88 r$791,28

tEN 
BM

carloS 
alBErto 
fErrEira 

doS 
SaNtoS 
JUNior

5608899/1 28º 
GBM

SÃo do-
MiNGoS do 
caPiM – Pa

16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

6 3 141,11 r$1.269,99

SGt 
BM

Mário 
cÉSar 

aMoriM 
da Silva

57173987/1 28º 
GBM

SÃo do-
MiNGoS do 
caPiM – Pa

16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

6 3 131,88 r$1.186,92

SGt 
BM

oScar 
doS 

SaNtoS 
fErrEira 
JUNior

57173968/1 28º 
GBM

SÃo do-
MiNGoS do 
caPiM – Pa

16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

6 3 131,88 r$1.186,92

cB BM
aNa NaS-
ciMENto 
fErro

57218042/1 28º 
GBM

SÃo do-
MiNGoS do 
caPiM – Pa

16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

6 3 126,60 r$1.139,40

SGt 
BM

dENÍlSoN 
MEirElES 
QUEiroZ

54185188 22º 
GBM 

MocaJUBa 
– Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 131,88 r$1.978,20

SGt 
BM

WalciMar 
coNtENtE 
SaNcHES

54185196 22º 
GBM 

MocaJUBa 
– Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 131,88 r$1.978,20

SGt 
BM

EdvaN-
dro 

MEdEiroS 
WaNZE-

lEr

54185186 22º 
GBM 

MocaJUBa 
– Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 131,88 r$1.978,20

SGt 
BM

rodri-
Go dE 

olivEira 
cardoSo

54185188 22º 
GBM 

MocaJUBa 
– Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 131,88 r$1.978,20

Sd BM
faBio 

SErrÃo 
da Silva

5932535 22º 
GBM 

MocaJUBa 
– Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 126,60 r$1.899,00

StEN 
BM

Jair doS 
SaNtoS 
coSta

5398363 22º 
GBM BaiÃo – Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 131,88 r$1.978,20

SGt 
BM

aNSElMo 
MarcElo 

PirES 
PiNto

54185183 22º 
GBM BaiÃo – Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 131,88 r$1.978,20

SGt 
BM

rENato 
GoMES 
XaviEr

54185194 22º 
GBM BaiÃo – Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 131,88 r$1.978,20

SGt 
BM

PaUlo 
afoNSo 

loPES No-
GUEira

54185200 22º 
GBM BaiÃo – Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 131,88 r$1.978,20

cB BM

clÉdi-
SoN do 

ESPirito 
SaNto 

PaNtoJa 
GoNÇal-

vES

57218556 22º 
GBM BaiÃo – Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 126,60 r$1.899,00

cB BM

victor 
flávio 

fErrEira 
aracati

57191258/1 1º 
GMaf

SaliNÓPoliS 
– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
31/07/2022

19 14 126,60 r$4.177,80

cB BM

NEliNHo 
MoNtEi-
ro dE 

araÚJo

57189284/1 1º 
GMaf

SaliNÓPoliS 
– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
31/07/2022

19 14 126,60 r$4.177,80

SGt 
BM

JoSÉ 
aNiltoN 

dE MElo E 
SoUZa

3392066 13º 
GBM

SÃo JoÃo 
dE PiraBaS 

– Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 131,88 r$1.978,20

cB BM

áBdiaS 
do NaS-
ciMENto 

NEto

57189387 13º 
GBM

SÃo JoÃo 
dE PiraBaS 

– Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 126,60 r$1.899,00

cB BM

JaiSSoN 
roBErto 
SaNtoS 

da rocHa

57217929 13º 
GBM

SÃo JoÃo 
dE PiraBaS 

– Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 126,60 r$1.899,00

SGt 
BM

EdiMil-
SoN doS 
SaNtoS 
rEZUE-

NHo

5601193-1 19°GBM oUrÉM – Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 131,88 r$1.978,20
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SGt 
BM

aNdrÉ 
rENato 

BarBoSa 
dE liMa

5601002-1 19°GBM oUrÉM – Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 131,88 r$1.978,20

SGt 
BM

HolliMar 
WataNaBE 
dE liMa

5209889-1 19°GBM oUrÉM – Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 131,88 r$1.978,20

SGt 
BM

EdivaN 
ModESto 
aNdradE

5623480-1 19°GBM oUrÉM – Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 131,88 r$1.978,20

SGt 
BM

KlaUBEr 
allaN 

loPES da 
coSta

54185002-1 19°GBM PEiXE-Boi 
– Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 131,88 r$1.978,20

SGt 
BM

orNilSoN 
dE SoUSa 

Brito
54185236-1 19°GBM PEiXE-Boi 

– Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 131,88 r$1.978,20

cB BM

PaUlo 
JoSÉ 

NoGUEira 
loPES

57189215-1 19°GBM PEiXE-Boi 
– Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 126,60 r$1.899,00

cB BM

BENito 
tiaGo ra-
MoS doS 
SaNtoS

57190086-1 19°GBM PEiXE-Boi 
– Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 126,60 r$1.899,00

SGt 
BM

Edivaldo 
JoSÉ dE 
olivEira 
GoNÇal-

vES

5399637-1 11º 
GBM

cUrraliNHo 
– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
31/07/2022

19 14 131,88 r$4.352,04

SGt 
BM

Edivaldo 
aUGUSto 
SoUZa da 

Silva

5623626-1 11º 
GBM

cUrraliNHo 
– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
31/07/2022

19 14 131,88 r$4.352,04

cB BM

PaUlo 
SÉrGio 
SoUZa 

MacHado

5718940-1 11º 
GBM

cUrraliNHo 
– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
31/07/2022

19 14 126,60 r$4.177,80

Sd BM

EdUardo 
alBErto 
SaNtoS 
fUrtado

5932515-1 11º 
GBM

cUrraliNHo 
– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
31/07/2022

19 14 126,60 r$4.177,80

SGt 
BM

HEdEM 
fraNK 

GoMES do 
carMo

5602114 8º GBM
MEio – BrEU 

BraNco 
– Pa

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

10 0 131,88 r$1.318,80

SGt 
BM

clEoSoN 
clEY da 
Silva 

favacHo

5610370 8º GBM
MEio – BrEU 

BraNco 
– Pa

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

10 0 131,88 r$1.318,80

cB BM

rENato 
PiNHEiro 
rodri-
GUES

57189351 8º GBM
MEio – BrEU 

BraNco 
– Pa

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

10 0 126,60 r$1.266,00

cB BM
adNildo 

carvalHo 
MENdES

57189331 8º GBM
MEio – BrEU 

BraNco 
– Pa

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

10 0 126,60 r$1.266,00

tEN 
BM

ocival do 
carMo dE 
vaScoN-
cEloS 

BarroS

5428700-1 8º GBM
MEio – BrEU 

BraNco 
– Pa

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

10 0 141,11 r$1.411,10

StEN 
BM

aNtoNio 
carloS 

do carMo 
coSta

5601738-1 8º GBM
MEio – BrEU 

BraNco 
– Pa

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

10 0 131,88 r$1.318,80

StEN 
BM

NElSoN 
JardiM da 

Silva
5598567-1 8º GBM

MEio – BrEU 
BraNco 

– Pa

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

10 0 131,88 r$1.318,80

cB BM
NailtoN 

Baia 
BElo

57190068-1 8º GBM
MEio – BrEU 

BraNco 
– Pa

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

10 0 126,60 r$1.266,00

SGt 
BM

Silvio 
filGUEira 
GalvÃo

5209463 8º GBM

QUEiroZ 
GalvÃo – 

BrEU BraN-
co – Pa

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

10 0 131,88 r$1.318,80

cB BM
JardEr 

vaZ 
vilHENa

57189343 8º GBM

QUEiroZ 
GalvÃo – 

BrEU BraN-
co – Pa

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

10 0 126,60 r$1.266,00

cB BM

BrUNNo 
JoSÉ 

rodri-
GUES dE  
alMEida

57218546 8º GBM

QUEiroZ 
GalvÃo – 

BrEU BraN-
co – Pa

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

10 0 126,60 r$1.266,00
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Sd BM
MadSoN 
Garcia 

da Silva
5932274 8º GBM

QUEiroZ 
GalvÃo – 

BrEU BraN-
co – Pa

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

10 0 126,60 r$1.266,00

SGt 
BM

aUriNo 
dE SoUSa 
alMEida

5421993 5°GBM

SÃo GE-
raldo do 
araGUaia 

– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
01/08/2022

20 15 131,88 r$4.615,80

SGt 
BM

lUcival-
do diaS 
da Silva

5422035 5°GBM

SÃo GE-
raldo do 
araGUaia 

– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
01/08/2022

20 15 131,88 r$4.615,80

SGt 
BM

Mário 
HErtHZ 
Silva 

PErEira

5421977 5°GBM

SÃo GE-
raldo do 
araGUaia 

– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
01/08/2022

20 15 131,88 r$4.615,80

cB BM

JoSiEl-
SoN 

QUEiroZ 
liMa

57218382 5°GBM

SÃo GE-
raldo do 
araGUaia 

– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
01/08/2022

20 15 126,60 r$4.431,00

Sd BM
Erico 

SaNtoS 
SaMPaio

5932245 5°GBM

SÃo GE-
raldo do 
araGUaia 

– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
01/08/2022

20 15 126,60 r$4.431,00

SGt 
BM

JaMES 
dEaN 

BarBoSa 
lEitE

5422221 5°GBM itUPiraNGa 
– Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 131,88 r$1.978,20

SGt 
BM

aNaNiaS 
liMa rE-
BoUÇaS

5826861 5°GBM itUPiraNGa 
– Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 131,88 r$1.978,20

SGt 
BM

Edi fEr-
rEira dE 
SoUZa

54185014 5°GBM itUPiraNGa 
– Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 131,88 r$1.978,20

Sd BM

adriaNo 
liNdoN 
lEitE 

cardoSo

59323001 5°GBM itUPiraNGa 
– Pa

02/07/2022 
09/07/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
30/07/2022

03/07/2022 
10/07/2022 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022

10 5 126,60 r$1.899,00

SGt 
BM

Edivaldo 
BarroSo 
da coN-
cEiÇÃo

5620546 5°GBM PalEStiNa 
– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
01/08/2022

20 15 131,88 r$4.615,80

cB BM
JUvENal 
alvES 

MoNtES
57190648 5°GBM PalEStiNa 

– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
01/08/2022

20 15 126,60 r$4.431,00

Sd BM
fEliPE 

MartiNS 
rEiS

5932319 5°GBM PalEStiNa 
– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
01/08/2022

20 15 126,60 r$4.431,00

Sd BM

aNdrÉ 
lUiZ 

PErEira 
loBato

5932303 5°GBM PalEStiNa 
– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
01/08/2022

20 15 126,60 r$4.431,00

tEN 
BM

lUcaS ro-
driGUES 
da Silva

5932582 9º GBM
SENador 

JoSÉ PorfÍ-
rio – Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
01/08/2022

20 15 141,11 r$4.938,85

SGt 
BM

PEtEr 
Baia da 
coSta

57174021 9º GBM
SENador 

JoSÉ PorfÍ-
rio – Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
01/08/2022

20 15 131,88 r$4.615,80

SGt 
BM

EdilSoN 
PoNtES 
da Silva 
JUNior

57173663 9º GBM
SENador 

JoSÉ PorfÍ-
rio – Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
01/08/2022

20 15 131,88 r$4.615,80

cB BM
dENiS 
coSME 
Boroto

57218254 9º GBM
SENador 

JoSÉ PorfÍ-
rio – Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
01/08/2022

20 15 126,60 r$4.431,00

SGt 
BM

ElÍdio 
ÉdEN da 

Mota 
coHEN

5826900/1 4º GBM
PiNdoBal 

– BEltErra 
- Pa

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

10 0 131,88 r$1.318,80

SGt 
BM

MarcElo 
aUGUSto 
loPES Ma-
GalHÃES

5823978/1 4º GBM
PiNdoBal 

– BEltErra 
- Pa

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

10 0 131,88 r$1.318,80

SGt 
BM

HEliSSoN 
clEY 

MElo do 
carMo

57173694/1 4º GBM
PiNdoBal 

– BEltErra 
- Pa

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

02/07/2022 
03/07/2022 
09/07/2022 
10/07/2022 
16/07/2022 
17/07/2022 
23/07/2022 
24/07/2022 
30/07/2022 
31/07/2022

10 0 131,88 r$1.318,80

SGt 
BM

fraN-
ciSco 

EdUardo 
NUNES 
filHo

5620651-1 10º 
GBM 

PiU – SaNta 
Maria daS 
BarrEiraS 

– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
01/08/2022

20 15 131,88 r$4.615,80

cB BM

JEfErSoN 
carloS 
rodri-
GUES 

PErEira

57190075-1 10º 
GBM 

PiU – SaNta 
Maria daS 
BarrEiraS 

– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
01/08/2022

20 15 126,60 r$4.431,00

cB BM
dariSoN 

JorGE 
torrES

57218233-1 10º 
GBM 

PiU – SaNta 
Maria daS 
BarrEiraS 

– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
01/08/2022

20 15 126,60 r$4.431,00

Sd BM lUcaS da 
coSta Sá 5932560-1 10º 

GBM 

PiU – SaNta 
Maria daS 
BarrEiraS 

– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
01/08/2022

20 15 126,60 r$4.431,00

StEN 
BM

carloS 
BENEdito 
dE  liMa 
PErEira

5399599-1 10º 
GBM 

Boto – 
SaNtaNa do 
araGUaia 

– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
01/08/2022

20 15 131,88 r$4.615,80

cB BM

ElES-
SaNdro 
da Silva 
coSta

57190647-1 10º 
GBM 

Boto – 
SaNtaNa do 
araGUaia 

– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
01/08/2022

20 15 126,60 r$4.431,00

Sd BM
tHaYlor 
cardoSo 
MartiNS

5932261-1 10º 
GBM 

Boto – 
SaNtaNa do 
araGUaia 

– Pa

01/07/2022 
08/07/2022 
15/07/2022 
22/07/2022 
29/07/2022

04/07/2022 
11/07/2022 
18/07/2022 
25/07/2022 
01/08/2022

20 15 126,60 r$4.431,00

ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
coMaNdaNtE GEral do cBMPa E coordENador EStadUal dE dEfESa 
civil

Portaria Nº 340/diÁria/dF de 13 de JULHo de 2022
o coMaNdaNtE-GEral do cBMPa E coordENador EStadUal dE 
dEfESa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da 
lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992. considerando o decreto Estadual 
nº 734, de 07 de maio de 1992 e a Portaria Nº 278 de 23 de outubro de 
2019 – SEad;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019,publicada 
no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
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considerando a Portaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada 
no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder aos militares relacionados em planilha anexa, diárias de 
alimentação e diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$ 898.090,81 (oitocENtoS E NovENta E oito Mil E NovENta rEaiS E 
oitENta E UM cENtavoS), para seguirem viagem para os respectivos mu-
nicípios e localidades, no período de 15 de Julho a 01 de agosto de 2022, 
a serviço do comando operacional do cBMPa na operação veraneio 2022.
art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pos-
to /
Grad

NoMe MF oriGeM destiNo
data diÁ-

rias
Va-
Lor 

UNit. 
(r$)

totaL 
(r$)

saÍda reGresso a P

StEN 
BM

WilliaM  
BErNardo 
cardoSo 
da crUZ

3389405-1 26°GBM oUtEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

claUdio do 
NaSci-
MENto 

MEdEiroS

5610044-1 26°GBM oUtEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

lUiS 
NaZarENo 
cHavES da 

Silva

5607345-1 26°GBM oUtEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

WaGNEr 
toME 

rodriGUES 
fiGUEirEdo

5399041-1 26°GBM oUtEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

davi Brito 
fErrEira 5282713-2 26°GBM oUtEiro - 

PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 
1.846,32 

cB BM
dENivaldo 
MorEira 

diaS
57198929-2 26°GBM oUtEiro - 

PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 
1.772,40 

cB BM
EricK 

SoUZa do 
carMo

57189312-1 26°GBM oUtEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

cB BM
EdiMar 

PiNHEiro 
crUZ

57189393-1 26°GBM oUtEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

cB BM daNiEl rEiS 
diaS 57189182-1 26°GBM oUtEiro - 

PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 
1.772,40 

cB BM
daNiEla 
raiol dE 
alMEida

57217917-1 26°GBM oUtEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

Sd BM YUri coUto 
BatiSta 5932412-1 26°GBM oUtEiro - 

PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 
1.772,40 

Sd BM

aNtoNio 
clEYtoN 
olivEira 

MENdoNÇa

5932465-1 26°GBM oUtEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

Sd BM

taSSio 
BrUNo 

fariaS dE 
aNdradE

5932284-1 26°GBM oUtEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

Sd BM
JEfErSoN 

SodrE 
carNEiro

5932304-1 26°GBM oUtEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

tEN 
BM

alBErt liN-
colN coSta 

vidal
5932589/1 1º GMaf

coiJUBa - 
vaiQUEM QUEr 

- PraiaS
18/07/2022 31/07/2022 14 13 141,11 r$ 

3.809,97 

SGt 
BM

clENilSoN 
fElGUEira 
da PoNtE 
dE lEMoS

5607744-1 1º GMaf
coiJUBa - 

vaiQUEM QUEr 
- PraiaS

18/07/2022 31/07/2022 14 13 131,88 r$ 
3.560,76 

SGt 
BM

fraNciSco 
EvaNdro 

Silva 
SaNtoS

5601592/1 1º GMaf
coiJUBa - 

vaiQUEM QUEr 
- PraiaS

18/07/2022 31/07/2022 14 13 131,88 r$ 
3.560,76 

SGt 
BM

JorGE 
lUiZ alvES 

crUZ
5210208-1 1º GMaf

coiJUBa - 
vaiQUEM QUEr 

- PraiaS
18/07/2022 31/07/2022 14 13 131,88 r$ 

3.560,76 

SGt 
BM

GilvaNdo 
PErEira 
MiraNda

5621011-1 1º GMaf
coiJUBa - 

vaiQUEM QUEr 
- PraiaS

18/07/2022 31/07/2022 14 13 131,88 r$ 
3.560,76 

SGt 
BM

JUNior 
GoMES 
fariaS

57173411-1 1º GMaf
coiJUBa - 

vaiQUEM QUEr 
- PraiaS

18/07/2022 31/07/2022 14 13 131,88 r$ 
3.560,76 

SGt 
BM

EldEr 
olivEira 
Garcia

57174004-1 1º GMaf
coiJUBa - 

vaiQUEM QUEr 
- PraiaS

18/07/2022 31/07/2022 14 13 131,88 r$ 
3.560,76 

cB BM
SaNNiErY 
liSBoa da 

Silva
57217937-1 1º GMaf

coiJUBa - 
vaiQUEM QUEr 

- PraiaS
18/07/2022 31/07/2022 14 13 126,60 r$ 

3.418,20 

caP 
BM

WaUliSoN 
fErrEira 

PiNto
57173343/1 QcG coiJUBa - fa-

rol - PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 145,07 r$ 
3.916,89 

SGt 
BM

ivaldo 
NUNES 

fErrEira
5398797-1 26°GBM coiJUBa - fa-

rol - PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 131,88 r$ 
3.560,76 

SGt 
BM

roNald Sil-
va SoUZa 5162289-1 26°GBM coiJUBa - fa-

rol - PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 131,88 r$ 
3.560,76 

SGt 
BM

JoÃo MEN-
doNÇa dE 

PadUa
54184951-1 26°GBM coiJUBa - fa-

rol - PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 131,88 r$ 
3.560,76 

SGt 
BM

JHoNNY 
aQUiNo  da 

Silva

571713408-
1 26°GBM coiJUBa - fa-

rol - PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 131,88 r$ 
3.560,76 

Sd BM

aNdrEiS-
SoN da 
coSta 
loPES

5932543-1 26°GBM coiJUBa - fa-
rol - PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 126,60 r$ 

3.418,20 

Sd BM
JESUS 

fiGUEirEdo 
da PENHa

5932460-1 26°GBM coiJUBa - fa-
rol - PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 126,60 r$ 

3.418,20 

Sd BM

ciro 
SoarES do 

NaSci-
MENto

5932474-1 26°GBM coiJUBa - fa-
rol - PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 126,60 r$ 

3.418,20 

MaJ 
BM

aNdErSoN 
coSta 

caMPoS
57174111-1 20° GBM MoSQUEiro - 

PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 
1.846,32 
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cB BM
dENNYS 
da Silva 
PErEira

54189774-2 20° GBM MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 85,72 r$ 

1.200,08 

cB BM

alBErto 
alMEida 
NaSci-
MENto

57189345-1 20° GBM MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 85,72 r$ 

1.200,08 

cB BM
fáBio 

raMoN valE 
da Silva

57190066-1 20° GBM MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 85,72 r$ 

1.200,08 

cB BM
MadSoN 
PirES da 

Silva
57218007-1 20° GBM MoSQUEiro - 

PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 85,72 r$ 
1.200,08 

Sd BM
caMilo 

rodriGUES 
HolaNda

5932573-1 20° GBM MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 85,72 r$ 

1.200,08 

Sd BM

HilvaN 
roBSoN 
da Silva 
MatHiaS

5932250-1 20° GBM MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 85,72 r$ 

1.200,08 

Sd BM
fáBio 
XaviEr 
loPES

5932481-1 20° GBM MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 85,72 r$ 

1.200,08 

Sd BM
lUcaS Ga-

BriEl PaUla 
GErHardt

5920039-1 20° GBM MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 85,72 r$ 

1.200,08 

Sd BM
viNiciUS 
MEllo da 

Silva
5932313-1 20° GBM MoSQUEiro - 

PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 0 85,72 r$ 
1.200,08 

tEN 
BM

alUiZio 
lUiZ 

aZEvEdo dE 
araÚJo

5932594-1 QcG MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 116,05 r$ 

3.133,35 

tEN 
BM

MaUro 
SErGio 

PErrEira 
MENEZES 

filHo

5932596/1 QcG MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 116,05 r$ 

3.133,35 

tEN 
BM

aNa PaUla 
Britto 

PErrEira
5932584/1 QcG MoSQUEiro - 

PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 116,05 r$ 
3.133,35 

StEN 
BM

fraNciS-
co daS 
cHaGaS 

carvalHo 
filHo

5037433/1 QcG MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 

2.350,08 

SGt 
BM

JoSE 
carloS 

MoNtEiro 
dE alMEida 

JUNior

5601789/ 1 QcG MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 

2.350,08 

SGt 
BM

aNtoNio 
alEX Pi-

NHEiro doS 
SaNtoS

57173854/1 QcG MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 

2.350,08 

SGt 
BM

adriaNo 
da Silva 
MoUra

54185331 25º GBM MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 

2.350,08 

SGt 
BM

carloS aN-
drÉ MENiNo 
dE olivEira 
carvalHo

5826624 25º GBM MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 

2.350,08 

SGt 
BM

toNY 
EvErtoN 

MENdoNÇa 
da Silva

5602645-1 cfaE MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 

2.350,08 

SGt 
BM

SidNEY 
cardEl 
NovaES

57173399/1 1º GBM MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 

2.350,08 

SGt 
BM

NÉlio 
JÚNior 
corrÊa

54185177-1 1º GBS MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 

2.350,08 

SGt 
BM

raildo 
MoNtEi-
ro doS 
SaNtoS

57173416/1 1º GMaf MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 

2.350,08 

SGt 
BM

JoSE EliaS 
SaNtoS da 

Silva
5836832/ 1 QcG MoSQUEiro - 

PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 
2.350,08 

SGt 
BM

EMErSoN 
lEÃo 

riBEiro
57174006/1 1º GMaf MoSQUEiro - 

PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 
2.350,08 

SGt 
BM

JoSÉ Maria 
da coSta 
cÔrrEa

5610028/1 21º GBM MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 

2.350,08 

SGt 
BM

raiMUNdo 
aUGUSto 

SoarES dE 
SoUZa

5452694-1 1º GBS MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 

2.350,08 

cB BM
EliaS 

Silva lira 
JUNior

57217810-1 21º GBM MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 

2.314,44 

cB BM

vital Bra-
Sil araÚJo 
MoNtEiro 

filHo

57218353/1 1º GMaf MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 

2.314,44 

cB BM
JEaN carlo 
rodriGUES 
vila rEal

57217766-1 QcG MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 

2.314,44 

cB BM
NElSoN 

roSa doS 
rEMÉdioS

57218391-1 1º GBS MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 

2.314,44 

cB BM
WatSSoN 
PacHEco 
SoarES

57189414/1 1º GMaf MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 

2.314,44 

cB BM
roclaNE 

daMaScENo 
da Silva

57217779/1 QcG MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 

2.314,44 

cB BM
aNdrEi 

NEvES da 
NatividadE

57217707-1 12º GBM MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 

2.314,44 

cB BM
cHriStiaNo 
daNNY rEiS 

olivEira
55586762 25º GBM MoSQUEiro - 

PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 
2.314,44 

cB BM
aNdrÉ Wil-
SoN MoUra 

raiol
5826764/1 21º GBM MoSQUEiro - 

PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 
2.314,44 
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Sd BM

tHiaGo cE-
Sar SaNtoS 
vaScoNcE-

loS

5932540-1 aBM MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 

2.314,44 

Sd BM
Maria dE 

fátiMa lo-
PES lEitE

5932467-1 aBM MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 

2.314,44 

Sd BM

StEPHaNiE 
Maria 

BarroS 
rENtEiro

5932529 coP MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 

2.314,44 

Sd BM

NiltoN 
GlEidSoN 
cHavES dE 

SoUSa

5932306/1 12º GBM MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 

2.314,44 

Sd BM
rodriGo 
lUiS da 

Silva SENa
5932402 25º GBM MoSQUEiro - 

PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 
2.314,44 

Sd BM

artHUr 
NaSci-

MENto da 
cÂMara

5932531/1 1º GMaf MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 

2.314,44 

Sd BM
JoÃo PaUlo 
dE aZEvEdo 
rodriGUES 

59324548/1 21º GBM MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 

2.314,44 

SGt 
BM

SErGio 
daS NEvES 

SoarES
5610338/1 cSMv/

MoP
MoSQUEiro - 

PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 13 13 87,04 r$ 
2.263,04 

SGt 
BM

aNtoNio 
carloS 
SENa 

BatiSta

5452554/1 cSMv/
MoP

MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 13 13 87,04 r$ 

2.263,04 

cB BM

PEdro 
aNtÔNio 
PiNHEiro 
BoNatti

57217709/1 QcG MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 13 13 85,72 r$ 

2.228,72 

Sd BM

EdSoN 
adria-
No doS 
SaNtoS 

BarBoSa

5932288/1 1º GBS MoSQUEiro - 
PraiaS 18/07/2022 31/07/2022 13 13 85,72 r$ 

2.228,72 

StEN 
BM

raiMUNdo 
rUBENS 
cardiaS 
corrEa

5598591-1 aBM MoSQUEiro 18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 
2.350,08 

cB BM

Maria da 
aSSENÇÃo 
fErrEira 
MoNtEiro

57190149-1 cfaE MoSQUEiro 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 
2.314,44 

cB BM
aUGUSto 

cÉSar Maia 
da cUNHa

57189359/1 1º GBM MoSQUEiro 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 
2.314,44 

cB BM
EdSoN doS 
PraZErES 

viaNa
57217949/1 1º GMaf MoSQUEiro 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 

2.314,44 

cB BM
Ítalo dE 
olivEira 
SaNdoval

57217925/1 1º GMaf MoSQUEiro 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 
2.314,44 

Sd BM

rocK 
WilliaM 

diaS 
MiraNda

5932488/1 1º GMaf MoSQUEiro 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 
2.314,44 

tEN 
BM

PaUlo 
HENriQUE 
SaNtoS dE 

MatoS

5824044-1 2º GBM MarUdá - Ma-
raPaNiM - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 116,05 r$ 

3.133,35 

StEN 
BM

aNtoNio 
EdNaldo 

NaSciMEN-
to MElo

5609011-1 2º GBM MarUdá - Ma-
raPaNiM - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 

2.350,08 

SGt 
BM

JoSÉ 
valdEcY 

PaUliNo dE 
SaNtaNa

5601371-1 2º GBM MarUdá - Ma-
raPaNiM - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 

2.350,08 

SGt 
BM

alciNdo  
SEaBra da 

Silva
5601053-1 2º GBM MarUdá - Ma-

raPaNiM - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 
2.350,08 

SGt 
BM

ivaN 
NoGUEira 
Saraiva

5623642-1 2º GBM MarUdá - Ma-
raPaNiM - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 

2.350,08 

StEN 
BM

MatEUS 
caciS 

SaloNÃo 
NEto

5601215-1 2º GBM criSPiM - Ma-
raPaNiM - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 

2.350,08 

cB BM

aNtoNio 
tadEU Pi-

NHEiro daS 
cHaGaS

57217913-1 2º GBM criSPiM - Ma-
raPaNiM - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 

2.314,44 

cB BM

fraNciSco 
cÉSar 

vENÂNcio 
BEZErra

57217915-1 2º GBM criSPiM - Ma-
raPaNiM - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 

2.314,44 

cB BM
JairlEN 

SaNtoS da 
Silva

57218544-1 2º GBM criSPiM - Ma-
raPaNiM - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 

2.314,44 

SGt 
BM

laUrivaN 
JoNaS vaS-
coNcEloS

5623618-1 2º GBM
alGodoal 

- MaracaNÃ 
- Pa

18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 
2.350,08 

SGt 
BM

fraNciSco 
dElMiro 
doS rEiS 

MElo

5601444-1 2º GBM
alGodoal 

- MaracaNÃ 
- Pa

18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 
2.350,08 

SGt 
BM

JÚlio SÉr-
Gio BElÉM 
da Silva

5399084-1 2º GBM
alGodoal 

- MaracaNÃ 
- Pa

18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 
2.350,08 

SGt 
BM

WaldEMir 
dE liMa ro-

driGUES
5438560-1 2º GBM

alGodoal 
- MaracaNÃ 

- Pa
18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 

2.350,08 

SGt 
BM

NiZaN doS 
SaNtoS 

rEiS
5608988-1 2º GBM

alGodoal 
- MaracaNÃ 

- Pa
18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 

2.350,08 

SGt 
BM

JoSÉ Maria 
PiNto doS 

SaNtoS
5421780-1 2º GBM

fortalEZiNHa 
- MaracaNÃ 

- Pa
18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 

2.350,08 

cB BM
lUiS MaUri-
cio SoUZa 
do carMo

57189412-1 cfaE
fortalEZiNHa 
- MaracaNÃ 

- Pa
18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 

2.314,44 
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cB BM
JavitoN ro-
BErt coSta 

GalvÃo
57217899-1 2º GBM

fortalEZiNHa 
- MaracaNÃ 

- Pa
18/07/2022 31/07/2022 14 13 85,72 r$ 

2.314,44 

SGt 
BM

JoSÉ 
flaUro 

carvalHo 
JÚNior

5827094 6º GBM cariPi - Bar-
carENa - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

aNtÔNio 
aNGElo 

fraNco dE 
liMa

57173698 6º GBM cariPi - Bar-
carENa - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

EMaNUEl 
carvalHo 
BarroS

57173672 6º GBM cariPi - Bar-
carENa - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

cB BM
JiMMY PE-
rEira doS 

SaNtoS
57189263 6º GBM cariPi - Bar-

carENa - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 
1.772,40 

cB BM
roSivaldo 
faYal dE 
frEitaS

57189395 6º GBM cariPi - Bar-
carENa - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

cB BM

WESllEY 
cHriStiaN 
Silva da 

Silva

57218373 6º GBM cariPi - Bar-
carENa - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

cB BM
WElliNG-
toN Silva  
da Silva

57217960-1 1º GMaf BarcarENa 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 126,60 r$ 

3.418,20 

cB BM
lEoNardo 
Brito da 

Silva
57218050-1 1º GMaf BarcarENa 

- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 126,60 r$ 
3.418,20 

Sd BM
rEYNaN  

Silva daS 
NEvES

5932363-1 1º GMaf BarcarENa 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 126,60 r$ 

3.418,20 

StEN 
BM

MarcElo 
aNdrÉ coS-
ta MacÊdo

5629934-1 15º GBM BEJa - aBaE-
tEtUBa - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

roNildo 
BENto 

GoMES doS 
SaNtoS

5287006-2 15º GBM BEJa - aBaE-
tEtUBa - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

toNiEl 
da coSta 
riBEiro

57173636-1 15º GBM BEJa - aBaE-
tEtUBa - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

cB BM
PaUlo 
loBato 

GoNÇalvES
57189338-1 15º GBM BEJa - aBaE-

tEtUBa - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 
1.772,40 

cB BM

JociEltoN 
KlaYtoN do 

NaSci-
MENto 

fErrEira

57189371-1 15º GBM BEJa - aBaE-
tEtUBa - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

Sd BM
Mario 

alMEida 
loBato

5932482-1 15º GBM BEJa - aBaE-
tEtUBa - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

caP 
BM

rodriGo 
dE araÚJo 
MoNtEiro

54190168-1 22º GBM aldEia - ca-
MEtá - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 145,07 r$ 

2.030,98 

SGt 
BM

MaUro 
dE SoUZa 
fErrEira

5601630-1 22º GBM aldEia - ca-
MEtá - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

Márcio 
aBdoN 

PaNtoJa dE 
BarroS

54185201-1 22º GBM aldEia - ca-
MEtá - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

Sd BM

BrUNo 
olivEira 

dE araUJo 
lEal

5932424-1 22º GBM aldEia - ca-
MEtá - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

Sd BM

MiKE 
HUNdErSEN 

GoMES 
MEllo

5932422-1 22º GBM aldEia - ca-
MEtá - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

MaJ 
BM

diEGo dE 
aNdradE 
cUNHa

57174108-1 18º GBM Barra vElHa - 
SoUrE - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 158,26 r$ 

2.215,64 

tEN 
BM

JoSE 
rENato do 

aMaral 
BraBo

5602491-1 18º GBM Barra vElHa - 
SoUrE - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 141,11 r$ 

1.975,54 

SGt 
BM

lUiZ 
NaZarENo 
BatiSta da 

Silva

5607353-1 18º GBM Barra vElHa - 
SoUrE - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

MoiSES doS 
SaNtoS 

lEÃo
57173443-1 18º GBM Barra vElHa - 

SoUrE - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 
1.846,32 

SGt 
BM

roBErto 
carloS 

BarroSo 
5486947-1 18º GBM Barra vElHa - 

SoUrE - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 
1.846,32 

Sd BM
daNilo 

WilKEr da 
GaMa liMa

5932486-1 18º GBM Barra vElHa - 
SoUrE - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

SGt 
BM

JoElSoN 
coElHo dE 

MElo
5426090-1 18º GBM PESQUEiro - 

SoUrE - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 
1.846,32 

SGt 
BM

JEaN car-
loS coSta 
do NaSci-

MENto

5602360-1 coP PESQUEiro - 
SoUrE - Pa 17/07/2022 01/08/2022 16 15 131,88 r$ 

4.088,28 

SGt 
BM

rEWErtHoN 
Silva dE 
NaZarÉ

57173930/1 QcG PESQUEiro - 
SoUrE - Pa 17/07/2022 01/08/2022 16 15 131,88 r$ 

4.088,28 

cB BM
JaKEliNE 

rodriGUES 
MiraNda

57218371 coP PESQUEiro - 
SoUrE - Pa 17/07/2022 01/08/2022 16 15 126,60 r$ 

3.924,60 

MaJ 
BM

daNilo 
rodriGUES 

Silva
57175166-1 18º GBM

Praia GraNdE 
- SalvatEr-

ra - Pa
18/07/2022 31/07/2022 14 0 158,26 r$ 

2.215,64 

StEN 
BM

MarcElo 
GoMES da 

Silva
5602637-1 18º GBM

Praia GraNdE 
- SalvatEr-

ra - Pa
18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

MaNoEl 
alvES 

dUartE
5398193-1 18º GBM

Praia GraNdE 
- SalvatEr-

ra - Pa
18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

dENilSoN 
caMara da 

Silva
5399661-1 18º GBM

Praia GraNdE 
- SalvatEr-

ra - Pa
18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 
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Sd BM

JoHN 
KENNEdY 
dE Brito 
PErEira

5932518 18º GBM
Praia GraNdE 

- SalvatEr-
ra - Pa

18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 
1.772,40 

Sd BM

fEliPE 
trÓcoliS 

lEMoS doS 
SaNtoS

5932493-1 18º GBM
Praia GraNdE 

- SalvatEr-
ra - Pa

18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 
1.772,40 

SGt 
BM

JoSÉ 
aUGUSto 

MarGalHo 
PaNtoJa

5430437/1 1º GBM
Praia GraNdE 

- SalvatEr-
ra - Pa

17/07/2022 01/08/2022 16 15 131,88 r$ 
4.088,28 

SGt 
BM

vaNia criS-
tiNa coSta 

Silva
57190182-1 aBM

Praia GraNdE 
- SalvatEr-

ra - Pa
17/07/2022 01/08/2022 16 15 131,88 r$ 

4.088,28 

cB BM

rafaEl 
EliaS 

fiGUEirEdo 
MorEira

57189168-1 18º GBM JoaNES - Sal-
vatErra - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

SGt 
BM

MarcElo dE 
aSSiS da 

Silva
5397960/1 1º GBM JoaNES - Sal-

vatErra - Pa 17/07/2022 01/08/2022 16 15 131,88 r$ 
4.088,28 

SGt 
BM

MarcE-
lo doS 
SaNtoS 
GiMENES

5618231-1 aBM JoaNES - Sal-
vatErra - Pa 17/07/2022 01/08/2022 16 15 131,88 r$ 

4.088,28 

Sd BM
JHoNataN 

GoMES tra-
vaSSoS

5932471-1 aBM JoaNES - Sal-
vatErra - Pa 17/07/2022 01/08/2022 16 15 126,60 r$ 

3.924,60 

SGt 
BM

lUcival 
BrUNo 

aNdradE 
dE MElo

57173413-1 18º GBM
áGUa Boa - 
SalvatErra 

- Pa
18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

cB BM

WaGNEr 
WilliaM 
coSta 

MoNtEiro

57189159-1 18º GBM
áGUa Boa - 
SalvatErra 

- Pa
18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

SGt 
BM

EdSoN dE 
SoUZa 5427835-1 dSt/cat

áGUa Boa - 
SalvatErra 

- Pa
18/07/2022 01/08/2022 15 14 131,88 r$ 

3.824,52 

SGt 
BM

rafaEl 
roGErio 
BarroS 
viaNa

54185260-1 aBM
MaNGaBEira 
- PoNta dE 
PEdraS - Pa

17/07/2022 01/08/2022 16 15 131,88 r$ 
4.088,28 

SGt 
BM

JoÃo PaUlo 
dE SoUSa 
olivEira

5826888-1 coP
MaNGaBEira 
- PoNta dE 
PEdraS - Pa

17/07/2022 01/08/2022 16 15 131,88 r$ 
4.088,28 

SGt 
BM

aNtÔNio 
MiGUEl 

QUarESMa 
do aMaral 

JUNior

54185171-1 1º GBM
MaNGaBEira 
- PoNta dE 
PEdraS - Pa

17/07/2022 01/08/2022 16 15 131,88 r$ 
4.088,28 

SGt 
BM

cáSSio da 
Silva NaS-
ciMENto

57173412-1 21º GBM
MaNGaBEira 
- PoNta dE 
PEdraS - Pa

17/07/2022 01/08/2022 16 15 131,88 r$ 
4.088,28 

MaJ 
BM

MarcUS 
PaUlo car-
táGENES 
vEloSo

5485268-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 158,26 r$ 

2.215,64 

tEN 
BM

alcidÊNiS 
carvalHo 
ModESto

5932583-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 141,11 r$ 

1.975,54 

SGt 
BM

carloS 
alBErto 
fErrEira 

GUiMarÃES

5399718-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

EliESEr 
tENÓrio dE 

araUJo
5428351-1 13º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 
1.846,32 

SGt 
BM

aNtÔNio 
MarcoS do 
NaSciMEN-
to MoraES

5609097-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

rENato 
Saraiva da 

coSta
5623545-1 13º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 
1.846,32 

SGt 
BM

claUdEMir 
GrEGorio 

liMa
5623383-1 13º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 
1.846,32 

SGt 
BM

carloS 
MarcElo 

BaENa 
PiMENtEl

5626439-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

SaloMÃo 
cardoSo 
tavarES

5124468-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

Márcio 
NaSci-

MENto da 
coSta

5620929-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

aNtoNio 
Marcio 
alMEida 

rodriGUES

5823722-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

Márcio 
JorGE NaS-

ciMENto 
frEitaS

54185223-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

GEaNcarlo 
SaNtoS 
Silva

54185271-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

ailSoN 
roBErto 
da Silva 

lElES

54185184-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

cB BM
JUlio cE-

Zar PErotE 
cHavES

57217821-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

cB BM

PaUlo 
roGErio 

rodriGUES 
fErrEira

57218303-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

cB BM

lUiS 
GUilHErME 
araÚJo doS 

SaNtoS

57217916-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

cB BM

HEvErtoN 
rodriGo 
rEiS dE 

liMa

57217935-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 
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cB BM
JadEr fEli-
PE iPiraNGa 

da crUZ
57217923-1 13º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 
1.772,40 

cB BM
WilKSoN 
BarBoSa 
MoNtEiro

57217944-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

Sd BM
BrENdo 

cardoSo 
liMa

5932401-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

Sd BM

italo 
dUda dE 

carvalHo 
rocHa

5932419-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

Sd BM
EliZá do 
roSário 

rEiS
5932390-1 13º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 
1.772,40 

Sd BM

JoÃo 
victor ME-
dEiroS dE 

MoraES

5932395-1 13º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

MaJ 
BM

aBEdoliNS 
corrEa 
XaviEr

57190110-1 QcG SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 158,26 r$ 

4.589,54 

SGt 
BM

afoNSo 
riBEiro da 

coSta
5428599/ 1 QcG SaliNÓPoliS 

- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 131,88 r$ 
3.824,52 

SGt 
BM

lUiS otá-
vio riBEiro 
rodriGUES

5452643/1 1º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 131,88 r$ 

3.824,52 

SGt 
BM

JoÃo 
SilvEira da 
coNcEiÇÃo

5132932-2 25º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 131,88 r$ 

3.824,52 

SGt 
BM

MarcElo 
PaNtoJa 
BarBoSa 
da Silva

54185159-1 aBM SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 131,88 r$ 

3.824,52 

SGt 
BM

HaUEl 
da Silva 
BarroS

57173349/ 1 QcG SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 131,88 r$ 

3.824,52 

cB BM

aNdrÉ lUiZ 
SaNtoS 

SiNfrÔNio 
da Silva

55589711/2 1º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

cB BM
aNdErSoN 
BarBoSa 

liMa
57189294/1 1º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 126,60 r$ 
3.671,40 

cB BM
roZiMar 
lUcENa 
corrÊa

57189275 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

cB BM
iSaBEla 

do coUto 
liMa

57189289/1 QcG SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

Sd BM
ESMaEl 

Brito da 
crUZ

5890218/2 28º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

Sd BM
taMirES 

dE SoUZa 
raMoS

5932457-1 aBM SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

Sd BM
EliZaK 

SEifErt da 
Silva

5932485/1 1º GMaf SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

Sd BM

NaYara 
fErNaNda 
frEitaS dE 

SoUZa

5932553-1 1º GBS SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

tEN 
BM

PEdro 
EMilio 

caStElo 
BraNco 
alENcar 
fraNÇa

5932631/1 cSMv/
MoP

SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 14 14 141,11 r$ 

3.951,08 

StEN 
BM

aNtÔNio 
Marco 

cardoSo 
da Silva

5617472-1 17º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 14 14 131,88 r$ 

3.692,64 

SGt 
BM

BENEdito 
olivEira 
da coSta

5609135-1 1º GBS SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 14 14 131,88 r$ 

3.692,64 

SGt 
BM

ivaN 
tavarES 
MoraES

5398690-1 14º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 14 14 131,88 r$ 

3.692,64 

SGt 
BM

JoSiEl 
GoMES dE 
NaZarÉ

5601398/1 28º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 14 14 131,88 r$ 

3.692,64 

SGt 
BM

EdEr NEvES 
BatiSta 5623600/1 28º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 17/07/2022 31/07/2022 14 14 131,88 r$ 
3.692,64 

SGt 
BM

david 
MclEaN dE 
liMa Silva

54185235/1 28º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 14 14 131,88 r$ 

3.692,64 

SGt 
BM

GlEYdSoN 
GoMES 

viNENtE
57173888/1 1º GMaf SaliNÓPoliS 

- Pa 17/07/2022 31/07/2022 14 14 131,88 r$ 
3.692,64 

cB BM

WElliNG-
toN carloS 
vENaNcio 
dE liMa

57218032-1 17º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 14 14 126,60 r$ 

3.544,80 

cB BM

aNtoNio 
Elcid 

tEiXEira 
PiNHEiro

57189336 29º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 14 14 126,60 r$ 

3.544,80 

cB BM
tiaGo da 

coNcEiÇÃo 
SoBriNHo

57217820-1 19° GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 14 14 126,60 r$ 

3.544,80 

cB BM
aNdrÉ 

olivEira 
da Silva

54186691-2 19° GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 14 14 126,60 r$ 

3.544,80 

cB BM

fáBio 
MaNoEl dE 

MacEdo 
NEto

57217922-1 1º GBS SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 14 14 126,60 r$ 

3.544,80 

cB BM
arlEY rafa-
El BarBoSa 
rodriGUES

57217782-1 1º GBS SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 14 14 126,60 r$ 

3.544,80 

Sd BM

PEdro 
WilHaMiS 
SEaBra 
aBrEU

5932278/1 1º GMaf SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 14 14 126,60 r$ 

3.544,80 

Sd BM
fraNciSco 
coSta GoU-
vÊa NEto

5932282-1 1º GBS SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 14 14 126,60 r$ 

3.544,80 
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SGt 
BM

MalaQUiaS 
Brito da 

coSta
5398215 aBM SaliNÓPoliS 

- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 131,88 r$ 
3.824,52 

SGt 
BM

aNdriNEl-
SoN NUNES 
PiNHEiro

57175037-1 QcG SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 131,88 r$ 

3.824,52 

Sd BM

victor 
MoraES 
caBral 
loBato

5932318/1 QcG SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

cB BM
JoBSoN 

rodriGUES 
da coSta

57189297-1 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

Sd BM
dENilSoN 
PErEira 
SodrE

5932505/ 1 1º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

Sd BM

claYtoN 
roBSoN 
MElo da 
coSta

5932308/ 1 QcG SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

SGt 
BM

odENilSoN 
liSBoa 
corrÊa

5610222/1 1º GMaf SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 14 14 131,88 r$ 

3.692,64 

cB BM
toNY dalE-
No BarroS 

riBEiro
57189407/1 1º GMaf SaliNÓPoliS 

- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 126,60 r$ 
3.671,40 

cB BM

JoÃo 
rodriGo 
MEirElES 

dE frEitaS

57217986/1 1º GMaf SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 14 14 126,60 r$ 

3.544,80 

SGt 
BM

aNivaldo 
fErrEira 

SoUSa
5609127-1 24º GBM

aJUrUtEUa 
- BraGaNÇa 

- Pa
18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

clEBEr 
JUNior 

MESQUita 
fErrEira

57173898-1 24º GBM
aJUrUtEUa 
- BraGaNÇa 

- Pa
18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

lENo SalES 
da GaMa E 

Silva
57173394-1 24º GBM

aJUrUtEUa 
- BraGaNÇa 

- Pa
18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

cB BM
tadEU 
coSta 

BarBoSa
57218034-1 24º GBM

aJUrUtEUa 
- BraGaNÇa 

- Pa
18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

cB BM
JESSiEl 

dE araUJo 
Silva

57217941-1 24º GBM
aJUrUtEUa 
- BraGaNÇa 

- Pa
18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

Sd BM

diEriMi 
lUiZ fEr-
rEira da 

Silva

5932414-1 24º GBM
aJUrUtEUa 
- BraGaNÇa 

- Pa
18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

Sd BM

BrENo 
WilliaN 
PadilHa 
Brito

5932298-1 24º GBM
aJUrUtEUa 
- BraGaNÇa 

- Pa
18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

MaJ 
BM

aUGUSto 
cESar dE 
olivEira 

Silva

57190113-1 11º GBM PortEl - Pa 18/07/2022 01/08/2022 14 14 158,26 r$ 
4.431,28 

SGt 
BM

fEliPE 
GUStavo 
criSto 
MoNard

54185216-1 11° GBM PortEl - Pa 18/07/2022 01/08/2022 14 14 131,88 r$ 
3.692,64 

cB BM
Marcilo 

MoNtEiro 
MartiNS

57217724-1 11º GBM PortEl - Pa 18/07/2022 01/08/2022 14 14 126,60 r$ 
3.544,80 

SGt 
BM

ivaNildo 
Silva 

PaiXÃo
5398630-1 11º GBM PortEl - Pa 15/07/2022 01/08/2022 18 17 131,88 r$ 

4.615,80 

cB BM
MarcoS 

rilKE raBE-
lo loBato

57217698-1 11º GBM PortEl - Pa 15/07/2022 01/08/2022 18 17 126,60 r$ 
4.431,00 

cB BM
adriaNo dE 

olivEira 
alvES

57217737-1 11º GBM PortEl - Pa 15/07/2022 01/08/2022 18 17 126,60 r$ 
4.431,00 

cB BM

JadSoN 
fErrEira 
do NaSci-

MENto

57217680-1 11º GBM PortEl - Pa 17/07/2022 01/08/2022 16 15 126,60 r$ 
3.924,60 

cB BM
NEEMiaS 
doS SaN-
toS Silva

54196449-2 11º GBM PortEl - Pa 17/07/2022 01/08/2022 16 15 126,60 r$ 
3.924,60 

Sd BM
rENaN 

PotHEr dE 
carvalHo

5932461-1 11º GBM PortEl - Pa 17/07/2022 01/08/2022 16 15 126,60 r$ 
3.924,60 

tEN 
BM

ávila 
rodriGo 
dE SoUSa 
foNSEca

5932629 5º GBM tUcUNarÉ - 
MaraBá - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 141,11 r$ 

1.975,54 

StEN 
BM

SEBaStiÃo 
SoUZa Sa-
craMENto

5422115 5º GBM tUcUNarÉ - 
MaraBá - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

PaUlo SÉr-
Gio liMa da 

coSta
5607469 5º GBM tUcUNarÉ - 

MaraBá - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 
1.846,32 

SGt 
BM

EMivaldo 
da Silva 
coElHo

5607590 5º GBM tUcUNarÉ - 
MaraBá - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

WilSoN 
PErEira 
cUNHa

5824087 5º GBM tUcUNarÉ - 
MaraBá - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

JoSÉ arNÓ-
Bio PErEira 

doS SaN-
toS

5422132 5º GBM tUcUNarÉ - 
MaraBá - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 

1.846,32 

SGt 
BM

JoSENiltoN 
fErraZ 

HENriQUES
5607493 5º GBM tUcUNarÉ - 

MaraBá - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 131,88 r$ 
1.846,32 

Sd BM

HEloiSa 
criStiNa 

corrEa dE 
SoUZa

5932307 5º GBM tUcUNarÉ - 
MaraBá - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

Sd BM

italo 
roMUlo 
PESSoa 
SoUSa

5932301 5º GBM tUcUNarÉ - 
MaraBá - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 
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Sd BM

JoSÉ 
alEXaNdrE 
da Silva 
caSaES

5932268 5º GBM tUcUNarÉ - 
MaraBá - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 0 126,60 r$ 

1.772,40 

SGt 
BM

EdivaN 
dE SoUZa 

GUido
5607418-1 16º GBM caBral - Pi-

Çarra - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 131,88 r$ 
3.560,76 

SGt 
BM

idElfraN 
Brito ca-
valcaNtE

5823870-1 16º GBM caBral - Pi-
Çarra - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 131,88 r$ 

3.560,76 

SGt 
BM

aNdErSoN 
araÚJo 
alvES

5823706-1 16º GBM caBral - Pi-
Çarra - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 131,88 r$ 

3.560,76 

SGt 
BM

HUMBErto 
da Silva 
raMoS

54185317-1 16º GBM caBral - Pi-
Çarra - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 131,88 r$ 

3.560,76 

SGt 
BM

tHiaGo 
HiGiNo 

GalUcio dE 
SoUZa

54185307-1 16º GBM caBral - Pi-
Çarra - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 131,88 r$ 

3.560,76 

cB BM

aNtoNio 
SilvEStrE 
Silva doS 
SaNtoS

57189193-1 16º GBM caBral - Pi-
Çarra - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 126,60 r$ 

3.418,20 

SGt 
BM

JoSÉ 
raiMUNdo 

Silva
5421942-1 16º GBM Boa viSta - 

PiÇarra - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 131,88 r$ 
3.560,76 

SGt 
BM

ivaNilSoN 
SaNtoS 
coSta

5430429-1 16º GBM Boa viSta - 
PiÇarra - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 131,88 r$ 

3.560,76 

Sd BM
rENaN 

caMara 
diaS

5932312-1 16º GBM Boa viSta - 
PiÇarra - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 126,60 r$ 

3.418,20 

Sd BM HEMErSoN 
MiraNda 5932265-1 16º GBM Boa viSta - 

PiÇarra - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 126,60 r$ 
3.418,20 

cB BM
fErNaNdo 

NUNES 
SoUZa

57189195-1 16º GBM Boa viSta - 
PiÇarra - Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 126,60 r$ 

3.418,20 

Sd BM

ElvYS 
MaiKoN 
caMPElo 
SoarES

5932263-1 16º GBM Boa viSta - 
PiÇarra - Pa 16/07/2022 31/07/2022 16 15 126,60 r$ 

3.924,60 

tEN 
BM

SaMUEl 
JoNatHa 

araUJo da 
Mota

5932591-1 9º GBM
cHácara - 
Porto dE 
MoZ - Pa

18/07/2022 01/08/2022 14 14 141,11 r$ 
3.951,08 

SGt 
BM

PaUlo 
lUcilaNio 
frEirE dE 

SoUZa

57174200-1 9º GBM
cHácara - 
Porto dE 
MoZ - Pa

18/07/2022 01/08/2022 14 14 131,88 r$ 
3.692,64 

SGt 
BM

JorGE 
da Silva 
MacHado

57173921-1 9º GBM
cHácara - 
Porto dE 
MoZ - Pa

18/07/2022 01/08/2022 14 14 131,88 r$ 
3.692,64 

Sd BM

MicHaEl 
rodriGo 
olivEira 
da crUZ

5905072-1 9º GBM
cHácara - 
Porto dE 
MoZ - Pa

17/07/2022 01/08/2022 16 15 126,60 r$ 
3.924,60 

tEN 
BM

rafaEl 
Mota 

riBEiro
57218241-2 10º GBM 

Porco - SÃo 
fÉliX do 

XiNGU - Pa
18/07/2022 01/08/2022 14 14 141,11 r$ 

3.951,08 

SGt 
BM

faBio 
MoNtES dE 

araUJo
54185289-1 10º GBM 

Porco - SÃo 
fÉliX do 

XiNGU - Pa
18/07/2022 01/08/2022 14 14 131,88 r$ 

3.692,64 

cB BM

raUl 
fHElliPE 

carvalHo 
Zottolo

57190084-1 10º GBM 
Porco - SÃo 

fÉliX do 
XiNGU - Pa

18/07/2022 01/08/2022 14 14 126,60 r$ 
3.544,80 

cB BM
vaNdEr-
SoN  dE 
olivEira

57190096-1 10º GBM 
Porco - SÃo 

fÉliX do 
XiNGU - Pa

18/07/2022 01/08/2022 14 14 126,60 r$ 
3.544,80 

SGt 
BM

MarcoS 
aNtoNio 
MartiNS 
MatoS

5607434-1 10º GBM 
crENtE - SÃo 

fÉliX do 
XiNGU - Pa

18/07/2022 01/08/2022 14 14 131,88 r$ 
3.692,64 

SGt 
BM

JoSÉ 
arNaldo 

PErEira da 
Silva

5607485-1 10º GBM 
crENtE - SÃo 

fÉliX do 
XiNGU - Pa

17/07/2022 01/08/2022 16 15 131,88 r$ 
4.088,28 

SGt 
BM

JaiME 
rodriGUES 

BEZErra 
PiNto

5422043-1 10º GBM 
crENtE - SÃo 

fÉliX do 
XiNGU - Pa

17/07/2022 01/08/2022 16 15 131,88 r$ 
4.088,28 

SGt 
BM

raiMUNdo 
NoNato 

SoarES da 
Silva

5607310-1 10º GBM 
PEdral - SÃo 

fÉliX do 
XiNGU - Pa

17/07/2022 01/08/2022 16 15 131,88 r$ 
4.088,28 

SGt 
BM

GEdEoN 
JoSÉ BiSPo 
da Silva

5826675-1 10º GBM 
PEdral - SÃo 

fÉliX do 
XiNGU - Pa

17/07/2022 01/08/2022 16 15 131,88 r$ 
4.088,28 

cB BM
MartiNHo 

MatiaS 
PErEira

57218530-1 10º GBM 
PEdral - SÃo 

fÉliX do 
XiNGU - Pa

18/07/2022 01/08/2022 14 14 126,60 r$ 
3.544,80 

SGt 
BM

WEllitoN 
da Silva 
SaNtoS

5607515-1 10º GBM rio Maria 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 131,88 r$ 

3.560,76 

cB BM
roGErio 
SaNtiaGo 

loPES
57218243-1 10º GBM rio Maria 

- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 126,60 r$ 
3.418,20 

cB BM

HEYdEr 
valdEri dE 
olivEira 
SaNtoS

57218379-1 10º GBM rio Maria 
- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 126,60 r$ 

3.418,20 

Sd BM
crYStiaN 
alENcar E 

Silva
57218532-1 10º GBM rio Maria 

- Pa 18/07/2022 31/07/2022 14 13 126,60 r$ 
3.418,20 

StEN 
BM

BENiltoN 
alvES 

roSário
5607663-1 10º GBM 

Gaivota - 
coNcEiÇÃo 

do araGUaia 
- Pa

18/07/2022 31/07/2022 14 13 131,88 r$ 
3.560,76 

cB BM
WilliaN 
da Silva 
SoUSa

57218235-1 10º GBM 

Gaivota - 
coNcEiÇÃo 

do araGUaia 
- Pa

18/07/2022 31/07/2022 14 13 126,60 r$ 
3.418,20 

cB BM dirlEi BiS-
Po BaStoS 57218534-1 10º GBM 

Gaivota - 
coNcEiÇÃo 

do araGUaia 
- Pa

18/07/2022 31/07/2022 14 13 126,60 r$ 
3.418,20 



diário oficial Nº 35.090   69Quinta-feira, 25 DE AGOSTO DE 2022

cB BM
artHUr 
MartiNS 
MoraiS

54195409-2 10º GBM 

Gaivota - 
coNcEiÇÃo 

do araGUaia 
- Pa

18/07/2022 31/07/2022 14 13 126,60 r$ 
3.418,20 

cB BM
Watilla 
olivEira 
viEira

57218387-1 10º GBM 

Gaivota - 
coNcEiÇÃo 

do araGUaia 
- Pa

18/07/2022 31/07/2022 14 13 126,60 r$ 
3.418,20 

cB BM
EBErSoN 
PiNHEiro 

lEitE
57189226-1 10º GBM 

Gaivota - 
coNcEiÇÃo 

do araGUaia 
- Pa

18/07/2022 31/07/2022 14 13 126,60 r$ 
3.418,20 

tEN 
BM

PaUlo 
victor dE 
olivEira 
fUrtado

5932604-1 23º GBM PoNtÃo - XiN-
GUara - Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 141,11 r$ 

4.092,19 

SGt 
BM

SilvaNo 
SoarES 
PErEira

5607507-1 23º GBM PoNtÃo - XiN-
GUara - Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 131,88 r$ 

3.824,52 

SGt 
BM

roGÉrio 
adolfo 

fiGUEirEdo 
da cUNHa

54185240-1 23º GBM PoNtÃo - XiN-
GUara - Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 131,88 r$ 

3.824,52 

SGt 
BM

GilBEr 
villENEr 

coSta 
riBEiro

54185231-1 23º GBM PoNtÃo - XiN-
GUara - Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 131,88 r$ 

3.824,52 

SGt 
BM

clEiBSoN 
da Silva 
favacHo

57174602-1 23º GBM PoNtÃo - XiN-
GUara - Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 131,88 r$ 

3.824,52 

cB BM
artUr 

diEGo diaS 
SoarES

57189288-1 23º GBM PoNtÃo - XiN-
GUara - Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

Sd BM
daNilo 

da Silva E 
Silva

5932256-1 23º GBM PoNtÃo - XiN-
GUara - Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

SGt 
BM

MilitÃo dE 
olivEira 

Maia
5398177/1 aBM MoSQUEiro 18/07/2022 31/07/2022 14 13 87,04 r$ 

2.350,08 

cB BM

NilSoN 
JUNior 

da coSta 
SiMÕES

57218351 coP SaNta Maria 
do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

SGt 
BM

laEcio dE 
BarroS 
viEira

57173422/1 QcG SaNta Maria 
do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 131,88 r$ 

3.824,52 

cB BM

MaUricio 
adriaNo 
SidÔNio 
doS SaN-

toS

57218035-1 1º GBS SaNta Maria 
do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

cB BM
rafaEl 

GoMES dE 
aNdradE

57190094 coP SaNta Maria 
do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

cB BM

oSiEl dE 
alMEida 
raMoS 
JÚNior

57218494 coP SaNta Maria 
do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

Sd BM

JÉSSica 
Patricia 

aGUiar da 
coSta

5932275 coP SaNta Maria 
do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

tEN 
BM

lUiZ 
carloS 

da cUNHa 
fEitoSa

5601851 coP SaNta Maria 
do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 141,11 r$ 

4.092,19 

SGt 
BM

PEdro 
da Silva 
MartiNS

54185322-1 12° GBM SaNta Maria 
do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 131,88 r$ 

3.824,52 

cB BM
davi BitEN-
coUrt dE 
olivEira

54197618/2 2° GBM SaNta Maria 
do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

cB BM
JUlio cÉSar 

da Silva 
liMa

57190073 1º GPa SaNta Maria 
do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

tEN 
BM

JoElMir 
NUNES dE 
caStro

5826748 coP SaNta Maria 
do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 141,11 r$ 

4.092,19 

SGt 
BM

WillaMYS 
PErEira dE 
olivEira

57173334 3º GBM SaNta Maria 
do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 131,88 r$ 

3.824,52 

cB BM
MarcUS So-
arES Maria 
GUiMarÃES

57218001/1 25º GBM SaNta Maria 
do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

cB BM HEldEr da 
Silva diaS 57189441 aBM SaNta Maria 

do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 126,60 r$ 
3.671,40 

tcEl 
BM

cEZar 
alBErto 

tavarES da 
Silva

5823846 1° GBS SaNta Maria 
do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 158,26 r$ 

4.589,54 

SGt 
BM

NElSoN 
MoNtEiro 
aMador

57174025 1° GBS SaNta Maria 
do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 131,88 r$ 

3.824,52 

cB BM

flávio 
EdUardo 

alcaNtara 
BraGa

57218046 1º GBS SaNta Maria 
do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

tcEl 
BM

valtENcir 
da Silva 
PiNHEiro

5704499 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 158,26 r$ 

4.589,54 

SGt 
BM

aldiNEY do 
NaSci-
MENto 

PiNHEiro

54184967 QcG SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 131,88 r$ 

3.824,52 

SGt 
BM

JaciEl 
MarQUES 
PErEira

5823897/1 1º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 131,88 r$ 

3.824,52 

SGt 
BM

JoSÉ ri-
cardo doS 

SaNtoS 
riBEiro

57173865 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 01/08/2022 15 15 131,88 r$ 

3.956,40 

cB BM
BrUNo da-
viS BENJÓ 
da Silva

57189292 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 01/08/2022 16 15 126,60 r$ 

3.924,60 
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StEN 
BM

orivaldo 
NaSciMEN-
to carrEra

5654890/1 21º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 131,88 r$ 

3.824,52 

SGt 
BM

WaNdErlEY 
GoMES 

BaltaZar
54185204 coP SaliNÓPoliS 

- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 131,88 r$ 
3.824,52 

SGt 
BM

Edivaldo 
adriaNo 
doS SaN-

toS

5601240-1 cSMv/
MoP

SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 131,88 r$ 

3.824,52 

cB BM

aNdErSoN 
claYtoN 
SoUSa dE 

SoUZa

54185205-1 cSMv/
MoP

SaliNÓPoliS 
- Pa 17/07/2022 31/07/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

SGt 
BM

JÚlio 
cEZar liMa 

coSta
5601088 19° GBM SaNta lUZia 

do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 131,88 r$ 
3.824,52 

SGt 
BM

EdUardo 
XaviEr doS 

SaNtoS
5610400 19° GBM SaNta lUZia 

do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 131,88 r$ 
3.824,52 

SGt 
BM

JoSÉ daS 
cHaGaS 

SaNtiaGo
5610443 19° GBM SaNta lUZia 

do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 131,88 r$ 
3.824,52 

SGt 
BM

JoSÉ 
roBErto 
MatoS dE 

SoUSa

5610362 19° GBM SaNta lUZia 
do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 131,88 r$ 

3.824,52 

SGt 
BM

faBio 
JÚNior 

SoUSa doS 
SaNtoS

57173981 19° GBM SaNta lUZia 
do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 131,88 r$ 

3.824,52 

cB BM

cEliNo 
fErrEira 
SoarES 
JÚNior

57218022 19° GBM SaNta lUZia 
do Pará - Pa 18/07/2022 01/08/2022 15 14 126,60 r$ 

3.671,40 

ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
coMaNdaNtE GEral do cBMPa E coordENador EStadUal dE dEfESa civil

Protocolo: 843940
..

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

Portaria
Portaria N° 246/22-GaB/dGPcP de 24 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 arts. 158-a,158-B,158-c,158-d,158-E e 158-f, da lei 
federal n°13.964, de 24 de dezembro de 2019;
coNSidEraNdo os termos do Processo n° 2022/981940;
rESolvE:
instituir comissão de servidores efetivos para compor o quadro funcional 
da Central de Custódia desta Polícia Científica do Pará:
BiaNca dElaMarE PaSSiNHo alcÂNtara, Perito criminal, Matrícula 
5557736/3;
NilSoN BarBoSa PErEira, Perito criminal, Matricula 5127467/2;
ivaNildo dE alMEida rodriGUES, Perito criminal, Matricula 5281091/2;
NElSoN JoSÉ MoUra Bordalo, Perito criminal, , Matrícula 5438144/2;
MaUrÍcio fáBio MartiNS dE SoUZa, assistente administrativo, Matri-
cula 57190475/1;
lariSSa PESSoa roSário, assistente administrativo, Matrícula 
57190927/1;
iriS Karla NUNES coSta, assistente administrativo, Matrícula 
57205335/1.
rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENtÍfica do Pará, 24 de agosto de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 844272

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 245/22-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 a lei n° 5.810 de 24.01.94, a lei nº 6.282 de 19.01.00 e 
o Memo. N°117/2022-daf.
r E S o l v E:
designar o servidor rEiNaldo XaviEr dE SoUZa, Gerente do Núcleo de 
faturamento, matrícula n°5667542/11, para responder pela Gerência do 
Núcleo de almoxarifado, GEP-daS-011.2, no período de 01.09.2022 a 
30.09.2022, em virtude de férias do titular do cargo. (lauriecélia da cruz 
Gouvea, Mf:5888117/3).
rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENtÍfica do Pará, 23 de agosto de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 843854

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 064/2022 – PcePa
oBJEto: o objeto do presente contrato consiste na “aQUiSiÇÃo da crE-
ativE cloUd da adoBE, para atender as necessidades da Gerência de 
Fonética Forense da Polícia Científica do Pará - PCEPA.
data da aSSiNatUra: 24/08/2022.
valor: r$ 59.680,00 (cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais).
viGÊNcia: 24/08/2022 a 23/08/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 054/2022 – PcEPa.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
dotaÇÃo orÇaMENtária: Pi: 1050008268c; foNtE: 0101; PtrES: 
858268; NatUrEZa da dESPESa: 339040; aÇÃo: 232423.
coNtratado: a empresa MaPdata-tEcNoloGia, iNforMatica E co-
MErcio ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 66.582.784/0001-11, esta-
belecida à av. Geraldo Gobbo, nº 278, Santa cruz, americana /SP, cEP: 
13477-414.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 844251

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 064/2022 – PcePa - Pae Nº 2022/462288
objeto: aquisição de Material Químico, para o atendimento das necessida-
des da Coordenação de Laboratório, desta Polícia Científica do Pará PCEPA.
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: 06 de setembro de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 843850

.

.

aPostiLaMeNto
.

PriMeiro terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 004/2022 – PcePa.

O Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando a retificação do código SIMAS do item 2 no contrato 
supracitado, onde, da mesma forma, faz-se necessária a retificação da 
dotação orçamentária, determina o apostilamento para adequar o instru-
mento contratual supramencionado.
assim, a tabela do contrato nº 004/2022 – PcEPa, passará a ser a se-
guinte:

itEM dEScriÇÃo SiMaS Qtd valor MÉdio UNit. valor MÉdio 
MENSal

1 trataMENto arQUi-
vÍStico 24075-3 831 r$ 529,72 r$ 440.197,32

2 diGitaliZaÇÃo E iNdE-
XaÇÃo dE docUMENtoS 24043-5 5.932.643 r$ 0,26 r$ 1.542.487,18

total EStiMado r$ 1.982.684,50

Simultaneamente, a dotação orçamentária do instrumento de contrato, 
passará a ser a seguinte:
PlaNo iNtErNo: 4120008338c/4120008238c; PtrES: 858338/858238; 
NatUrEZa da dESPESa: 339039/339040; foNtE: 0101; aÇÃo: 
232085/254163.
Ficam ratificadas as demais cláusulas Contratuais não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
Belém/Pa, 24 de agosto de 2022.
PolÍcia ciENtÍfica do Pará
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 844288
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diÁria
Portaria N°. 1414/ 2022

allaN Kaio Silva
MatrÍcUla: 5958227
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: meia PErÍodo: 16/06/2022
oBJEtivo: realizar plantao.
dr. HiNtoN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1415/ 2022
allaN Kaio Silva
MatrÍcUla: 5958227/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: meia PErÍodo: 13/06/2022
oBJEtivo: rEaliZar PlaNtao.
dr. HiNtoN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1546/ 2022
ádSoN WENdEr dE JESUS SoUSa tErtUliNo
MatrÍcUla: 54187218/4
carGo: Perito criminal
alaN JUNio SalGado dE olivEira
MatrÍcUla: 57216516
carGo: Motorista
JoSÉ HENriQUE SiQUEira viaNa
MatrÍcUla: 57209107/1
carGo: auxiliar técnico de Perícias
cidadE: UrUará - Pa
diáriaS: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 01/07/2021 a 04/07/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1544/ 2022
MiGUEl WaNZEllEr rodriGUES
MatrÍcUla: 5361109/3
carGo: Perito criminal
rafaEl GoMES PErEira
MatrÍcUla: 5958379/1
carGo: Perito criminal
SaMUEl MoNtEiro doS SaNtoS
MatrÍcUla: 5964090/1
carGo: Motorista
cidadE: Sta.iZaBEl do Pará - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 06/07/2022
oBJEtivo: ParticiPar dE rEUNiao.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Protocolo: 844332
Portaria N°. 1540/ 2022

MarcoS PaUlo UcHoa da Silva
MatrÍcUla: 5914930
carGo: Gerente
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 08/07/2022 a 11/07/2022
oBJEtivo: rEaliZar viSita tEcNica.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1541/ 2022
MarcoS PaUlo UcHoa da Silva
MatrÍcUla: 5914930
carGo: Gerente
cidadE: tUcUrUÍ - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 19/07/2022 a 21/07/2022
oBJEtivo: rEaliZar viSita tEcNica.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1276/ 2022
fraNciSco adEMiltoN doS SaNtoS fErrEira
MatrÍcUla: 57212113/2
carGo: assistente administrativo
MaX JoNataS coSta da Silva
MatrÍcUla: 5955607/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 23/06/2022
oBJEtivo: participar de reuniao.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1399/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MatrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar técnico de Perícias
cidadE: caStaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 30/07/2022 a 31/07/2022
oBJEtivo: aUXiliar MEdico.
dr. HiNtoN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 844324
Portaria N°. 1555/ 2022

david loBo aMaral JUNior
MatrÍcUla: 5937785
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 14/07/2022 a 15/07/2022
oBJEtivo: BUScar MatErial .
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1553/ 2022
alcivaN carvalHo alMEida
MatrÍcUla: 5937908/1
carGo: Motorista
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 06/07/2022
oBJEtivo: lEvar docUMENtoS.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1547/ 2022
aNtÔNio JoSÉ MorEira Brito
MatrÍcUla: 57194636/1
carGo: Motorista
dJair Garcia loPES
MatrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
EliZEU riBEiro da Silva
MatrÍcUla: 57209006
carGo: auxiliar técnico de Perícias
MarcElo da Silva E Silva
MatrÍcUla: 57193954/1
carGo: Motorista
MiGUEl WaNZEllEr rodriGUES
MatrÍcUla: 5361109/3
carGo: Perito criminal
rafaEl GoMES PErEira
MatrÍcUla: 5958379/1
carGo: Perito criminal
rafaEl NEvES da Silva MoNtEiro
MatrÍcUla: 5904094/4
carGo: auxiliar operacional
SaMUEl MoNtEiro doS SaNtoS
MatrÍcUla: 5964090/1
carGo: Motorista
cidadE: Sta.iZaBEl do Pará - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 14/07/2022 a 15/07/2022
oBJEtivo: rEaliZar rEProdUÇÃo SiMUlada.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1550/ 2022
fraNciSco italo caStElo diaS
MatrÍcUla: 5908460-2
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 19/07/2022
oBJEtivo: BUScar MatErial.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Protocolo: 844345
Portaria N°. 1548/ 2022

fraNciSco italo caStElo diaS
MatrÍcUla: 5908460-2
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 20/07/2022
oBJEtivo: coNdUZir vEÍcUlo.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1457/ 2022
daNiEl alvES Jati
MatrÍcUla: 5958574/1
carGo: Perito criminal
EdivaN olivEira fEitoSa
MatrÍcUla: 5955597
carGo: auxiliar operacional
fraNciSco dE aSSiS ciBriaNo liMa
MatrÍcUla: 5955601
carGo: auxiliar operacional
cidadE: aNaPU - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 26/06/2022 a 27/06/2022
oBJEtivo: rEaliZar local dE criME.
dr. HiNtoN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1557/ 2022
EWErtoN rEGiNaldo doS SaNtoS NEvES
MatrÍcUla: 5895727/1
carGo: auxiliar técnico de Perícias
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MatrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
SUNara PErEira MElo
MatrÍcUla: 5888680/3
carGo: Perito criminal
cidadE: roNdoN do Pará - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 13/07/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1570/ 2022
Márcia Jovita Prado PicaNÇo
MatrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 05/07/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Protocolo: 844347
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Portaria N°. 1266/ 2022
BENEdito lEÃo GoNZaGa
MatrÍcUla: 5233291/2
carGo: Perito criminal
laÉrcio UcHoa PiNHEiro
MatrÍcUla: 57203763/1
carGo: Motorista
rEiNaldo XaviEr dE SoUZa
MatrÍcUla: 56675423
carGo: Gerente
vitor aUGUSto cUNHa dE SoUZa
MatrÍcUla: 57215810
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caMEtá - Pa
diáriaS: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 08/07/2022 a 11/07/2022
oBJEtivo: oPEraÇÃo vErao.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Protocolo: 843818
Portaria N°. 1484/ 2022

WElliNGtoN PErrEira BaltaZar
MatrÍcUla: 60205681
carGo: Motorista
cidadE: Novo ProGrESSo - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 28/06/2022 a 30/06/2022
oBJEtivo: coNdUZir vEÍcUlo.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1483/ 2022
WElliNGtoN PErrEira BaltaZar
MatrÍcUla: 60205681
carGo: Motorista
cidadE: caStElo doS SoNHoS - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 21/06/2022 a 23/06/2023
oBJEtivo: coNdUZir vEÍcUlo.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1539/ 2022
MaNoEl adalBErto MatoS dE olivEira
MatrÍcUla: 3312046/2
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 12/07/2022 a 18/07/2022
oBJEtivo: ParticiPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1540/ 2022
MarcoS PaUlo UcHoa da Silva
MatrÍcUla: 5914930
carGo: Gerente
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 08/07/2022 a 11/07/2022
oBJEtivo: rEaliZar viSita tEcNica.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Protocolo: 844153
Portaria N°. 273/ 2022

rafaEl GoMES PErEira
MatrÍcUla: 5958379/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 11 1/2 (onze e meia) PErÍodo: 14/02/2022 a 25/02/2022
oBJEtivo: ParticiPar dE cUrSo.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1503/ 2022
aNdrÉ lEaNdro dE MElo
MatrÍcUla: 5848156/1
carGo: Perito criminal
BrUNo rodriGUES da Silva
MatrÍcUla: 57192600/3
carGo: auxiliar técnico de Perícias
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diáriaS: 11 1/2 (onze e meia) PErÍodo: 04/07/2022 a 15/07/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia tÉcNica.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1467/ 2022
lUcivaldo da coSta MaGNo
MatrÍcUla: 5963461/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 07/07/2022 a 11/07/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. HiNtoN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1516/ 2022
HEraNdY do Socorro E Silva
MatrÍcUla: 57200457/2
carGo: auxiliar técnico de Perícias
cidadE: caStaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 02/07/2022 a 03/07/2022
oBJEtivo: ficar a disposição.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Protocolo: 844139

Portaria N°. 1522/ 2022
Silvio aNdrÉ liMa da coNcEiÇÃo
MatrÍcUla: 54188033/1
carGo: Perito criminal
cidadE: oUrÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 05/07/2022 a 07/07/2022
oBJEtivo: ParticiPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1525/ 2022
HEraNdY do Socorro da Silva E Silva
MatrÍcUla: 57200457/2
carGo: auxiliar técnico de Perícias
cidadE: caStaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 12/07/2022 a 13/07/2022
oBJEtivo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1535/ 2022
HEraNdY do Socorro da Silva E Silva
MatrÍcUla: 57200457/2
carGo: auxiliar técnico de Perícias
cidadE: caStaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 16/07/2022 a 17/07/2022
oBJEtivo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1534/ 2022
WiStoN aParEcido Silva doS SaNtoS
MatrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: tUcUrUÍ - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 20/07/2022
oBJEtivo: coNdUZir vEÍcUlo.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Protocolo: 844142
Portaria N°. 1533/ 2022

HEraNdY do Socorro da Silva E Silva
MatrÍcUla: 57200457/2
carGo: auxiliar técnico de Perícias
cidadE: caStaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/07/2022 a 09/07/2022
oBJEtivo: aUXiliar MEdico.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1532/ 2022
HEraNdY do Socorro da Silva E Silva
MatrÍcUla: 57200457/2
carGo: auxiliar técnico de Perícias
cidadE: caStaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 04/07/2022 a 05/07/2022
oBJEtivo: aUXiliar MEdico.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1529/ 2022
ivaN SoUZa tavarES
MatrÍcUla: 5908569/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 21/07/2022 a 25/07/2022
oBJEtivo: coNdUZir vEÍcUlo.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1507/ 2022
tHiaGo dE olivEira alEXaNdriNo
MatrÍcUla: 5963383
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 12/07/2022
oBJEtivo: traNSlado dE MatErial.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Protocolo: 844148
Portaria N°. 1565/ 2022

JoSÉ ivaNildo da coSta NavEGaNtES
MatrÍcUla: 5205239/1
carGo: Médico legista
MarcElo da Silva E Silva
MatrÍcUla: 57193954/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 22/07/2022
oBJEtivo: coNdUZir E atENdEr SolicitaÇÃo dE EXaME.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1558/ 2022
aMilcar BaPtiSta tocaNtiNS JUNior
MatrÍcUla: 54188135/1
carGo: Perito criminal
aNdrÉ MoNtEiro doS SaNtoS
MatrÍcUla: 5955561
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 30/06/2022 a 03/07/2022
oBJEtivo: ParticiPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS
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Portaria N°. 1562/ 2022
dJair Garcia loPES
MatrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
MaNoEl coSta SaNta BrÍGida filHo
MatrÍcUla: 54194454/2
carGo: Motorista
cidadE: toMÉ aÇÚ - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 23/07/2022 a 24/07/2022
oBJEtivo: rEaliZar rEMoÇÃo cadavErica.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1563/ 2022
adalBErto da Silva cavalcaNtE
MatrÍcUla: 5937855/1
carGo: Motorista
ádSoN WENdEr dE JESUS SoUSa tErtUliNo
MatrÍcUla: 54187218/4
carGo: Perito criminal
cidadE: rUroPoliS - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 14/07/2022 a 18/07/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia vEicUlar.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Protocolo: 844354
Portaria N°. 1348/ 2022

JoNES fUrtado dE caStro
MatrÍcUla: 5955865/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 06/06/2022
oBJEtivo: traNSlado dE MatErial BioloGico.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 1158/ 2022
PEdro SErGio dE SoUSa rEiS
MatrÍcUla: 6402848-1
carGo: Motorista
cidadE: MarUdá - Pa
diária: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 01/07/2022 a 04/07/2022
oBJEtivo: oPEraÇÃo vErÃo.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Portaria N°. 142/ 2022
roMUlo EliaS doS SaNtoS fErrEira
MatrÍcUla: 5958521
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 20/01/2022 a 28/01/2022
oBJEtivo: realizar perícia veterinária.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Protocolo: 844360

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

errata de Portaria
Na Portaria N° 125/2022-cGd/Pad/diVersas, de 

21.07.2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL Nº 35.056, 
de 25.07.2022.

onde se lê:
i – ProrroGar por mais 60 (sessenta) o prazo do Processo administrativo 
disciplinar instaurado pela Portaria Nº 34/2021-cGd/Pad, publicada no 
doE nº 34.761, de 10/11/2021, para dar continuidade à investigação e 
devida conclusão dos trabalhos, a partir de 25/07/2022;
leia-se:
i – rEcoNdUZir por mais 60 (sessenta), a comissão de Processo 
administrativo disciplinar instaurado pela Portaria Nº 34/2021-cGd/
Pad/divErSaS, publicada no doE nº 34.761, de 10/11/2021, para dar 
continuidade à investigação e posterior conclusão dos trabalhos, a partir 
de 25/07/2022;
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JUcirENE Silva dE araÚJo
corregedora chefe – dEtraN/Pa
Portaria Nº 3353/2022-dG/cGP

errata de Portaria
Na Portaria N° 124/2022-cGd/Pad/diVersas, de 

21.07.2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL Nº 35.056, 
de 25.07.2022.

onde se lê:
i – ProrroGar por mais 60 (sessenta) o prazo do Processo administrativo 
disciplinar instaurado pela Portaria Nº 243/2021-cGd/Pad/divErSaS, 
publicada no doE nº 34.761, de 10/11/2021, para dar continuidade à 
investigação e devida conclusão dos trabalhos, a partir de 25/07/2022;

Leia-se:
i – rEcoNdUZir por mais 60 (sessenta), a comissão de Processo 
administrativo disciplinar instaurado pela Portaria Nº 243/2021-cGd/
Pad/divErSaS, publicada no doE nº 34.761, de 10/11/2021, para dar 
continuidade à investigação e posterior conclusão dos trabalhos, a partir 
de 25/07/2022;
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JUcirENE Silva dE araÚJo
corregedora chefe – dEtraN/Pa
Portaria Nº 3353/2022-dG/cGP

Portaria Nº 126/2022-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 instauração de Processo de Sindi-
cância investigativa ou acusatória, e/ou Processo disciplinar;
coNSidEraNdo a publicação da Portaria Nº 19/2020-cGd/Pad, 
no doE nº 34.336, de 04/09/2020 e da Portaria Nº 214/2020-cGd/
Pad/divErSaS, no doE nº 34.356, de 25/09/2020, que instaurou 
procedimentos administrativos disciplinares para apurar irregularidades 
ligadas à área de veículo;
coNSidEraNdo a manifestação da corregedoria através do Parecer cor-
reicional nº 037/2022-cG, que opinou pela revogação das portarias nº 
19/2020-cGd/Pad e 214/2020-cGd/Pad/divErSaS.
r E S o l v E:
i – rEvoGar as Portarias nº 19/2020-cGd/Pad, publicada no doE nº 
34.336, de 04/09/2020 e nº 214/2020-cGd/Pad/divErSaS, publicada no 
doE nº 34.356, de 25/09/2020 e nomear noova comissão para dar pros-
seguimento;
ii – dar ciÊNcia à coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Gestão 
de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumprimento 
do presente ato.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JUcirENE Silva dE araÚJo
corregedora chefe – dEtraN-Pa
Portaria Nº 3353/2022-dG/cGP

Portaria Nº 2178/2022-dG/GaB/cGd 
BeLÉM, 03 de JUNHo de 2022.

a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os autos do processo sob o Protocolo nº 2021/592893, 
tratando-se acerca do processo de primeira habilitação do Sr. valdinei ca-
fasso Soares, onde solicita cancelamento do registro;
coNSidEraNdo que consoante os fatos narrados, o condutor valdinei ca-
fasso Soares, fez uso de cNH ideologicamente falsa;
coNSidEraNdo que esta autarquia não compactua com condutas crimi-
nosas, agindo isoladamente, ou em conjunto com todos os órgãos de se-
gurança, buscando sempre formas de inibir práticas ilegais.
r E S o l v E:
art. 1º caNcElar o registro nacional do condutor valdiNEi cafaSSo 
SoarES, cPf 287.243.398-81, registro Nacional nº 06675399504, pela 
constatação de fraude nas fases exigidas pela legislação e por considerar 
satisfeitas as determinações contidas no art. 263, § 1º da lei 9.503/97;
art. 2º determinar ao rENacH que adote as providências de cancelamen-
to, inclusive junto aos demais órgãos de trânsito, na hipótese de o condu-
tor não esteja mais na base do Estado do Pará.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENata MirEla dE SoUZa coElHo
diretora Geral – dEtraN/Pa

Portaria Nº 121/2022- Pad/diVersos 
BeLÉM, 19 de JULHo de 2022.

a diretora Geral, do departamento de trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa.
coNSidEraNdo os autos do Processo de Processo administrativo 
disciplinar nº 2021/1130420, instaurado pela Portaria Nº 26/2021-cGd/
Pad, publicada no doE nº 34.744, de 22/10/2021, para apurar possível 
irregularidade funcional.
coNSidEraNdo o Parecer correicional n° 29/2022-corrEGEdoria GE-
ral, que acolheu o relatório final da comissão Processante, pelos funda-
mentos que expôs e concordou pelo arQUivaMENto dos autos.
r E S o l v E:
i – acatar o relatório da comissão Processante e o Parecer correicional 
n° 29/2022 – corrrEGEdoria GEral.
ii- dEtErMiNar o arQUivaMENto do Processo administrativo disciplinar 
nº 2021/1130420, instaurado pela Portaria Nº 26/2021-cGd/Pad, 
publicada no doE nº 34.744, de 22/10/2021.
iii- À Secretaria da corregedoria Geral do dEtraN/Pa para que adotem as 
providências para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENata MirElla dE SoUZa coElHo
dirEtora GEral do dEtraN/Pa
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Portaria Nº 136/2022- siNd. PUNitiVa/diVersos 
BeLÉM, 11 de aGosto de 2022

a diretora Geral, do departamento de trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa.
coNSidEraNdo os autos da Sindicância Punitiva nº 2021/1197365, ins-
taurada através da Portaria 07/2021 - cGd/SiNd. PUNitiva, PUBlicada 
No doE 34.751, em 28 dE oUtUBro dE 2021, para apurar possíveis ir-
regularidades nos atos e condutas de servidores deste departamento de 
trânsito do Estado do Pará.
coNSidEraNdo o Parecer correicional n° 40/2022 - corrEGEdoria GE-
ral, que acolheu o relatório final da comissão Sindicante, pelos funda-
mentos que expôs e concordou pelo arQUivaMENto com fundamento no 
art. 201, i, da lei 5.810/94.
r E S o l v E:
i– acatar o relatório da comissão Sindicante e o Parecer correicional n° 
40/2022 – corrEGEdoria GEral.
ii- dEtErMiNar o arQUivaMENto da Sindicância Punitiva nº 
2021/1197365, instaurada através da Portaria 07/2021 - cGd/SiNd. PU-
Nitiva, PUBlicada No doE 34.751, em 28 dE oUtUBro dE 2021, com 
fundamento no art. 201, i, da lei 5.810/94.
iii– À corregedoria Geral do dEtraN para que adotem as providências 
para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENata MirElla dE SoUZa coElHo
dirEtora GEral do dEtraN/Pa.

Portaria Nº 129/2022- siNd. PUNitiVa/diVersos 
BeLÉM, 10 de aGosto de 2022

a diretora Geral, do departamento de trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa.
coNSidEraNdo os autos do Processo de Sindicância Punitiva nº 
2021/1015746, instaurada através da Portaria Nº 05/2021-cGd/
SIND. PUNITIVA, de 25 de Outubro de 2021, publicada no Diário Oficial 
do Estado nº 34.751, de 28 de outubro de 2021, para apurar possíveis 
irregularidades nos atos e condutas de servidores deste departamento de 
trânsito do Estado do Pará.
coNSidEraNdo o Parecer correicional n° 35/2022 - corrEGEdoria GE-
ral, que acolheu o relatório final da comissão Processante, pelos fun-
damentos que expôs e concordou pelo arQUivaMENto dos autos, com 
fundamento no art. 201,i, da lei 5.810/94.
r E S o l v E:
i– acatar o relatório da comissão Processante e o Parecer correicional n° 
35/2022 – corrEGEdoria GEral.
ii- dEtErMiNar o arQUivaMENto do Processo de Sindicância Punitiva nº 
2021/1015746, instaurada através da Portaria Nº 05/2021-cGd/SiNd. 
PUNITIVA, de 25 de Outubro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado 
nº 34.751, de 28 de outubro de 2021, com fundamento no art. 201,i, da 
lei 5.810/94.
iii– ENcaMiNHar á corregedoria Geral do dEtraN para que adotem as 
providências para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENata MirElla dE SoUZa coElHo
dirEtora GEral do dEtraN/Pa.

Protocolo: 844305
Portaria Nº 3599/2022-daF/cGP, de 19/08/2022

a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.07, no Processo 
2022/781550, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora cléia Joceli costa Pinheiro, auxiliar de trânsito, ma-
trícula 57175637/1, lotada na coordenadoria do Núcleo das cirEtraN’S, 
trinta (30) dias de licença Prêmio, no período de 01/09 a 30/09/2022, 
referentes ao triênio 2006/2009, de acordo com a lei 5.810/94-rJU, de 
24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 01/09/2022.
NaZarÉ dE fátiMa MatoS olivEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3587/2022-daF/cGP, de 19/08/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.20, no Processo 
2022/655240, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora lÍlia Maria carvalHo da Silva daNtaS, téc-
nica, matrícula 3262707/1, lotada na coordenadoria de Engenharia de 
trânsito, noventa (90) dias de licença Prêmio, no período de 04/07 a 
01/10/2022, referentes aos triênios 2015/2018 (60 dias) e 2018/2021 (30 
dias), de acordo com a lei 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 04/07/2022.
NaZarÉ dE fátiMa MatoS olivEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3578/2022-daF/cGP, de 18/08/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.08, no Processo 
2022/674431, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora caroliNNE flEXa Prata dE alMEida, analista de 
Sistemas, matrícula 57194191/1, lotada na coordenadoria de desenvolvi-
mento de Sistemas, sessenta (60) dias de licença Prêmio, no período de 
30/09 a 28/11/2022, referentes ao triênio 2014/2017, de acordo com a lei 
5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 30/09/2022.
NaZarÉ dE fátiMa MatoS olivEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3573/2022-daF/cGP, de 18/08/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe  foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.08, no Processo 
2022/990999, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora dhemily Nogueira ferreira, vistoriadora, matrícula 
57230682/1, lotada na cirEtraN “a” de tucuruí, 120 (cento e vinte) dias 
de licença Prêmio, no período de 02/09/2022 a 30/12/2022, referentes 
aos triênios 2010/2013 (60 dias) e 2013/2016 (60 dias), de acordo com a 
lei nº 5.810/94-rJU, de 24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 02/09/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3572/2022-daF/cGP, de 18/08/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação da servidora constante do requerimento 
datado de 22/07/2022, e o despacho às fls. 15, no PAE 2022/1028587, 
reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora Maria aUXiliadora aNdradE dE SoUZa, as-
sistente de administração, matrícula 3263720/1, lotada na Gerência de 
atendimento e registro de veículos, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 16/08 a 14/09/2022, referentes ao triênio 20.12.2004/2007, de 
acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 16/08/2022.
NaZarÉ dE fátiMa MatoS olivEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3543/2022-daF/cGP, de 17/08/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação da servidora constante do requerimento 
datado de 01/07/2022, e o despacho às fls. 07, no PAE 2022/1018983, 
reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora aNa do Socorro triNdadE dE MoraES, au-
xiliar de trânsito, matrícula 57175599/1, lotada na Gerência do Sistema 
rENacH, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 06/09 a 
04/11/2022, referentes ao triênio 2009/2012, de acordo com a lei nº 
5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 06/09/2022.
NaZarÉ dE fátiMa MatoS olivEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 844191
Portaria Nº 3593/2022-daF/cGP, de 19/08/2022

a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº. 92223, de 06/07/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora Maria do Socorro Santos de almeida, auxiliar téc-
nico, matrícula 3266788/1, lotada na Procuradoria Jurídica, 180 (cento e 
oitenta) dias de licença para tratamento de Saúde, no período de 09/04 a 
05/10/2022, conforme laudo Médico nº 92223, de 06/07/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 09/04/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3592/2022-daF/cGP, de 19/08/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 72, inciso ii, da lei 5.810/94, de 
24/01/1994, e no requerimento do servidor, datado de 29/07/2022, pro-
tocolado sob o nº 2022/990496,
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r E S o l v E:
aUtoriZar o afastamento do servidor diclei José farias rodrigues, assis-
tente de trânsito, matrícula 5963951/1, lotado na cirEtraN “a” de Bre-
ves, por oito (8) dias, no período de 29/07 a 05/08/2022, decorrentes de 
seu casamento.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 29/07/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 844208

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3600/2022-daF/cGP, 
BeLÉM, 22 de aGosto de 2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1023682;
r E S o l v E:
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para o município de tucuruí no período de 29/08 à 23/09/2022, 
a fim de catalogar para organizar, bem como a separação de documentos 
produzidos por este departamento para posteriormente iniciar processo de 
digitalização e guarda dos mesmos.

nome matricula
Benedito alho rabelo 3264327 /1

raimundo Paulo Medeiros da Silva 3266524 /1

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

Protocolo: 844329
Portaria Nº 3556/2022-dG/cGP, de 18/08/2022.

a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
coNSidEraNdo, a solicitação da coordenadoria de Habilitação de 
condutores, através do Memº 496/2022, de 02/08/2022, no Processo nº 
2022/975104,
r E S o l v E:
dESiGNar o servidor tHiEGo da coNcEiÇÃo GalvÃo, vistoriador, 
matrícula 57227960/1, como membro da comissão de Examinadores de 
Trânsito, a fim de desenvolver atividades junto à bancas itinerantes, no 
período de 22/08/2022 a 01/11/2023, realizando os exames necessários 
à obtenção da carteira Nacional de Habilitação, junto à coordenadoria de 
Habilitação de condutores deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 22/08/2022.
rENata MirElla frEitaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 844369

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1104/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 23 de aGosto de 2022. 

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa discipli-
nar Nº 7130/2022-cGP/SEaP, em desfavor dos servidores c.G.S. (M.f.: 
5953865), M.a.N.P. (M.f.: 5954149) e W.P.S.S. (M.f.: 5953850), objeti-
vando apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional, por supos-
ta conduta indevida, no centro de recuperação Masculino vitória do Xingu- 
crMvX, durante a troca de vtr. os servidores incorreram, em tese, nos 
art. 177, inciso ii e iv c/c art. 189, caput, da lei Estadual nº 5.810/1994-
rJU/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores BrUNo coSta 
PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 55585599)-Presidente; EltoN da coSta fEr-
rEira (M.f.:57202521)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.

art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no 
assentamento funcional.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 844123
Portaria Nº 1107/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 23 de aGosto de 2022. 

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa 
disciplinar Nº 7133/2022-cGP/SEaP, em desfavor dos servidores W.i.S.B. 
(M.f.: 5937454), E.v.S. (M.f.: 5954277) e l.M.S. (M.f.: 5950086), 
objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional, ao 
não apresentarem justificativa para o uso de suas munições no ato do 
descautelamento de armamento, conforme PaE nº 2022/888825. os 
servidores incorreram, em tese, nos art. 177, inciso iv c/c art. 189, caput, 
da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa e Portaria Nº 576/2021-GaB/
SEaP/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores BrUNo coSta 
PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 55585599)-Presidente; EltoN da coSta fEr-
rEira (M.f.:57202521)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no 
assentamento funcional.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 844126
Portaria Nº 1103/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 22 de aGosto de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7129/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados em 
denúncia Anônima encaminhada via e-mail, no dia 20/07/2022, a fim de 
informar sobre o suposto uso indevido do brasão da polícia penal;
art. 2 º - designar aNdrÉ Silva dE olivEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EltoN da coSta fErrEira (M.f. 57202521), Membro – EliZaBEtH 
MalcHEr vilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as inves-
tigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 844120
Portaria Nº 1109/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 23 de aGosto de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investigativa 
Nº 7135/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar às circunstâncias da fuga da 
PPl JorGE viNiciUS carvalHo dE aNdradE (iNfoPEN 274181), quando 
custodiado no centro de recuperação regional de Paragominas- crrP, no dia 
19/06/2022, conforme ofício interno nº 205/2022-crrP/SEaP;
art. 2 º - designar aNdrÉ Silva dE olivEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
toN da coSta fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBEtH MalcHEr 
vilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 844128
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Portaria Nº 1110/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 23 de aGosto de 2022.

rENato NUNES vallE, corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas 
atribuições legais, e;
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 7136/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a conduta funcio-
nal de dois policiais penais, lotados no centro de recuperação regional 
de Paragominas- crrPa, em vídeos e fotos, conforme ofício interno nº 
233/2022-direção/crrPa/SEaP, de 25/05/2022, encaminhado via PaE nº 
2022/666169;
art. 2 º - designar aNdrÉ Silva dE olivEira (M.f. 42811)– Presidente, 
EltoN da coSta fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBEtH Mal-
cHEr vilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investiga-
ções;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 844131
Portaria Nº 1112/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 23 de aGosto de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7138/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados em 
despacho acostado nos autos do processo nº 2001151-92.2022.8.14.0401, 
referente à suposta tortura realizada por policiais penais, lotados na colô-
nia Penal agrícola de Santa izabel-cPaSi às PPl’s, em especial o evadido  
lUiZ HENriQUE PiNHEiro SaNtoS (iNfoPEN 40083);
art. 2 º - designar aNdrÉ Silva dE olivEira (M.f. 42811)– Presidente, 
EltoN da coSta fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBEtH Mal-
cHEr vilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investiga-
ções;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
Art. 4º - Oficiar à VEP acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 844135
Portaria Nº 1111/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 23 de aGosto de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 7137/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados 
no ofício nº 1.186/2022/MP/4ª PJMaB, de 21/07/2022, acerca de visita 
à unidade Semiaberto Masculina de Marabá, no dia 06/07/2022, quan-
do do atendimento do interno daNiEl SaNtiaGo doS SaNtoS (iNfoPEN 
193145), ao supostamente, está sendo ameaçado  por policiais penais;
art. 2 º - designar aNdrÉ Silva dE olivEira (M.f. 42811)– Presidente, 
EltoN da coSta fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBEtH Mal-
cHEr vilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investiga-
ções;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
Art. 4º - Oficiar ao Ministério Público acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 844133
Portaria Nº 1099/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 22 de aGosto de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;

rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7125/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar as supostas agres-
sões físicas à PPl rafaEl doS aNJoS SaNtoS (iNfoPEN 196187), quando 
custodiado no centro de recuperação regional de Paragominas- crrPa, 
conforme ofício interno nº 337/2022-direção/crrPa, encaminhado via PaE 
nº 2022/934472;
art. 2 º - designar aNdrÉ Silva dE olivEira (M.f. 42811)– Presidente, 
EltoN da coSta fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBEtH Mal-
cHEr vilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investiga-
ções;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da Portaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 844109
Portaria Nº 1100/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 22 de aGosto de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7126/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar às circunstâncias da 
prisão de servidor, policial penal, lotado na cadeia Pública de Jovens e 
adultos-cPJa, desde o dia 03/08/2022, após expedição de mandado de 
prisão temporária pelo Juízo da 1ª vara de inquérito Policial e Medidas cau-
telares, conforme ofício interno nº 1021/2022-cPJa/SEaP, de 05/08/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ Silva dE olivEira (M.f. 42811)– Presidente, 
EltoN da coSta fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBEtH Mal-
cHEr vilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investiga-
ções;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 844110
Portaria Nº 1102/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 22 de aGosto de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 7128/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados 
no termo de denúncia nº 27/2022-cGP/SEaP, de 03/08/2022, referente à 
conduta de servidora do centro de recuperação do coqueiro-crc;
art. 2 º - designar aNdrÉ Silva dE olivEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
toN da coSta fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBEtH MalcHEr 
vilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 844116
Portaria Nº 1101/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 22 de aGosto de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva Nº 7127/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar às circunstâncias do óbi-
to da PPl JoSE rENato PEdrada loBato (iNfoPEN 84913), custodiado 
no Hospital Geral Penitenciário-HGP, ocorrida no dia 11/07/2022, conforme 
formulário de óbito e ofício interno nº 0342/2022-HGP/SEaP;
art. 2 º - designar aNdrÉ Silva dE olivEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
toN da coSta fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBEtH MalcHEr 
vilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 844114
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Portaria Nº 1096/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 22 de aGosto de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7122/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar as circunstâncias de 
suposta omissão referente a transferência de presas, inicialmente custo-
diadas  na delegacia de Policia civil de almeirim, conforme narrado no 
ofício nº 150/2022/MP/Pa/PJ/alM, de 17/08/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ Silva dE olivEira (M.f. 42811)– Presidente, 
EltoN da coSta fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBEtH Mal-
cHEr vilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investiga-
ções;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
Art. 4º - Oficiar ao Ministério Público do Estado do Pará, acerca da presente 
instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 844103
Portaria Nº 1097/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 22 de aGosto de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7123/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia encaminha-
da via e-mail, no dia 03/08/2022, referente ao suposto uso indevido de 
aparelho celular no dia 31/07/2022, no Hospital Geral Penitenciário- HGP;
art. 2 º - designar aNdrÉ Silva dE olivEira (M.f. 42811)– Presidente, 
EltoN da coSta fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBEtH Mal-
cHEr vilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investiga-
ções;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 844105
Portaria Nº 1098/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 22 de aGosto de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7124/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar às sucessões de erros 
em relação à prisão e à custodia indevida de particular no dia 06/02/2022, 
conforme à decisão de seq.36.1, encaminhado pela vara de Execução Pe-
nal da região Metropolitana de Belém-vEP/rMB, acerca do processo nº 
0004254-83.2018.8.14.0401;
art. 2 º - designar aNdrÉ Silva dE olivEira (M.f. 42811)– Presidente, 
EltoN da coSta fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBEtH Mal-
cHEr vilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investiga-
ções;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 844107

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1035/2022-cGP/seaP, de 29/07/2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.078, de 16/08/2022, rEfErENtE À 
dEciSÃo dE ProcESSo N° 6610/2021.
oNde se LÊ: “lotada no centro de recuperação de condenados de icoa-
raci- crci”;
Leia-se: “lotada na central triagem Metropolitana ii- ctM ii”.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará

Protocolo: 844092

errata da Portaria Nº 1069/2022-cGP/seaP, de 29/07/2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.079, de 17/08/2022, rEfErENtE À 
dEciSÃo coNJUNta doS ProcESSoS N° 5867/2021 E 6245/2021.
oNde se LÊ: “coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa 
investigativa nº 6245/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta venda 
de prisão domiciliar no centro de recuperação regional de Bragança, con-
forme denúncia recebida via e-mail, no dia 18/08/2021;”;
Leia-se: “coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 5867/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar supostas irregulari-
dades ocorridas no centro de recuperação regional de Bragança, confor-
me relatado no ofício nº 84/2021-MP/3ª PJB, de 05/04/2021. assim como 
os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 6245/2021-cGP/
SEaP, objetivando apurar suposta venda de prisão domiciliar no centro 
de recuperação regional de Bragança, conforme denúncia recebida via 
e-mail, no dia 18/08/2021;”.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará

Protocolo: 844096
errata da Portaria Nº 1082/2022-cGP/seaP, de 18/08/2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.086, de 23/08/2022, rEfErENtE À 
iNStaUraÇÃo do ProcESSoS N° 7112/2022.
oNde se LÊ: “conforme Sindicância administrativa investigativa 
6245/2021”;
Leia-se: “conforme conjunta das Sindicâncias administrativas investiga-
tivas nº 5867/2021 e 6245/2021”.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará

Protocolo: 844098

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 034/2019
termo aditivo: 5
data da assinatura: 24/08/2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: alteração do valor do contrato.
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto o reequilíbrio eco-
nômico-financeiro do Contrato na ordem de 11,6235%, corresponden-
do a revisão de r$ 472.337,17, onde o valor do contrato passará de r$ 
4.063.616,94 para r$ 4.535.954,11.
dotaÇÃo orÇaMENtária: Programa de trabalho: 97.101 
03.421.1502.8283- Gerenciamento do Serviço Penitenciário e 97.101 
03.421.1502.8831 - adequação de unidade Prisional, Natureza de despesa 
339039, fonte 0101/0301 (estadual).
Processo: 2019/129932
contrato: 034/2019/SEaP
Exercício: 2022
contratado: MdS coNStrUtora E iNcorPoradora ltda
cNPJ: 02.040.696/0001-05
Endereço: tv MaGNo dE araUJo, 381 – tElEGráfo SEM fio, cEP: 
66.113-055.
ordenador: Marco aNtoNio SirotHEaU corrÊa rodriGUES - Secretá-
rio de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 844141

.

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº: 00408/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

objetivo: coNdUZir vtr coM PPl Para ParticiPar dE SESSÃo do tri-
BUNal do JUri.
origem: MaritUBa
destino: BUJarU
Servidor(es):
57175022 - faBio BraGa da Silva - aGENtE PENitENciário
Período: 08/08/2022 a 08/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 844307
diÁria

Portaria Nº: 00409/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScoltar o ool, Para ParticiPar dE oitava Na SEdE da 
SUPEriNtENdÊNcia da Policia fEdEral.
origem: aBaEtEtUBa
destino: BElÉM
Servidor(es):
5896914 - EliENaldo SENa BatiSta - Policial PENal
5954827 - dElcio Joao rodriGUES cardoSo JUNior - Policial PE-
Nal
5911486 - clEidival PiNHEiro coSta - Policial PENal
Período: 28/07/2022 a 28/07/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 844309
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FÉrias
.

eXcLUsÃo de FÉrias
Portaria Nº 2444/22/dGP/seaP, de 24/08/22.

EXclUir nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, da portaria de 
férias nº 2146/22/dGP/SEaP, de 25/07/22, publicada no doE nº 35.066, 
de 03/08/22, o servidor JoSE ricardo carvalHo liMa, Matrícula nº 
5954015.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 844286

.

.

oUtras MatÉrias
Portaria N° 2442/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 24 de aGosto de 2022.
o dirEtor dE GEStÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolvE:
EXclUir da Portaria N° 470/2021/GaB/SEaP/Pa de 05/05/2021, pu-
blicada no doE n° 34.582 de 13/05/2021, NaYara KaroliNE SaloMÃo 
MoNtENEGro SoUZa, matrícula funcional n° 5952460/1, da função Gra-
tificada de Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de Reinserção 
Social (GStP), da lotação no centro de recuperação regional de Breves 
(crrBrEvES), em virtude de remoção para outra lotação, a contar de 01 
de setembro de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 844235
Portaria N° 2437/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 23 de aGosto de 2022.
o dirEtor dE GEStÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolvE:
dESiGNar o servidor aNtoNio viEira doS SaNtoS, matrícula funcional 
n° 41548/1, para exercer a Função Gratificada de Serviços Técnicos Peni-
tenciários de Manutenção Predial (GStP), com lotação no centro de recu-
peração do coqueiro (crc), no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, em 
substituição ao titular JaUaraci dE SoUZa coElHo, matrícula funcional 
n° 5808359/1, que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 844219
Portaria N° 2440/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 24 de aGosto de 2022.
o dirEtor dE GEStÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolvE:
EXclUir da Portaria N° 2049/2021/dGP/SEaP/Pa de 19/08/2021, pu-
blicada no doE n° 34.676 de 20/08/2021, aNdErSoN PEiXoto da coS-
TA, matrícula n° 5942958/2, da Função Gratificada de Supervisor de Equi-
pe Penitenciária (GSEP), com lotação na central de triagem Masculina de 
Santarém (ctMS), a contar de 19 de agosto de 2022.
dESiGNar JEffErSoN adriaNo Silva vEloSo, matrícula nº 97571422/2, 
para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 19 de agosto 
de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 844223
Portaria N° 2441/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 24 de aGosto de 2022.
o dirEtor dE GEStÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolvE:
EXclUir da Portaria N° 1694/2022/dGP/SEaP/Pa de 15/06/2022, pu-
blicada no doE n° 35.012 de 20/06/2022, MicHEl cUNHa fUrtado, ma-
trícula funcional n° 5891275/3, da Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no centro de recuperação regio-
nal de cametá (crrcaM), em virtude de remoção para outra lotação, a 
contar de 25 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 844230
LiceNÇa acoMPaNHaMeNto

Portaria Nº 024/2022- caVs/dGP
  BeLÉM, 23 de aGosto de 2022.

o dirEtor dE GEStÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/21- GaB.SEaP, de 08 de 
junho de 2021.
rESolvE: coNcEdEr de acordo com o art. 77, inciso ii, da lei 5.810 de 
24/01/1994 (regime Jurídico Único), aos servidores relacionados a seguir, 
licENÇa Por Motivo dE doENÇa EM PESSoa da faMilia, a serem go-
zadas no período determinado, conforme descrito abaixo:
Nº- Nome – Matrícula – lotação - Período
01 – Estefania Nunes de Souza – 5941850 – crfM – 08/08/2022 a 
10/08/2022.
02 – Estefania Nunes de Souza – 5941850 – crfM – 16/08/2022 a 
17/08/2022.
03 – Estefania Nunes de Souza – 5941850 – crfM –18/08/2022 a 
22/08/2022.
04 – Mileidy Baeta leão – 5937452 – cPM - 01/07/2022 a 05/07/2022.
05 – Samara cavalcante Queiroz – 55209414 – crrSfX – 21/07/2022 a 
27/07/2022.

06 – daniela Neves fima – 55208645 – crMvX – 05/08/2022 a 12/08/2022.
07 – Queila Gomes de Souza – 57223736 – crfM – 08/08/2022 a 
11/08/2022.
08 – Katia Pereira da Silva – 5868963 – crrt – 05/08/2022 a 18/08/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 843841

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

Portaria
.

LiceNÇa GaLa
Portaria Nº. 586 de 24 de aGosto de 2022

o SEcrEtário adJUNto dE EStado dE cUltUra, no uso das atribui-
ções legais, e, considerando os termos do art. nº 072/ii da lei 5.810 de 
24.01.94 e ainda a apresentação da certidão de casamento nº 065979 01 
55 2022 3 00009 127 0002691 24, de 26.07.2022.
rESolvE:
 i- aUtoriZar o afastamento da servidora BrUNa do NaSciMENto PaN-
toJa, Matrícula Nº 5964060/1, ocupante do cargo de técnico em infra
-Estrutura, pelo período de 24.07.2022 a 31.07.2022, decorrente de seu 
casamento, sem prejuízo de sua remuneração.
 ii- os efeitos desta Portaria retroagem à data da licença.
 dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, 24 de agosto de 2022.
 lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto de Estado de cultura / SEcUlt

Protocolo: 844021

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº585 de 24 de aGosto de 2022
Processo nº 2022/ 796416
Servidor: fErNaNdo vilHENa JUNior
Matrícula: 5933317/ 3
cargo: Gerente de operações e Serviços Gerais
objeto: designado como fiscal do contrato N° 043/2021-Secult celebrado 
entre esta Secretaria de Estado de cultura – SEcUlt e a locadora cleo car 
rent a car aluguel, inscrita no cNPJ n° 14.652.675/0001-20, representada 
por cleonice cavalcante rey, cujo objeto é a locação de van, tipo Execu-
tiva, incluindo Motorista e combustível, para atendimento das atividades 
desenvolvidas pela SEcUlt no 2° Semestre de 2021. Esta Portaria entrará 
em vigor na data de publicação, retroagindo os efeitos a 01.12.2021.

Protocolo: 844028

.

.

errata
.

errata da portaria de férias nº 338 de 28.07.2021, publicada no 
doe 29.07.2021. Servidora: Manoela Matos Monteiro Gonçalves amaral, 
matrícula: 57203180/1. onde se lê: 18(dezoito) dias restantes. leia-se: 
18(dezoito) dias iniciais e, onde se lê: Período aquisitivo: 15.09.2019 a 
14.09.2020. leia-se: Período de aquisitivo 15.09.2018 a 14.09.2019.

Protocolo: 844007

coNtrato
.

coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo 
PÚBLica do editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar 

de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 251/2022
ProcESSo Nº: 2022/733884
oBJEto: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlt, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlt, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
valor: r$ 74.918,90 (setenta e quatro mil novecentos e dezoito reais e 
noventa centavos)
data dE aSSiNatUra: 24/08/2022
viGÊNcia do coNtrato: 24/08/2022 a 30/11/2022
oriGEM: Edital N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUltUra E artE 
2022
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orÇaMENto: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031– PrEMia.cUltUr.artiS.
ciENtif.dE SPort. E oUtraS PtrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
276830 (BUJarU) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503- 8421.
SErvidor rESPoNSávEl: designado pela Portaria Nº 052 dE 10 dE 
fEvErEiro dE 2022.
artiSta PrEMiado: Maria SoNia da Silva cUNHa - cPf: 180.495.402-00
ENdErEÇo: av. tENENtE PiNoN, S/N – cENtro, cEP: 68.670- 000, BU-
JarU-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 844073

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 039/2022
a Secretaria de Estado de cultura, neste ato representada pelo Senhor 
Secretário adjunto de Estado de cultura, luiz Maria de Jesus Soares Junior, 
no uso de suas atribuições legais,
rESolvE autorizar a contratação, mediante iNEXiGiBilidadE dE lici-
taÇÃo, com fundamento no art. 25, iii da lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, no valor R$5.000,00 (Cinco mil reais), do profissional CELDO 
BraGa, na qualidade de palestrante, representado pela empresa, iMBaUBa 
ProdUcoES E EvENtoS ltda inscrita no cNPJ: n° 09.619.542/0001-11, 
para participar de evento sob o título “Encontro com Joãozinho Gomes e 
celdo Braga”, a ser realizado no dia 04 de Setembro de 2022, evento in-
tegrante da 25ª feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes 2022, no 
Hangar centro de convenções, no município de Belém/Pa, conforme regu-
lar processamento nos autos do Processo administrativo nº 2022/1043577.
Belém/Pa, 23 de agosto de 2022.
luiz Maria de Jesus Soares Junior
Secretario de Estado de cultura do Estado do Pará

Protocolo: 843883
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº40/2022

a Secretaria de Estado de cultura, neste ato representada pelo Senhor 
Secretário adjuntode Estado de cultura, luiz Maria de Jesus Soares Junior, 
no uso de suas atribuições legais,
rESolvE autorizar a contratação, mediante iNEXiGiBilidadE dE licita-
ÇÃo, com fundamento no art. 25, iii da lei nº 8.666/93 e alterações pos-
teriores, no valor r$5.000,00 (cinco mil reais), da empresa Gidalti oli-
vEira MoUra JUNior - MEi, inscrito no cNPJ: n° 34.923.673/0001-35, 
para participar de Encontro literário sob o título: ENcoNtro coM afoNSo 
SolaNo E Gidalti JUNior, a ser realizado no dia 03 de Setembro de 2022 
às 19h, evento integrante da 25ª feira Pan-amazônica do livro e das Multi-
vozes 2022, no Hangar centro de convenções, no município de Belém/Pa,
conforme regular processamento nos autosdo Processo administrativo nº 
2022/1021222.
Belém/Pa, 24 de agosto de 2022.
luiz Maria de Jesus Soares Junior
Secretaria de Estado de cultura do Estado do Pará

Protocolo: 844081
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 41/2022

a Secretaria de Estado de cultura, neste ato representada pelo Senhor 
Secretário adjunto de Estado de cultura, luiz Maria de Jesus Soares Junior, 
no uso de suas atribuições legais, rESolvE autorizar a contratação, me-
diante iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo, com fundamento no art. 25, iii 
da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, no valor r$ 6.000,00 (seis mil 
reais), do profissional ALEXANDRE DE OLIVEIRA S. DOS SANTOS represen-
tado pela empresa, BrUNcH aGENcia dE PUBlicidadE ltda, inscrita no 
cNPJ: n° 33.475.306/0001-53, para participar na qualidade de palestrante 
do evento sob o título: “literatura, tecnologias atuais e do futuro”, a ser 
realizado às 18:00 horas do dia 27 de agosto de 2022, evento integrante 
da 25ª feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes 2022, no Hangar 
centro de convenções, no município de Belém/Pa, conforme regular pro-
cessamento nos autosdo Processo administrativo nº 2022/1011359.
Belém/Pa, 24 de agosto de 2022.
luiz Maria de Jesus Soares Junior
Secretaria de Estado de cultura do Estado do Pará

Protocolo: 844086

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01710

ProcESSo Nº: 2022/1024177
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: iZaBEla criStiaN dE caStro PaNtoJa - cPf Nº 
008.876.452-40.
ENdErEÇo: r. rUda, 05, lotE 05. QUadra 17, cEP: 68430-000, Ma-
roMBiNHa, iGaraPE Miri - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira

Protocolo: 844172
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01712
ProcESSo Nº: 2022/1026827
valor: r$5.000,00 (cinco mil reais)
data da EMiSSÃo: 19/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 06/2019/SEcUlt, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 006/2019-SEcUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 007/2019.
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: tElMa daMaScENo da cUNHa cPf Nº 530.094.362-20.
ENdErEÇo: rUa HEroiS dE MoNtESSE, 60, MaraMBaia, cEP: 66.620-
580, BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira

Protocolo: 844264
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01709
ProcESSo Nº: 2022/1016804
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: MicHEl JacKSoN MoraES SarMENto – cPf Nº 
451.904.292-53.
ENdErEÇo: rES. ParK Yara, al.02, 38, ProX.a rUa Sao clEMENtE, 
taPaNa, cEP: 66.820-000, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 844281
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01705
ProcESSo Nº: 2022/1043099
valor: r$5.000,00 (cinco mil reais)
data da EMiSSÃo: 19/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 06/2019/SEcUlt, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 006/2019-SEcUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 007/2019.
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: EdYr aUGUSto caMarÃ0 ProENÇa – cPf Nº 025.445.712-68.
ENdErEÇo: travESSa MariZ E BarroS, 2354, aP 102, Marco, cEP: 
66.080-471, BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira

Protocolo: 844304
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01685
ProcESSo Nº: 2022/1023053
valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
data da EMiSSÃo: 19/08/2022
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: aNdrEa MartYrES dE olivEira – cPf Nº 558.377.602-10.
ENdErEÇo: rUa MUNiciPalidadE, 1757, coNdoMiNio SatUrNo, UMa-
riZal, cEP: 66.050-350, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 844306
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iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01677

ProcESSo Nº: 2022/1030149
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: octavio JoSE PESSoa fErrEira – cPf Nº 029.251.332-15.
ENdErEÇo: trav loMaS valENtiNaS, 2891, caSa 1, Marco, cEP: 
66.093-677, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 844336
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01676
ProcESSo Nº: 2022/1026937
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: aNdErSoN JoSÉ favacHo doS SaNtoS - cPf Nº 
959.802.962-04.
ENdErEÇo: tv WE 11, cJ c Nova i, 402, cEP: 67130-130, coQUEiro - 
aNaNiNdEUa, Pa
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira

Protocolo: 843906
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01679
ProcESSo Nº: 2022/1028661
valor: r$5.000,00 (cinco 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: cláUdia SUElY doS aNJoS PalHEta – cPf Nº293.926.832-00.
ENdErEÇo: travessa Barão do triunfo, 2857, Marco, cEP: 66093050, BElÉM, Pa
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira

Protocolo: 843944
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01664
ProcESSo Nº: 2022/1022394
valor: r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
data da EMiSSÃo: 17/08/2022
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: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0317000000 (recur-
sos 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: EriKa GUioMar MartiNS dE aQUiNo – cPf Nº 
846.339.642-91.
ENdErEÇo: r Na GoNcalvES fErrEira, 29, tElEGrafo SEM fio, cEP: 
66.113-220, BElEM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira

Protocolo: 843947

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01703

ProcESSo Nº: 2022/1034570
valor: r$ 1.000,00 (um mil 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: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0317000000 (recur-
sos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUtroS SErviÇoS dE 
tErcEiroS - PESSoa fÍSica PtrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8849.
SErvidor iNdicado coMo fiScal: designado pela Portaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNtratado: Maria alBENiZE fariaS MalcHEr – cPf Nº 715.870.712-15.
ENdErEÇo: tv rUi BarBoSa, 525, Ed laNdY Bl B, aPto 0205, cEP: 
66.053-260, rEdUto-BElEM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira

Protocolo: 843924
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01702
ProcESSo Nº: 2022/1024415
valor: r$1.000,00 (um mil 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: EliZaBEtE da Silva SoarES – cPf Nº 043,779,012-65.
ENdErEÇo: tv fÉ EM dEUS, 20, cENtro, cEP:68.795-000, BENEvidES,Pa
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira

Protocolo: 843925
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01711
ProcESSo Nº: 2022/1024349
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 Panamazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0317000000 (recur-
sos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUtroS SErviÇoS dE 
tErcEiroS -
PESSoa fÍSica PtrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 233279 fUNcio-
Nal ProGraMática: 13.392.1503-8849.
SErvidor iNdicado coMo fiScal: designado pela Portaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNtratado: BrENo PErEira da coSta – cPf Nº 798.934.732-68.
ENdErEÇo: tv tiMBo, 2415, cJ carloS GoMES, 0302, PEdrEira, cEP: 
66.095-128, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira

Protocolo: 843920
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01704
ProcESSo Nº: 2022/1040068
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: rodriGo QUitES rEiS – cPf Nº 402.368.702-20.
ENdErEÇo: av GovErNador MaGalHÃES Barata, 231, Edificio tor-
rE dE SavErNE a cEP: 66040-170 NaZarÉ - BElÉM - Pa
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira

Protocolo: 843958
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01688
ProcESSo Nº: 2022/1034395
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.
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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.
coNtratado: Marcio coUto HENriQUE cPf Nº 393.203.082-68.
ENdErEÇo: travESSa QUiNtiNo BocaiUva, 2306, aP 901, Batista cam-
pos, cEP:66.045-315, BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira

Protocolo: 844077
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01684
ProcESSo Nº: 2022/1010267
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: alYNNE MacEdo rodriGUES – cPf Nº 010151312-71.
ENdErEÇo: r. MUNiciPalidadE , 949 , Ed r aPolo, aP 808, cEP: 66050-
350, UMariZal – BElEM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira

Protocolo: 844106
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01684
ProcESSo Nº: 2022/1023841
valor: r$ 5.000,00 (cinco 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: SaloMao larEdo – cPf Nº 024.138.682-91.
ENdErEÇo: av. GovErNador MaGalHaES Barata,N. 1027,aPto.1401, 
cEP: 66.000-000, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira

Protocolo: 844138
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01682
ProcESSo Nº: 2022/1010649
valor: r$5.500,00 (cinco mil e quinhentos 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: JoSEaNE fraNco tElES cPf Nº 624.694.792-15.
ENdErEÇo: avENida ciPriaNo SaNtoS, 1371, tErra firME, 
cEP:66.070-000, BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira

Protocolo: 844151
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01690
ProcESSo Nº: 2022/1016741
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 KariNa diaS aZEvEdo – cPf Nº 842637842-00.
ENdErEÇo: rUa fErrEira PENa, 187, N° da caSa travESSa 61, UMa-
riZal, cEP: 66.050-140 BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira

Protocolo: 844156
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01681
ProcESSo Nº: 2022/1010267
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: claUdia valEria fraNca vidal – cPf Nº 443.706.522-00.
ENdErEÇo: travESSa aPiNaGÉS, 131, Ed B MENEZES, 1202, BatiSta 
caMPoS, cEP: 66030460, BElÉM-Pa
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira

Protocolo: 844065
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01683
ProcESSo Nº: 2022/1010949
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: tHaYS dE NaZarÉ cHavES travaSSo cPf Nº 
041.520.782-78.
ENdErEÇo: rUa PrESidENtES varGaS, N°624, tErMiNal, cEP: 68.640-
000, oUrÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira

Protocolo: 844056
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01662
ProcESSo Nº: 2022/1034254
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: EdEr BarBoSa crUZ – cPf Nº 881.318.822-68.
ENdErEÇo: av coNSElHEiro fUrtado, 2438, crEMacao, 66.063-060, 
BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 844357
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FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 1659 - cGP/FcP de 24 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pela lei 5.322, de 26 de junho de 1986, 
alterada pela lei n.º 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei 
n.º 8.096, de 1º janeiro de 2015, publicada no d.o.E. Nº 32.798 de 01 de 
janeiro de 2015, pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 77 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo ainda os termos dos Processos: 2022/1074221.
forMaliZar: licença para tratamento de Saúde à servidora na tabela abaixo:

dias Periodo NoMe Matri-
cULa carGo LaUdo

235 10/11/2021 a 
02/07/2022

Maria iNES do ESPirito 
SaNto foNSEca

3158934/ 
1

aSSiStENtE ad-
MiNiStrativo 90544

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GUilHErME rElvaS d’ olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 844082

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Pe 007/2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais. considerando, os termos do PaE 2022/298701 – fcP, cujo 
objeto é a aquisição de materiais elétricos e de manutenção para atender 
as necessidades da fundação cultural do Estado do Pará, teatro Experi-
mental do Pará Waldemar Henrique, casa das artes, casa da linguagem e 
Curro Velho, conforme as especificações e quantitativos descritos no Ter-
mo de referência. resolve HoMoloGar a adJUdicaÇÃo referente ao PE 
007/2022 – fcP, em favor da empresa: J. l. r. araUJo coM E SErvicoS, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 83.913.665/0001-13, com o valor de r$ 
210.626,41 (duzentos e dez mil seiscentos e vinte e seis reais e quarenta 
e um centavos).
Guilherme relvas d’ oliveira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 844035

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1658 - 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 2022/1066024 – cBPav - BcS/ dli/ cGP/ fcP de 22/08/2022.
rESolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora abai-
xo mencionada, que na oportunidade representará a fundação cultural do 
Pará, por meio da diretoria de leitura e informação e coordenadora da Bi-
blioteca Pública arthur vianna, e realizará assessoria técnica na Biblioteca 
da USiPaZ caNaÃ, no município de canaã dos carajás/ Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

lEila lEMoS dE 
olivEira 55208793/1

tÉcNica EM GEStÃo 
cUltUral/ BiBlio-

tEcária
29/08 à 03/09/2022 5 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: 844058

..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 906/2022- Gs/ sedUc
a SEcrEtária dE EStado dE EdUcaÇÃo, no uso das atribuições que lhe 
foram delegadas por lei e previstas no art. 138, § único, v, da constituição 
do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto na lei federal n° 8.666 de 21 de junho de 
1993 e atualizações; lei federal n° 12.462 de 04 de agosto de 2011 e 
decreto Estadual n° 1.974 de 30 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo a necessidade de realização de obras e Serviços de en-
genharia no âmbito do Sistema Público de Ensino, pesquisa, ciência e tec-
nologia;
rESolvE:
art. 1º - dESiGNar os servidores abaixo relacionados para compor a co-
missão Permanente de licitação da Secretaria de Estado de Educação, para 
processar e julgar licitação na modalidade do regime diferenciado de con-
tratações Públicas (rdc) do tipo eletrônica e/ou presencial, pelo período de 
12 meses, contados da publicação desta, conforme a seguinte composição:

PerFiL NoMe MatrÍcULa cPF

aUtoridadE HoMoloGadora EliEtH dE fátiMa da Silva 
BraGa 6030610-3 281.114.352-15

HoMoloGador SUBStitUto rodriGo NUNES Polaro 6403130-2 710.730.002-49

PrESidENtE JoÃo PatrÍcio dE liMa 
JUNior 57212386-1 303.771.612-68

PrESidENtE SUBStitUto caMila diaS dE olivEira 54197103-2 936.054.042-00

MEMBro BrUNo rafaEl dE SoUSa 
liMa 5960039-1 526.134.702-59

MEMBro alESSaNdro diNiZ dE 
MaGalHaES 57224188-1 638.196.862-15

art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 19 de agosto de 2022.
EliEtH dE fátiMa da Silva BraGa
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 843927
..

LiceNÇa Para cUrso
.

LiceNÇa Para cUrso / ccVs
Portaria Nº 007390 / 2022 - saGeP de 18/08/2022
caNcElar a coNtar dE 18/08/2022 a Portaria Nº 006251/2021 dE 
13/07/2021, QUE coNcEdEU licENÇa Para ParticiPar do cUrSo 
dE MEStrado EM lEtraS E cUltUra, Na UNivErSidadE dE caXiaS 
do SUl, a(o) SErvidor(a) cHarlES daNilSoN NEvES dE MElo, 
MatrÍcUla Nº 57203656-1, ProfESSor claSSE ii, lotado(a) No(a) 
diviSÃo dE lEGiSlaÇÃo E ENQUadraMENto, No MUNicÍPio dE BElÉM.

Protocolo: 844089
LiceNÇa Para cUrso / ccVs
Portaria Nº 007513/ 2022 - saGeP de 23/08/2022
caNcElar a coNtar dE 19/04/2022, a Portaria Nº 003230/2021 dE 
12/05/2021, QUE coNcEdEU licENÇa Para ParticiPar do cUrSo dE 
MEStrado EM ENSiNo dE MatEMática No 3º ciclo dE ENSiNo BáSico 
E ENSiNo SEcUNdário Na UNivErSidadE do MiNHo/PortUGal, a(o) 
SErvidor(a) PollYaNNa dE alMEida PaNtoJa, MatrÍcUla Nº 5951262-
1, ProfESSor claSSE i, lotado(a) No(a) diviSÃo dE lEGiSlaÇÃo E 
ENQUadraMENto, No MUNicÍPio dE BElÉM.

Protocolo: 844100
LiceNÇa Para cUrso / ccVs
Portaria Nº007512 / 2022 - saGeP de 23 de aGosto de 2022
coNcEdEr licENÇa Para ParticiPar do cUrSo dE MEStrado aca-
dÊMico EM cUrricUlo E GEStÃo da EScolÇa BáSica Na UNivErSida 
dE fEdEral do Pará, No PErÍodo dE 15/08/2022 a 13/08/2024, a(o) 
ProfESSor(a) SaNdra rEGiNa da PaiXÃo SaNtiaGo, MatrÍcUla Nº 
57176314-1, ProfESSor claSSE ii, lotado(a) No(a) cENtro dE EdU. 
dE Jov. E adUl. Prof. lUiZ octavio PEr., No MUNicÍPio dE BElÉM.

Protocolo: 844146
LiceNÇa Para cUrso / ccVs
Portaria Nº 007511 / 2022 - saGeP de 23/08/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParticiPar do cUrSo dE MEStrado EM ci-
ÊNcia PolÍtica Na UNivErSidadE fEdEral do Pará, No PErÍodo dE 
17/08/2022 a 14/03/2024, a(o) SErvidor(a) roSEMErY Silva dE oli-
vEira, MatrÍcUla Nº 54186732-2, ProfESSor claSSE ii, lotado(a) 
No(a) EE Nilo dE olivEira, No MUNicÍPio dE iaGaraPÉ aÇU.

Protocolo: 844137
LiceNÇa Para cUrso / ccVs
Portaria Nº 007510 / 2022 - saGeP de 18/08/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParticiPar do cUrSo dE doUtorado 
EM viroloGia No EvaNdro cHaGaS, No PErÍodo dE 01/09/2022 a 
28/03/2026, a(o) SErvidor(a) MarcoS lUiZ Gaia carvalHo, MatrÍ-
cUla Nº 5912361-1, ProfESSor claSSE i, lotado(a) No(a) EEEf caSa 
da criaNÇa SaNta iNÊS, No MUNicÍPio dE BElÉM.

Protocolo: 844162
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.

coNtrato
.

contrato: 200/2022
objeto do contrato: locação de imóvel situado na localidade rio Pindobal, 
Zona rural, no município de igarapé Miri/Pa, para funcionamento da mora-
dia dos professores do Sistema de organização Modular de Ensino - SoME, 
da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc/Pa
dispensa de licitação: 044/2022 – Nlic/SEdUc.
valor do aluguel mensal e de r$ 1.410,00(mil quatrocentos e dez reais), 
perfazendo o valor total de r$ 16.920,00 (dezesseis mil, novecentos e 
vinte reais).
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 232326 funcional Programática: 
16101.12.362.1509 Projeto/atividade: 8906 Natureza da despesa: 339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
locador: Marilene tenório da costa, cPf n° 686.074.232-15, residente e 
domiciliada na localidade Pindobal Grande Zona rural, município de igara-
pé Miri- Pará, cEP: 68.430-000.
data de assinatura: 22/08/2022
vigência: 22/08/2022 a 22/08/2023
ordenador: claudia tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 844340
contrato: 193/2022
objeto do contrato: locação de imóvel situado na vila castanhandeua, 
no município de Moju/Pa, para funcionamento da moradia dos professores 
do Sistema de organização Modular de Ensino - SoME, da Secretaria de 
Estado de Educação - SEdUc/Pa
dispensa de licitação: 041/2022 – Nlic/SEdUc.
valor do aluguel mensal e de r$ 1.270,00(mil, duzentos e setenta reais), per-
fazendo o valor total de r$ 15.240,00 (quinze mil, duzentos e quarenta reais).
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 232326 funcional Programática: 
16101.12.362.1509 Projeto/atividade: 8906 Natureza da despesa: 339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
locador: Nadira Neves ribeiro dos Santos, cPf n° 281.010.902-82, resi-
dente á av. castaneheira, nº 30, localidade castanhandeua, Moju-Pa, cEP: 
68.450-000.
data de assinatura: 22/08/2022
vigência: 22/08/2022 a 22/08/2023
ordenador: claudia tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 844341

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
contrato: 065/2021
objeto do contrato: locação do imóvel situado a av. João Paulo ll, nº1867, 
Marco, Belém, para execução do projeto de desenv. Educacional com revi-
são para o ENEM em Escolas Públicas de Ens. Médio, com apoio da Secre-
tária de Estado de Educação/SEdUc
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava – da vigência e da Prorrogação 
prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 024/2021 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 232326 - funcional Programáti-
ca: 16101.12.362.1509 - Projeto/atividade: 8906 - Natureza da despesa: 
339036.
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
locador: alexandre Mota rodrigues, cPf n° 318.080.182-49, residente e 
domiciliado a avenida João Paulo ii, nº 655 – B, bairro Marco, cEP 66.095-
492, Belém/Pa.
data de assinatura: 23/08/2022
vigência: 26/08/2022 a 25/08/2023
ordenador: claudia tatiana Sadala dos Santos /diretora administrativa e 
financeira.

Protocolo: 844337
termo aditivo: 12
contrato: 008/2012
objeto do contrato: locação do imóvel, para o funcionamento da EEEf. 
Nossa Senhora das Graças - Belém/Pa
objeto do aditivo: alterar o valor mensal, devido reavaliação de valor do 
aluguel, elaborada pelo SEdoP.
dispensa de licitação: 015/2012 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 232326 - funcional Programática: 
16101.12.362.1509 - Projeto/atividade: 8906 - Natureza da despesa: 339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
locador: Erton de araújo lima filho, cPf n° 065.677.798-29, residente 

e domiciliado na av. constantino Nery, nº 2533, condomínio Maria, cEP 
69.050-001.
data de assinatura:22/08/2022
ordenador: claudia tatiana Sadala dos Santos /diretora administrativa e 
financeira.

Protocolo: 844350
termo aditivo: 5
contrato: 219/2017
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da EEfM. Nos-
sa Senhora da conceição aparecida - Pedreira -Belém/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava – da vigência e da Prorroga-
ção, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 033/2016 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 231789 funcional Programática: 
16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 339039.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
locador: arquidiocese de Belém, com cNPJ n° 04.814.851/0021-72, com 
sede na av. Pedro Miranda, n° 1566, bairro Pedreira, Belém/Pa., cEP: 
66.080-000.
data de assinatura: 10/08/2022
vigência: 11/08/2022 a 10/08/2023
ordenador: claudia tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 844330
termo aditivo: 12
contrato: 025/2010
objeto do contrato: locação de imóvel para o funcionamento da EEf. Ben-
to Xv - Guamá- Belém/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Segunda – do Prazo locatício, pror-
rogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 029/2010-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 231789 - funcional Programática: 
16101.12.361.1509 - Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 339039.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
locador: associação Educadora São francisco de assis, com cNPJ nº 
06.303.192/0001-91, situado na Praça João lisboa, nº 350, bairro centro, 
São luís/Ma., cEP: 65.010-310.
data de assinatura: 05/08/2022
vigência: 06/08/2022 a 05/08/2023
ordenador: claudia tatiana Sadala dos Santos /diretora administrativa e 
financeira.

Protocolo: 844334
termo aditivo: 2
contrato: 033/2021
objeto do contrato: locação do imóvel situado na rod. Pa 150,km 40, vila 
olho d’água, Zona rural, Moju/Pa, para funcionamento de Moradia doS 
ProfESSorES do SiStEMa dE orGaNiZaÇÃo ModUlar dE ENSiNo - 
SoME, da Secretária de Estado de Educação/SEdUc.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Sexta-do valor do aluguel, objeti-
vando o reajuste do valor mensal em r$ 174,71 (cento e setenta e quatro 
reais e setenta e um centavos), perfazendo o valor mensal em r$ 1.574,71 
(mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos) e o 
valor global em 18.896,52 (dezoito mil, oitocentos e noventa e seis reais e 
cinquenta e dois centavos)
dispensa de licitação: 005/2021 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 232326 - funcional Programáti-
ca: 16101.12.362.1509 - Projeto/atividade: 8906 - Natureza da despesa: 
339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
locador: Elizama costa cardoso, cPf n° 607.138.602-00, residente e do-
miciliado na rod. Pa 150, km 40, vila olho d’água, cEP 68.150-000, Zona 
rural, Moju/Pa.
data de assinatura: 22/08/2022
ordenador: claudia tatiana Sadala dos Santos /diretora administrativa e 
financeira.

Protocolo: 844327
.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: rdc eLetrÔNico Nº 004/2022-NLic/sedUc
objeto: contratação de empresa de engenharia para Execução de obra de 
conclusão da Nova Escola Estadual de Ensino fundamental e Médio com 
12 Salas, no Município de São félix do Xingú, Estado do Pará, para atender 
as demandas locais.
Processo nº 2022/328083-PaE
UaSG 925315
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observação: os interessados poderão obter o edital a partir do dia 25/08/2022, 
através dos sites www.gov.br/compras/pt-br, www.seduc.pa.gov.br e www.
compraspara.pa.gov.br. Melhores informações no Núcleo de licitação - Nlic 
através do fone: 0xx-91-3201-5096 ou pelo e-mail: seduc.nlic@gmail.com
responsável pelo certame:
Nome: João Patrício de lima Júnior
local: www.gov.br/compras/pt-br
data: 19/09/2022
Hora: 10h00min
Programa de trabalho: 16101.12 122.1509
Projeto atividade: 7603 Produto: 3007
Natureza de despesa: 4490.51
fonte e origem do recurso: 0306003251- recurso fNdE.
Programa de trabalho: 16101.12 122.1509
Projeto atividade: 7603 Produto: 3007
Natureza de despesa: 4490.51
fonte e origem do recurso: 0102 – recurso tesouro
Belém, 24 de agosto de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 844212
.

aPostiLaMeNto
.

termo de apostilamento 2022
contrato: 003/2010– srª rosa Barbosa Lima
dispensa de licitação nº 040/2009-Nlic/SEdUc
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da EEEf. Gon-
çalves dias - ananindeua (Pa)
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 7.170,87 (sete mil, cento e setenta reais e oitenta e 
sete centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 86.050,44 (oitenta e seis mil, cin-
quenta reais e quarenta e quatro centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789. funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 23/08/2022
vigência: a partir de 01/08/2022
ordenador: cláudia tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 844322
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 54625/2022
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrEStaÇÃo dE coNtaS: 15 dias
oBSErvaÇÃo: despesas de pequeno vulto com material de consumo.
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / ativ aPoio oPErac
cPf: 84592125215
NoME: BENEdita do Socorro da Silva GoNcalvES
MatrÍcUla: 57213732
ProGraMa dE traBalHo: 1509
foNtE dE rEcUrSo: 102
NatUrEZa dESPESa: 339030
valor: r$ 2000,00
ordENador: Nilda Maria SaNtoS dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844047
.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54579/2022
oBJEtivo: coNdUZir tÉcNicoS da GPrEc QUE irÃo rEaliZar oriEN-
taÇÃo/trEiNaMENto SoBrE PrEStaÇÃo dE coNtaS dE rEcUrSoS ES-
tadUaiS E fEdEraiS aS EScolaS EStadUaiS Na UNidadE rEGioNal 
dE EdUcaÇÃo.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / caPitao Poco / 22/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 4
caPitao Poco / BElEM / 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: NaZarENo dE SoUSa PiNto
MatrÍcUla: 57216813
cPf: 51851954287
carGo/fUNÇÃo:
MotoriSta / ativ aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa olivEira Silva cPf: 39458644291

Protocolo: 844168
Portaria de diarias No. 54588/2022
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 diárias: 0.5
NoME: JoSE caStro MaScarENHaS
MatrÍcUla: 5120330
cPf: 09813870206
carGo/fUNÇÃo:
SErvENtE / ativ aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa olivEira Silva cPf: 39458644291

Protocolo: 843916

Portaria de diarias No. 54590/2022
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 diá-
rias: 0.5
NoME: criStiaNa tavarES SilvEira
MatrÍcUla: 5958848
cPf: 83454675200
carGo/fUNÇÃo:
SEcrEtario / aSSESSoraMENto
ordENador: lUciaNa olivEira Silva cPf: 39458644291

Protocolo: 843917
Portaria de diarias No. 54567/2022
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: tHaiSSa rodriGUES GEMaQUE
MatrÍcUla: 5896630
cPf: 77723791291
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa olivEira Silva cPf: 39458644291

Protocolo: 843918
Portaria de diarias No. 54575/2022
oBJEtivo: coNdUZir SErvidorES Para 258741rEaliZar atividadES 
coM rEMESSa dE iNforMaÇÕES ao fNdE rElatÓrio dE MoNitora-
MENto, viSita aS EE criSto traBalHador, EEEfM irMÃ EStEla Ma-
rES, EEEfM PEdro tEiXEira, EEEfM Prof. BaSÍlio dE carvalHo, EEE-
fM Profa. BENviNda dE araÚJo PoNtE, EEEM ENEdiNa SaMPaio, EEEM 
MaNoEl aNtoNio caStro EEEM dalila 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: ElioNaE tavarES diaS
MatrÍcUla: 182575
cPf: 08989850215
carGo/fUNÇÃo:
MotoriSta / ativ aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa olivEira Silva cPf: 39458644291

Protocolo: 843919
Portaria de diarias No. 53983/2022
oBJEtivo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / caPitao Poco / 22/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 4
caPitao Poco / BElEM / 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo roNaldo tavarES da Silva
MatrÍcUla: 7060164
cPf: 82543151249
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSt. adMiNiSt. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 843952
Portaria de diarias No. 54612/2022
oBJEtivo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / caPitao Poco / 22/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 4
caPitao Poco / BElEM / 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JEHU riBEiro da SilvEira NEto
MatrÍcUla: 54187014
cPf: 63592649272
carGo/fUNÇÃo:
GErENtE / dirEcao
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 843954
Portaria de diarias No. 54572/2022
oBJEtivo: realização de visita técnica pedagógica a Escola Estadual cres-
cendo 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
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ParaUaPEBaS/BElEM/26/08/2022-26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: vEraNEiZE doS aNJoS alvES
MatrÍcUla: 5960973
cPf: 64735109234
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor NivEl SUPErior lP / docENtE
ordENador: Nilda Maria SaNtoS dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844044
Portaria de diarias No. 54560/2022
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 diá-
rias: 0.5
NoME: SiMoNE fariaS HoUat
MatrÍcUla: 5723396
cPf: 26975602204
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENtE
ordENador: Nilda Maria SaNtoS dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844036
Portaria de diarias No. 54558/2022
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 diá-
rias: 0.5
NoME: KEllEN criStiNa Silva MacHado
MatrÍcUla: 5519359
cPf: 39158764291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENtE
ordENador: Nilda Maria SaNtoS dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844033
Portaria de diarias No. 54559/2022
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 diá-
rias: 0.5
NoME: JoSEaNE dE JESUS Silva dE olivEira
MatrÍcUla: 57189871
cPf: 80545319234
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENtE
ordENador: Nilda Maria SaNtoS dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844034
Portaria de diarias No. 54563/2022
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 diá-
rias: 0.5
NoME: vEra lUcia dE BorBorEMa ESPirito SaNto
MatrÍcUla: 5037956
cPf: 14735466215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENtE
ordENador: Nilda Maria SaNtoS dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844039
Portaria de diarias No. 54516/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 26/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 1
MaracaNa / BElEM / 27/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alEXaNdrE valENtE MorEira doNato
MatrÍcUla: 6403374
cPf: 92893341268
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENtE
ordENador: Nilda Maria SaNtoS dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844008
Portaria de diarias No. 54511/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNtarEM / 26/08/2022 - 28/08/2022 Nº diárias: 2
SaNtarEM / BElEM / 28/08/2022 - 28/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roBSoN da Silva GUrJao
MatrÍcUla: 57202606
cPf: 43055125215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE iv / docENtE
ordENador: Nilda Maria SaNtoS dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844006

Portaria de diarias No. 54508/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNtarEM / 26/08/2022 - 28/08/2022 Nº diárias: 2
SaNtarEM / BElEM / 28/08/2022 - 28/08/2022 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: 844003
Portaria de diarias No. 54517/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 26/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 1
MaracaNa / BElEM / 27/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdErSoN MoraES MarQUES
MatrÍcUla: 57173670
cPf: 78900336215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE iii / docENtE
ordENador: Nilda Maria SaNtoS dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844010
Portaria de diarias No. 54518/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 26/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 1
MaracaNa / BElEM / 27/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNtoNio fErNaNdo da coSta JUNior
MatrÍcUla: 54197422
cPf: 72046961234
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENtE
ordENador: Nilda Maria SaNtoS dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844012
Portaria de diarias No. 54474/2022
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
NoME: roSENildo SaNtoS riBEiro
MatrÍcUla: 57209599
cPf: 33392951234
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSta EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSta
ordENador: Nilda Maria SaNtoS dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844000
Portaria de diarias No. 54529/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 26/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 1
BUJarU / BElEM / 27/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MaNoEl Maria coSta PiMENtEl
MatrÍcUla: 5313902
cPf: 23610913215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENtE
ordENador: Nilda Maria SaNtoS dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844029
Portaria de diarias No. 54557/2022
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 diá-
rias: 0.5
NoME: SiMoNE cElEStE doS SaNtoS NUNES
MatrÍcUla: 54188260
cPf: 44085184253
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENtE
ordENador: Nilda Maria SaNtoS dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844031
Portaria de diarias No. 54528/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 26/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 1
BUJarU / BElEM / 27/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: davi tEiXEira filGUEiraS
MatrÍcUla: 5960963
cPf: 02158586206
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENtE
ordENador: Nilda Maria SaNtoS dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844027
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Portaria de diarias No. 54527/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcordia do Para / 26/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 1
coNcordia do Para / BElEM / 27/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raMiro rodriGUES BarBoSa
MatrÍcUla: 57202261
cPf: 69008841215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENtE
ordENador: Nilda Maria SaNtoS dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844024
Portaria de diarias No. 54525/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcordia do Para / 26/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 1
coNcordia do Para / BElEM / 27/08/2022 - 27/08/2022 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: 844022
Portaria de diarias No. 54524/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcordia do Para / 26/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 1
coNcordia do Para / BElEM / 27/08/2022 - 27/08/2022 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: 844018
Portaria de diarias No. 54519/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 26/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 1
MaracaNa / BElEM / 27/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: cHarlES MicHEl EliaS dE olivEira
MatrÍcUla: 5897857
cPf: 69665788272
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENtE
ordENador: Nilda Maria SaNtoS dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844014
Portaria de diarias No. 54687/2022
oBJEtivo: conduzir o coordenador de Escritório de Projetos - SEdUc, vi-
sitar a construção e reforma/ampliação da E.E.E.f.M. “Presidente Kenne-
dy”, no município de Maracanã.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM/ MaracaNÃ/ 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0
MaracaNÃ/ BElEM 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ESMEriNo JoSÉ dE MatoS BarrEira
MatrÍcUla: 183300
cPf: 105.326.682-00
carGo/fUNÇÃo:
MotoriSta Niv. 8
ordENador: trYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 844085
Portaria de diarias No. 54637/2022
oBJEtivo: rEaliZar ENtrEGa dE Kit dE MatErial EScolar PEdaGÓ-
Gico Na EEEM rEMiGio fErNaNdES (1. 195KitS).
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraPaNiM / 29/08/2022 - 30/08/2022 Nº diárias: 1
MaraPaNiM / BElEM / 30/08/2022 - 30/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alESSaNdra carvalHo cavalcaNtE
MatrÍcUla: 57211429
cPf: 46217258234
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa olivEira Silva cPf: 39458644291

Protocolo: 844166

.

.

oUtras MatÉrias
.

cedÊNcia
Portaria n.º:006961/2022 de 23/08/2022
de acordo com o Processo nº 982630/2022
ceder ao iNStitUto dE GEStÃo PrEvidENciária do EStado do Pará 
, a servidora BrENda caroliNa corrÊa loPES, matricula nº 5833400/2, 
técnico em Gestão Pública,lotada nesta Secretaria, sem ônus para o Órgão 
de origem, no período de 11/08/2022 a 09/08/2024.

Portaria n.º:007503/2022 de 23/08/2022
de acordo com o Processo nº 338443/2022
ceder ao MiNiStÉrio PÚBlico do EStado do Pará , a servidora Maria 
dE fátiMa da crUZ crEScENtE, matricula nº 771490/1, Médica,lota-
da nesta Secretaria, sem ônus para o Órgão de origem, no período de 
30/06/2020 a 29/06/2022.
desiGNar
Portaria nº.:7103/2022 de 08/08/2022
de acordo com o Processo nº 803138/2022
designar JEaNa fariaS da Silva, Matrícula nº 5724023/2, Espec. em 
Educação, para responder interinamente pela função de vice-diretor (GEd-
2) da EEEf Prof Esther Bandeira Gomes/Belém, a contar de 15/08/2022.
Portaria nº.:7102/2022 de 08/08/2022
de acordo com o Processo nº 814509/2022
designar aNa SElMa da Silva, Matrícula nº 57210363/1, Espec. em Edu-
cação, para responder interinamente pela função de vice-diretor (GEd-2) 
da EEEM desembargador augusto olimpio (anexo i)/Nova timboteua, a 
contar de 15/08/2022 .
Portaria nº.:7195/2022 de 10/08/2022
de acordo com o Processo nº 727736/2022
designar Marcia tatiaNa rEBElo NEvES, Matrícula nº 57209397/1, Es-
pec. em Educação, para responder pela função de diretor ii (GEd-3,1) da 
EEEfM Santa luzia/Belém, durante o impedimento do titular, no periodo de 
01/08/2022 a 14/09/2022.
Portaria nº.:7196/2022 de 10/08/2022
de acordo com o Processo nº 907219/2022
designar JoSE roBErto dE alMEida NoGUEira, Matrícula nº 
57210112/1, Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i 
(GEd-3) da EEEf cinderela/ananindeua, durante o impedimento do titular, 
no periodo de 01/08/2022 a 14/09/2022.
Portaria nº.:7264/2022 de 12/08/2022
de acordo com o Processo nº 598186/2022
designar faBiaNa MorEira MartiNS MoNtEiro , Matrícula nº 
5901041/1, Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i 
(GEd-3) da EEEfM Paranatinga Barata/Belém, durante o impedimento do 
titular, no periodo de 17/08/2022 a 30/09/2022.
Portaria nº.:7265/2022 de 12/08/2022
de acordo com o Processo nº 565415/2022
designar SolaNGE Maria lEao MiraNda, Matrícula nº 57175869/2, Es-
pec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf Prof Guajarina de Souza da Silva/Belém, durante o impedimento do 
titular, no periodo de 16/08/2022 a 29/09/2022.
Portaria nº.:7481/2022 de 22/08/2022
de acordo com o Processo nº 357655/2022
designar lEila Maria da coSta faria, Matrícula nº 5314500/2, Espec. 
em Educação, para responder pela função de diretor ii (GEd-3.1) da EEE-
fM Prof david Salomao Mufarrej/Belém, durante o impedimento do titular, 
no periodo de 18/07/2022 a 31/08/2022.
Portaria nº.:7455/2022 de 19/08/2022
de acordo com o Processo nº 603343/2022
designar Maria roSENila riBEiro da coSta, Matrícula nº 5801087/3, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf Bento Xv/Belém , durante o impedimento do titular, no periodo de 
01/07/2022 a 14/08/2022.
Portaria nº.:7456/2022 de 19/08/2022
de acordo com o Processo nº 348250/2022
designar aNtoNio Maria GoMES, Matrícula nº 6329357/3, Professor, 
para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEfM Prof ramiro 
olavo ribeiro de castro/ananindeua, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 15/08/2022 a 28/09/2022.
Portaria nº.:7484/2022 de 22/08/2022
de acordo com o Processo nº 275471/2022
designar JoSiaNE dE JESUS aMoriM MoraiS, Matrícula nº 57209187/1, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf Maguari/ananindeua, durante o impedimento do titular, no periodo de 
22/08/2022 a 05/10/2022.
Portaria nº.:7482/2022 de 22/08/2022
de acordo com o Processo nº 759303/2022
designar claUdia fErrEira toBiaS, Matrícula nº 396630/3, orientador 
Educacional EE-2, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEfM Edgar Pinheiro Porto/Belém, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 01/08/2022 a 14/09/2022.
Portaria nº.:7411/2022 de 18/08/2022
de acordo com o Processo nº 1024187/2022
designar aNa PaUla NoBrE alaYoN da Silva, Matrícula nº 2013347/2, 
Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de diretor 
ii (GEd-3.1) da EEEfM Profª Maria luiza da costa rego/icoaraci/Belém, a 
contar de 22/08/2022.
Portaria nº.:7502/2022 de 23/08/2022
de acordo com o Processo nº793868/2022
designar vaNdErlEa PErEira da Silva rodriGUES, Matrícula nº 
57211191/1, assistente administrativo, para responder interinamente pela 
função de Secretaria (GEd-1) da EEEfM teodora Bentes/icoaraci/Belém, a 
contar de 25/08/2022.
Portaria nº.:7499/2022 de 23/08/2022
de acordo com o Processo nº 1023590/2022
designar Soraia dE aZEvEdo E SoUZa, Matrícula nº 5900120/1, Es-
pecialista em Educação, para responder interinamente pela função de 
vice-diretor (GEd-2) da EEEM Manoel leite carneiro/Belém, a contar de 
25/08/2022.
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Portaria nº.:7500/2022 de 23/08/2022
de acordo com o Processo nº 1002963/2022
designar ataidE daS cHaGaS diaS, Matrícula nº 51855963/1, Professor, 
para responder interinamente pela função de vice-diretor (GEd-2) do anexo 
da EEEfM Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba, a contar de 25/08/2022.
Portaria nº.:7501/2022 de 23/08/2022
de acordo com o Processo nº 1002666/2022
designar Maria da coNcEiÇÃo loUriNHo rodriGUES, Matrícula nº 
5899970/1, Especialista em Educação, para responder interinamente pela 
função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEfM Prof Basilio de carvalho/abaete-
tuba, a contar de 25/08/2022.
Portaria nº.:7446/2022 de 19/08/2022
de acordo com o Processo nº 541696/2022
designar Katia Socorro Silva rocHa, Matrícula nº 305618/2, Espec. 
em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEfM.
duque de caxias/Belém, durante o impedimento do titular, no período de 
01/07/2022 a 14/08/2022.
Portaria nº.:7444/2022 de 19/08/2022
de acordo com o Processo nº 656450/2021
designar GlaUcio MartiNS riBEiro, Matrícula nº 5824524/2, Profes-
sor, para responder interinamente pela função de diretor ii (GEd-3.1) da 
EEEM. Maria Benta oliveira de Sousa/redenção, a contar de 01/08/2022.
Portaria nº.:7448/2022 de 19/08/2022
de acordo com o Processo nº 948220/2022
designar MarilENa GoMES GoNÇalvES , Matrícula nº 57234070/1, Es-
pec. em Educação, para responder pela função de diretor (GEd-5) da 
3ª UrE/abaetetuba, durante o impedimento do titular, no período de 
25/08/2022 a 08/09/2022.
Portaria nº.:7449/2022 de 19/08/2022
de acordo com o Processo nº 948220/2022
designar MarilENa GoMES GoNÇalvES , Matrícula nº 57234070/1, Es-
pec. em Educação, para responder pela função de diretor (GEd-5) da 
3ª UrE/abaetetuba, durante o impedimento do titular, no período de 
09/09/2022 a 08/10/2022.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria nº.:7443/2022 de 19/08/2022
de acordo com o Processo nº 656450/2021
dispensar, a pedido, GlaUcio MartiNS riBEiro, Matrícula nº 5824524/2, 
Professor, da função de diretor i (GEd-3) da EEEM. Maria Benta oliveira de 
Sousa/redenção, a contar de 01/08/2022.
Portaria nº.:7451/2022 de 19/08/2022
de acordo com o Processo nº 745274/2022
dispensar, a pedido, MarilENE dE olivEira coSME, Matrícula nº 
258407/1, Professor, da função de Secretária (GEd-1) da EEEM. Prof. Sa-
lomé carvalho/Marabá, a contar de 23/08/2022.
Portaria nº.:7450/2022 de 19/08/2022
de acordo com o Processo nº 427428/2022
dispensar, a pedido, Marcia GlEYB SaNtoS BEGot, Matrícula nº 
6027385/3, Professor, da função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEM. Prof.
ana teles/Benevides, a contar de 07/07/2022.
Portaria nº.:7454/2022 de 19/08/2022
de acordo com o Processo nº 652107/2022
dispensar, a pedido, Marcia KoSSMaNN ScHMitt, Matrícula nº 
57208954/4, Espec. em Educação, da função de vice-diretor (GEd-2) da 
EEEfM. frei ambrosio/Santarém, a contar de 22/08/2022.
Portaria nº.:7453/2022 de 19/08/2022
de acordo com o Processo nº 885877/2022
dispensar dorvaliNa SaNtoS MoNtEiro, Matrícula nº 242071/1, Pro-
fessor, da função de diretor i (GEd-3) da EEEf.Elcione Barbalho/ananin-
deua, a contar de 23/08/2022.
Portaria Nº.: 7412/2022 de 18/08/2022
de acordo com o Processo nº 1024187/2022
dispensar EUNicE Garcia MaciEl MartiNS, Matrícula nº 5553318/1, Es-
pec. em Educação, da função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEfM Profª Maria 
luiza da costa rego/icoaraci/Belém, a contar de 22/08/2022.
Portaria Nº.: 7497/2022 de 23/08/2022
de acordo com o Processo nº 1023590/2022
dispensar tricia aMoraS alvES, Matrícula nº 5901377/1, Espec. em 
Educação, da função de vice-diretor (GEd-2) da EEEM Manoel leite car-
neiro/Belém, a contar de 25/08/2022.
Portaria Nº.: 7498/2022 de 23/08/2022
de acordo com o Processo nº 1023590/2022
dispensar Soraia dE aZEvEdo E SoUZa, Matrícula nº 5900120/1, Espec. 
em Educação, da função de vice-diretor (GEd-2) da EEEf São vicente/
ananindeua, a contar de 25/08/2022.
Portaria Nº.: 7452/2022 de 19/08/2022
de acordo com o Processo nº 616175/2022
dispensar cElio coNcEiÇÃo MartiNS do MoNtE, Matrícula nº 
51855898/1, Professor, da função de vice-diretor (GEd-2) da EEEfM Profª 
Maria Gabriela ramos de oliveira/icoaraci/Belém, a contar de 26/04/2022.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.7495/2022 de 23/08/2022
Nome: adriaNa dE JESUS Silva SoUSa
Matrícula:5899800/1 cargo: Espec. em Educação
lotação:diretoria de Ensino/Belém.
Período:17/08/2022 a 15/09/2022
triênios: 21/05/2015 a 20/05/2018

Portaria nº.7494/2022 de 23/08/2022
Nome:JaQUEliNE Silva BarroS
Matrícula:57214291/1cargo:Servente
lotação:EE.Polivante/altamira
Período:01/09/22 a 30/10/22 - 31/10/22 a 29/12/22
triênios:20/02/2012 a 19/02/2015-20/02/2015 a 19/02/2018
Portaria nº.7418/2022 de 18/08/2022
Nome:EliZaBEtH cavalcaNtE dE SoUZa
Matrícula:57195947/1cargo:Professor
lotação:EE integrada francisco da Silva Nunes/Belém
Período:22/08/22 a 20/10/22
triênios:14/04/08 a 13/04/11
Portaria nº.7407/2022 de 18/08/2022
Nome:MaNoEl MESSiaS da triNdadE
Matrícula:6301550/2cargo:Professor
lotação:EE. dep. raimundo Siqueira/Stª luzia do Pará
Período:02/08/21 a 30/09/21 – 01/10/21 a 29/11/21
triênios:02/04/90 a 01/04/93 – 02/04/93 a 01/04/96
Portaria nº.7408/2022 de 18/08/2022
Nome:MaNoEl MESSiaS da triNdadE
Matrícula:6301550/2cargo:Professor
lotação:EE. dep. raimundo Siqueira/Stª luzia do Pará
Período:30/11/21 a 28/01/22 -29/01/22 a 29/03/22
triênios:02/04/96 a 01/04/99 – 02/04/99 a 01/04/02
Portaria nº.7409/2022 de 18/08/2022
Nome:MaNoEl MESSiaS da triNdadE
Matrícula:6301550/2cargo:Professor
lotação:EE. dep. raimundo Siqueira/Stª luzia do Pará
Período:30/03/22 a 28/05/22 – 29/05/22 a 27/07/22
triênios:02/04/02 a 01/04/05 – 02/04/05 a 01/04/08
Portaria nº.7410/2022 de 18/08/2022
Nome:MaNoEl MESSiaS da triNdadE
Matrícula:6301550/2cargo:Professor
lotação:EE. dep. raimundo Siqueira/Stª luzia do Pará
Período:28/07/22 a 25/09/22 – 26/09/22 a 24/11/22
triênios:02/04/08 a 01/04/11 – 02/04/11 a 01/04/14
aProvaÇÃo EScala dE fEriaS
Portaria nº.:7486/2022 de 23/08/2022
Nome: HElENa lUcia dE SoUZa
Matrícula:57208373/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Prof amilcar alves tupiassu/Belém
Portaria nº.:7487/2022 de 23/08/2022
Nome: Naia MarQUES da coSta
Matrícula:57216551/2 Período:17/10/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Padre orione/Belém
Portaria nº.:150/2022 de 19/08/2022
Nome:GildEoN GoMES doS SaNtoS
Matrícula:57189659/1 Período:01/09/22 à 15/09/22Exercício:2021
Unidade:EE. Profª. deocleciano alves Moreira/conceição do araguaia
Portaria nº.:136/2022 de 17/08/2022
Nome:adEMir cElSo MartiNi
Matrícula:5336201/2 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Padre Marino contti/Mãe do rio
Portaria nº.:137/2022 de 17/08/2022
Nome:Jaco liMa BarBoSa
Matrícula:5942013/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº. francisco Nunes/irituia
Portaria nº.:138/2022 de 17/08/2022
Nome:rEGiNa da Silva lUZ
Matrícula:5951596/1 Período:17/10/22 à 15/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. irmã agnes vincquier/ipixuna do Pará
Portaria nº.:139/2022 de 17/08/2022
Nome:MariNalva caBral cordEiro
Matrícula:6316832/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.tessalônica/irituia
Portaria nº.:140/2022 de 17/08/2022
Nome:fraNciSca JaNicE Silva
Matrícula:54187882/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Guilherme Gabriel/Paragominas
Portaria nº.:141/2022 de 17/08/2022
Nome:Edivaldo fErNaNdES dE carvalHo
Matrícula:57233960/1 Período:18/10/22 à 01/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM luiz Gualberto Pimentel/dom Eliseu
Portaria nº.:142/2022 de 17/08/2022
Nome:raiMUNda BorGES doS SaNtoS
Matrícula:57230461/2 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEM luiz Gualberto Pimentel/dom Eliseu
Portaria nº.:144/2022 de17/08/2022
Nome:rUaM acaSSio GoMES PiNa
Matrícula:5951214/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.laudelino Pinto Soares/aurora do Pará
Portaria nº.:234/2022 de 19/08/2022
Nome:airtoN da Silva coSta
Matrícula:57189926/2 Período:14/09/22 à 28/10/22Exercício:2022
Unidade:EE. cônego Batista campos Sede vinc/Barcarena
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Portaria nº.:06/2022 de 22/08/2022
Nome:vÂNia rodriGUES da triNdadE
Matrícula:213314/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.João apolinário Pamplona/Stª cruz do arari
Portaria nº.:10/2022 de 22/08/2022
Nome:clEMENtiNa HElENa PaMPloNa da Silva
Matrícula:5901068/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.João apolinário Pamplona/Stª cruz do arari
Portaria nº.:7508/2022 de 23/08/2022
Nome:Maria lUcirENE SoUSa calloU
Matrícula:57212873/2 Período:13/02/23 à 27/02/23Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:7509/2022 de 23/08/2022
Nome:Maria lUcirENE SoUSa calloU
Matrícula:57212873/2 Período:28/02/23 à 13/04/23Exercício:2022
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:7504/2022 de 23/08/2022
Nome:Maria lUcirENE SoUSa calloU
Matrícula:57212873/2 Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2018
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:7505/2022 de 23/08/2022
Nome:Maria lUcirENE SoUSa calloU
Matrícula: 57212873/2 Período:16/10/22 à 29/11/22Exercício:2019
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:7506/2022 de 23/08/2022
Nome:Maria lUcirENE SoUSa calloU
Matrícula: 57212873/2 Período:30/11/22 à 13/01/23Exercício:2020
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:7507/2022 de 23/08/2022
Nome:Maria lUcirENE SoUSa calloU
Matrícula: 57212873/2 Período:14/01/23 à 12/02/23Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:394/2022 de 28/06/2022
Nome:aNa SilvaNa tartari daMaScENo
Matrícula:57215565/2Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.amabilio alves Pereira/concórdia do Pará
retiFicar
Portaria Nº.:7495/2022 de 23/08/2022
Retificar na PORTARIA nº 9917/2017 de 12/09/2017, que concedeu 90 dias 
de licença Especial, o Quinquênio de 21/05/2012 a 20/05/2017 para os 
triênios de 21/05/2012 a 20/05/2015, referente ao Período de 07/11/2017 
a 05/01/2018 (60) dias e de 21/05/2015 a 20/05/2018, referente ao 
período de 06/01/2018 a 04/02/2018 (30) dias, a servidora adriaNa dE 
JESUS Silva SoUSa, matricula 5899800/1, Espec. em Educação, lotada na 
diretoria de Ensino/Belém.

Protocolo: 844189
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3490/2022, de 24 de aGosto de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNtErioriZaÇÃo
Nome: rENato fErrEira carr
Matrícula funcional: 5719100/ 2
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e planejamento.

Protocolo: 844067
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 093/2022 – UePa
seLeÇÃo de oriGiNais Para LiVros iMPressos da edito-
ra da UNiVersidade do estado do ParÁ – aNo 2022-2023
a Universidade do Estado do Pará (UEPa), a Pró-reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação (Propesp) e a Editora da Universidade do Estado do Pará 
(Eduepa) tornam público o presente Edital que dispõe sobre indicação e 
escolha de títulos para publicação de livros impressos, a serem executados 
entre o segundo semestre de 2022 e ao longo de 2023.
Por este Edital serão publicados seis (06) títulos, selecionados por uma co-
missão editorial e científica mista, formada por pareceristas ad hoc e pelo 
conselho Editorial da Eduepa.
a submissão deverá ser realizada através do link https://www3.uepa.br/
selecao/inscricoes/ no periodo de 05/09 a 30/09 de 2022.
o edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br .
Belém-Pa, 25 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 843972

..

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

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 29/2021/seaster
Processo Nº 2022/564443
objeto: prorrogação de vigência do contrato administrativo n° 29/2021, 
por mais 06 (seis) meses.
vigência: 17/08/2022 à 16/02/2023.
data da assinatura: 16/08/2022
Unidade orçamentária: 43101
funcional Programática: 08.244.1505.7678
Natureza da despesa: 3390 39 / 3390 30
fonte: 01066008844 / 0306008844 / 6001008844
ação detalhada: 267.235
valor Global: r$ 31.500,00
contratado: Grafica Editora forMUlárioS coNtiNUoS E EtiQUEta 
f&amp;f
cNPJ: 11.114.463/0001-09
Endereço: colônia agrícola vicente Pires, rua 03, chácara 29, lote 18 – 
taguatinga – Brasília/df, cEP: 72.005-632.
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 843845
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo
Processo adMiNistratiVo Nº. 2021/1459670/seaster
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 23/2022/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. 2021/1459670/
SEaStEr, que versa a respeito do Pregão Eletrônico nº. 23/2022/SEaStEr, 
cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços continuados de agentes terceirizados - agente de Portaria e 
auxiliar de Serviços Gerais, para atender as necessidades da Secretaria 
e Unidades a ela vinculadas, tanto na capital do Estado Belém do Pará, 
quanto nos Municípios de altamira, Marabá e Santarém.
Considerando o despacho final do Sr. Pregoeiro e a decisão final do Recurso 
administrativo proferida por esta autoridade competente da SEaStEr, por 
meio do despacho acostado nos autos do supracitado processo, determi-
nando a adjudicação e a Homologação do Pregão Eletrônico nº. 23/2022/
SEaStEr, adjudicado em favor da empresa KaPa caPital facilitiES 
ltda, cNPJ nº. 13.279.768/0001-98, pelo valor total de r$ 2.728.202,40 
para o item 01, e pelo valor total de r$ 5.131.544,40 para o item 02; 
uma vez demonstrada a regularidade da proposta vencedora, bem como a 
idoneidade da licitante adjudicatária, nos moldes do disposto pelo art. 45 
do decreto Estadual nº. 534/2020;
rESolvE:
adJUdicar E HoMoloGar o resultado do Pregão Eletrônico nº. 23/2022/
SEaStEr, adjudicado em favor da empresa KaPa caPital facilitiES 
ltda, cNPJ nº. 13.279.768/0001-98, pelo valor total de r$ 2.728.202,40 
para o item 01, e pelo valor total de r$ 5.131.544,40 para o item 02; 
uma vez demonstrada a regularidade da proposta vencedora, bem como a 
idoneidade da licitante adjudicatária, nos moldes do disposto pelo art. 45 
do decreto Estadual nº. 534/2020.
Belém (Pa), 24 de agosto de 2022.
iNocENcio rENato GaSPariM
SEcrEtário dE EStado dE aSSiStÊNcia Social, traBalHo, EMPrEGo 
E rENda

Protocolo: 843904
.

diÁria
.

Portaria Nº 1771/2022 – 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/ 1051235
rESolvE:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (cinco e meia) diárias Para cada SEr-
vidor citado aBaiXo:
roSivaldo do Socorro MiraNda fErrEira, 305223/6, GErENtE/
GMP, iMar doS SaNtoS rodriGUES, 3219135/1, aG, adMiNiStrativo, 
JESUS aNtoNio da coSta, 3210499/1, Servente ( SEcrEtario dE dirE-
toria ) que se deslocara para o Município de UliaNÓPoliS,e roNdoN do 
Pará/Pa no período de 29/08 a 03/09/2022 com objetivo de implantação 
de Equipamento Públicos de Segurança.
aNdErSoN MacEdo da Silva, 57224957/2 MotoriSta com objetivo de 
conduzir veiculo com os Servidores da GMP/SEaStEr.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.7678 f:0101006357 261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
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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 1170/2022 – 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/ 1071260
rESolvE:
autorizar o pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias Para cada SEr-
vidor citado aBaiXo:
iNocENcio rENato GaSPariM, 5945555/1, Secretario de Estado que se 
deslocara para o Município de Marabá/Pa no período de 24/08 a 25/08/2022 
com objetivo de Qualificação Social e Profissional.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 f:0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda em, 
23 de agosto 2022.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 844154
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato serVidor teMPorario
27- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 502/2020
PartES: faSEPa E david WilKEr alMEida doS SaNtoS
MatricUla: 5958117/1
carGo: Monitor
lotaÇÃo: cSEBa
adMiSSÃo: 14.12.2020
tÉrMiNo vÍNcUlo: 22.08.2022
ordENador rESPoNSávEl: lUiZ cElSo da Silva – PrESidENtE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 843849
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 513/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 18 de agosto de 2022.
o SEcrEtário dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo a necessidade no âmbito desta Secretaria de Justiça e 
direitos Humanos-SEJUdH, quanto a inserção e/ou gerenciamento do Sis-
tema E-Juridicionados – tcE,
coNSidEraNdo todos os ditames legais que tratam do tema “Prestação 
de contas de Gestão dos recurso Públicos Estaduais”, dentre outros, as re-
soluções tcE nº 18.968/2017, 18.974/2017, 18.975/2017, 18.919/2017,
coNSidEraNdo, em especial, a resolução nº 18.974/2017, que estabe-
lece procedimentos para a operacionalização do Sistema E-Juridicionados, 
inclusive quanto ao cadastramento de usuário/administradores e disponibi-
lização de senhas às unidades juridicionadas, bem como, em seus artigos: 
5º,10º,11º, a necessidade de ato formal de designação, delegando respon-
sabilidade a servidores para que os mesmos possam exercer atribuições 
no referido Sistema.
rESolvE:
designar os servidores relacionados abaixo, para exercerem as atribuições 
no Sistema E-Juridicionados-tcE.

Matrícula servidor cargo endereço/correio 
eletrônico

Perfil de 
Usuário

57201162/1 Klemer Maciel do 
carmo téc. em Gestão. klemermc@gmail.com adminis-

trador

8094286/ 1 renata de fátima 
Moraes Borges assistente adm. renataborges@outlook.

com Usuário

54197974/ 4 déborah Silva de 
Jesus téc. em Gestão. debsilvadejesus@

yahoo.com.br Usuário

40371/1 antônio augusto vulcão 
Gama assistente adm. augustosejudh@

gmail.com Usuário

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
valBEtÂNio BarBoSa MiilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 843856
Portaria Nº 525/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 19 de agosto de 2022.
o SEcrEtário dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa, e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/971268.
rESolvE:
coNcEdEr, 10 (dez) dias de férias a servidora descriminada abaixo e os 
20 (vinte) dias restantes para período oportuno informado pela referida 
posteriormente. 

Matrícula servidor exercício Período

57191521/1 aNa PaUla SaNtaNa 
loPES 2021 01/10/2022 a 10/10/2022

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
valBEtÂNio BarBoSa MiilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 843846
Portaria Nº 526/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 23 de agosto de 2022.
o SEcrEtário dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa, e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1064739.
rESolvE:
coNcEdEr, 22 (vinte e dois) dias de férias regulares ao servidor listado a baixo. 

Matrícula servidor exercício Período

5922778/ 2 Jacirene andrade fiel 
Moraes 2022 10/09/2022 a 01/10/2022

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
valBEtÂNio BarBoSa MiilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 844072
.

diÁria
.

Portaria N° 522  de  22 de aGosto de 2022 
o SEcrEtário dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
 coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1067601.
fUNdaMENto lEGal: art. 4º da lei 8.162/91
r E S o l v E:
coNcEdEr  UMa E MEia  diária em favor do conselheiro/colaborador 
Eventual,,  abaixo identificado, REALIZAR PALESTRA NA SEMANA DE PRE-
vENÇÃo E coMBatE ÀS droGaS dE SaNtarÉM/Pa, no período de 29  a  
30/08/2022 

Nome cargo Matrícula
EdWiN JUNior 

araÚJo da Silva conselheiro/colaborador Eventual  

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, 22 dE 
aGoSto dE 2022
valBEtÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 844234
Portaria N° 500 de 17 de aGosto de 2022
 
o SEcrEtário dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
 coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1040307.
fUNdaMENto lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
r E S o l v E:
coNcEdEr  trÊS E MEia  diárias em favor das colaboradoras Eventuais ,  
abaixo identificadas, para participação de Reunião Ordinária do Conselho 
Estadual dos direitos da Mulher - no período de 28 a 31 de agosto de 2022. 
Marabá/Belém/Marabá. 

Nome cargo Matrícula

HEidiaNY KatriNE 
MorENo colaboradora Eventual  

GilMara daS 
NEvES alvES colaboradora Eventual  

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, 17 dE 
aGoSto dE 2022
valBEtÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 844175



90  diário oficial Nº 35.090 Quinta-feira, 25 DE AGOSTO DE 2022

Portaria N° 521 de 17 de aGosto de 2022
o SEcrEtário dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
 coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1043984.
fUNdaMENto lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
r E S o l v E:
coNcEdEr  trÊS E MEia  diárias em favor das colaboradora Eventual ,  
abaixo identificada, para participação de Reunião Ordinária do Conselho 
Estadual dos direitos da Mulher - no período de 28 a 31 de agosto de 2022. 
altamira/Belém/altamira. 

Nome cargo Matrícula
aNtÔNia PErEira 

MartiNS colaboradora Eventual  

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, 17 dE 
aGoSto dE 2022
valBEtÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 844198
Portaria N° 499 de 17 de aGosto de 2022
o SEcrEtário dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
  coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publi-
cação no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
  coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1033361
r E S o l v E:
coNcEdEr SEiS E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para treinamento da equipe do Polo Estadual do PRO-
coN, no município de Santarém, para uso da plataforma tecnológica Pro-
CONSUMIDOR.MJ.GOV.BR, envolvendo acesso e configuração da unidade/
polo no sistema que substituirá o Sistema Nacional de informações de de-
fesa do consumidor – SiNdEc, no período de 28/08/2022  a  03/09/2022, 
ao município de Santarém/Pa 

Nome cargo Matrícula
roBErto carloS 

dE olivEira JUNior tec. Em gestão de informática 54190025/3

roSEaNE do So-
corro dE olivEira 

ModESto
assistente administrativo 57201171/1

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS,  17 dE 
aGoSto dE 2022
valBEtÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 843879
Portaria N° 510  de 17 de aGosto de 2022 
o SEcrEtário dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
 coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1040170.
fUNdaMENto lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
r E S o l v E:
coNcEdEr  trÊS E MEia  diárias em favor das colaboradoras Eventuais 
,  abaixo identificadas, para participação de Reunião Ordinária do Conse-
lho Estadual dos direitos da Mulher - no período de 28 a 31 de agosto de 
2022,. Santarém/Belém/Santarém. 

Nome cargo Matrícula

fátiMa dE MElo 
lira colaboradora Eventual  

Maria roSa Silva 
alMEida colaboradora Eventual  

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, 17 dE 
aGoSto dE 2022
valBEtÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 843949
Portaria N° 518 de 18 de aGosto de 2022
o SEcrEtário dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
 coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1032467
r E S o l v E:
coNcEdEr  QUatro E MEia diárias em favor dos servidores desta SE-
JUdH  e  Polícia civil/Pa, para realização de  atendimentos em cidadania 
e direitos Humanos, em Paragonorte e Sapucaia (Paragominas/Pa), no 
período de 24 a 28/08/2022. 

Nome cargo Matrícula
aNaNiaS SoarES 

da coSta Motorista 57202332/1

roBErto carloS 
BoaS MortE 

GarcEZ
assessor 5942345/2

EdailtoN dE oli-
vEira caStro assistente administrativo 5050405/5

ErNESto lavor 
Silva assistente administrativo 57201766

aNtÔNio EUclidES 
do NaSciMENto Motorista 5898164

Eva Maria foNSEca 
GoNÇalvES auxiliar administrativo/Pc 5963818

HElENa claUdia dE 
liMa aNdradE Papiloscopista/Pc 5956874

JoSÉ fraNciSco 
riBEiro fErrEira Papiloscopista/Pc 039934

KlEiSoN da Silva 
PErEira assessor 5963865/1

lUaNa PaUla 
PErEira da foNSEca 

dE SoUZa
auxiliar administrativo/Pc 19391/7

lUcidÉa da Silva 
MartiNS assistente administrativo 3154092/1

Maria do carMo 
MarQUES da Silva assistente administrativo 5050278

NiXoN raiMUNdo 
NoNato GUiMarÃES Motorista 54180171/2

roBErto carloS 
vUlcÃo GaMa assistente administrativo 5227801

WESlEY da Silva 
araÚJo téc. de informática 5898744/2

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
SEcrEtaria dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, 18 dE 
aGoSto dE 2022
valBEtÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 843936
Portaria N° 507 de 18 de aGosto de 2022
 
o SEcrEtário dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
  coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publi-
cação no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
 coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2021/1012169
r E S o l v E:
CONCEDER  DUAS diárias, em favor do Colaborador Eventual, abaixo identifica-
do, para realizar atendimento a jovens e capacitação em direitos Humanos e di-
reitos da Juventude no município de ananindeua/Pa. de 25, 26, 27, 28/08/2022 

Nome cargo Matrícula
doUGlaS PESSoa doS 

SaNtoS colaborador Eventual  

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
SEcrEtaria dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, 18 dE 
aGoSto dE 2022
valBEtÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 844165
Portaria N° 506 de 18 de aGosto de 2022
 o SEcrEtário dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
  coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publi-
cação no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
  coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2021/1012169.
r E S o l v E:
coNcEdEr  dUaS diárias, em favor dos servidores desta SEJUdH, abaixo 
identificados, para Realizar Atendimento a jovens e Capacitação em Direi-
tos Humanos e direitos da Juventude no municipio de ananindeua/Pa, de 
25, 26, 27, 28 28/08/2022. 

Nome cargo Matrícula
flavio MorEira dE 

PaUla Gerente/GPdJ 5956831/1

JEaNEtE da Silva 
GoMES assistente Social 54188359/3

PEdro JoSÉ Silva 
da Silva Motorista 57192939/2

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, 18 dE 
aGoSto dE 2022
valBEtÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 844163
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..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria N° 505/2022 daF/sedeMe - 
BeLÉM, 19 de aGosto de 2022.
Nome: aHiaNa cáSSia dE olivEira PEdrEira/Matricula:n°5962601/1/
cargo: coordenadora/origem:Belém-Pa/destino:Bragança-Pa/Período:12 
a 13/08/2022/diárias:1,5 (uma e meia)/objetivo: representar a SEdEME 
em uma viSita tÉcNica no município de Bragança.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 843895
Portaria N° 511/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 24 de aGosto de 2022.
Nome:aNadElia diviNa SaNtoS/Matricula:n°80845496/3/cargo:Secre-
tária adjunta de Gestão administrativa/origem:Belém-Pa/destino:casta-
nhal–Pa/ dia:23/08/2022/diária:0,5(meia)/objetivo: é uma visita técnica 
a companhia têxtil de castanhal - ctc.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 843867

t.
.

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial nº 35.073 
de 09/08/2022, referente à Portaria N° 376/2022 – daf/SEdEME de 
08/08/2022, sob o protocolo de publicação 837255.

Protocolo: 843875
Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial nº 35.012 
de 20/06/2022, referente à Portaria N° 386/2022 – daf/SEdEME de 
19/06/2022, sob o protocolo de publicação 815213.

Protocolo: 843888

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 010/2022 de 24 de aGosto de 2022
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – 
codEc no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto da com-
panhia, à vista dos elementos contidos neste Processo administrativo nº 
2022/1058805 devidamente justificado, considerando que o Parecer Jurí-
dico nº 063/2022-diJUr/codEc, prevê a diSPENSa em conformidade ao 
disposto no artigo 29, ii da lei nº 13.303/16, rESolvE:
i - dEclarar dispensável de licitação a contratação de pessoa jurídica 
para execução dos serviços de adequação e instalação elétrica, incluindo 
materiais elétricos, nos quadros de energia, para atender as necessidades 
da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará (codEc), conforme 
especificações constantes do Termo de Referência.
ii - dEtErMiNar que seja contratada a empresa a criStiaNo o - lUZ 
ENGENHaria, inscrita no cNPJ sob o nº 33.038.214/0001-06, situada à 
av. Zacarias de assunção, nº 683, ananindeua/Pa.
ordENador: lUtfala dE caStro Bitar - PrESidENtE | codEc.

Protocolo: 843999

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo À disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 010/2022
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justi-
ficado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO Nº 063/2022, prevê a 
diSPENSa em conformidade ao disposto no art. 29, ii da lei nº 13.303/16 
e regulamento interno de licitações e contratos - codEc/Pa, ratifi-
co a dispensa de licitação nº 010/2022, do Processo administrativo nº 
2022/1058805, na forma abaixo:
NÚMEro da diSPENSa: 010/2022;
data da diSPENSa: 24.08.2022;
data da ratificaÇÃo: 24.08.2022;
oBJEto: Execução dos serviços de adequação e instalação elétrica, incluin-
do materiais elétricos, nos quadros de energia, para atender as necessi-
dades da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará (codEc).
coNtratada: a criStiaNo o - lUZ ENGENHaria, inscrita no cNPJ sob o nº 
33.038.214/0001-06, situada à av. Zacarias de assunção, nº 683, ananindeua/Pa.
orÇaMENto
funcional Programática: 700201.22.122.1297.8338 - operacionalização 
das ações administrativas;
Elemento de despesa: 339039 (outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica);
fonte: 0261.

valor GloBal: 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais).
fUNdaMENto lEGal: art. 29, ii, da lei nº 13.303/16, regulamento inter-
no de licitações e contratos da codEc/Pa;
JUStificativa: anexa nos autos do 2022/1058805.
ordENador: lUtfala dE caStro Bitar - PrESidENtE | codEc.

Protocolo: 844002

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 270/2022 de 25/08/2022 
a Presidente da Junta comercial do Estado Pará – JUcEPa, usando das 
suas atribuições legais, rESolvE: art.1º dESiGNar, a partir da data da 
publicação desta PORTARIA, com perfis de Autoridades Competentes/
Homologadores para atuarem no Sistema de cotação Eletrônica de Preços 
(banparanet) e Portal compras Pará os servidores: cilene Moreira Sabino 
de oliveira, cPf: 166.564.768-05, Matrícula: 5760330/6, tel. comercial: 
3217-5801, Endereço comercial: av. Magalhães Barata, 1234-São Brás, 
cEP: 66.060-281; alexandre Jaime Batista, cPf: 004.364.872-09, 
Matrícula: 5896631/2, tel. comercial: 3217-5842,Endereço comercial: 
av. Magalhães Barata, 1234 – São Brás, cEP: 66.060-281; Marcelo 
antônio Pessoa cebolão, cPf: 223.094.702-87, Matrícula: 5917691/6, 
tel. comercial: 3217-5842, Endereço comercial: av. Magalhães Barata, 
1234-São Brás, cEP:66.060-281. art. 2° dESiGNar, a partir da data da 
publicação desta PORTARIA, com perfis de Coordenadores e Apoio para 
atuarem no Sistema de cotação Eletrônica de Preços (banparanet) e Portal 
compras Pará, os servidores: Eduardo Silva Martins, cPf: 332.928.412-
91, Matrícula: 54191638/2, tel. comercial: 3217-5845,End. comercial: 
av. Magalhães Barata, 1234-São Brás, cEP: 66.060-281; tiago Sousa 
Monteiro, cPf: 847.300.482-53, Matrícula: 54192831/3, tel. comercial: 
3217-5845, End. comercial: av. Magalhães Barata, 1234-São Brás, cEP: 
66.060-281; raimundo alberto Braga araújo, cPf: 038.789.292-34, 
Matrícula: 57217953/1, tel. comercial: 3217-5845, End. comercial: av. 
Magalhães Barata, 1234-São Brás, cEP: 66.060-281. art. 3º rEvoGar a 
Portaria nº 292/2020 de 20/11/2020, publicada no d.o.E n° 34.415 de 
23/11/2020. dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se. Belém, 
25 de agosto de 2022. cilENE MorEira SaBiNo dE olivEira Presidente 
da JUcEPa.

Protocolo: 844362

.

.

errata
.

errata Portaria Nº 235/2022 de 05/08/2022.
Processo administrativo nº 2022/918143. Publicada no doE 35.071 de 
08/08/2022. licença Prêmio de 30 (trinta) dias à servidora Maria do 
carMo PalHEta Silva, matrícula nº 2022214/1. onde se lê: referente 
ao triênio de 02/03/1995 a 01/03/1998 . leia-se: referente ao triênio 
de 02/03/1998 a 01/03/2001. vilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em 
exercício

Protocolo: 844025
errata da Portaria Nº 237/2022 - 
férias da servidora Maria do Socorro Porto lima torres, matrícula nº 
2022206/1. Processo nº 2022/984046, Publicada no doE 35.073 
de 09/08/2022, onde se lê: no período aquisitivo de 22/10/2020 a 
21/10/2021, leia-se: no período aquisitivo de 02/03/2021 a 01/03/2022. 
vilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 844032

.

.

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria coNJUNta de desiGNaÇÃo N° 036/2022 – NePMV
o Secretário de Meio ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SE-
MaS/Pa) e a diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios verde 
(NEPMv), no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, rESolvEM:
art. 1º designar o servidor Erick de Sousa Pinto, matrícula 5902442,para 
atuar como fiscal do Contrato Administrativo nº 04/2022/NEPMV celebrado 
com a empresa E J SaBa loPES EirEli, que tem como objetivo à aquisição 
de 17 (dezessete) Monitores de vídeo.
art. 2. São atribuições do fiScal do coNtrato:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; II - Fiscalizar o cum-
primento, pelo contratado, das normas, objeto e cláusulas contratuais; iii 
- registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato; 
iv - confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está 
em conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando a nota 
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fiscal/fatura de pagamento, juntando, inclusive, termo declaratório que o 
serviço foi satisfatoriamente executado; v - controlar o prazo de vigência 
do contrato sob sua responsabilidade; e vi - apresentar relatórios consoli-
dados sobre a execução do contrato, quando solicitado.
Art. 3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fis-
cal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, para 
adoção das medidas convenientes.
art. 4. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art.5. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 18 de agosto de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida - Secretario da SEMaS/Pa
JaQUEliNE dE carvalHo PEÇaNHa - diretora Geral do NEPMv

Protocolo: 843994

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

Portaria Nº. 1104/2022, de 24 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/799505, de 
27/06/2022-coNci/SEdoP.
r E S o l v E:
i - dESiGNar a servidora EdiNa criStiNa Baia GoMES, Matrícula nº 
5926737/2, Cargo/Função: Secretário de Diretoria, como fiscal do Contra-
to celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

116/2022 Mc Xerfan recep-
ções ME

Serviços de alimentação com fornecimento de material e todo o 
apoio nas condições definidas no ato convocatório, para atender aos 
eventos protocolares de caráter institucional do conselho Estadual 

das cidades – coNcidadES/Pa.

ii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, 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: 844308
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 36/2022 – cV Nº 05/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Engif construções ltda Epp – cNPJ 37.2021.174/0001-22
objeto: construção de rede coletora, EtE e drenagem do Projeto terpaz – 
Usina da Paz Benguí, no município de Belém, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei Federal nº 
8.666/93.
vigência: 20/08/2022 a 20/11/2022
data da assinatura: 19/08/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 844351
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes termos:
1.  Processo: 2021/1373454
2.  licitação nº: 029/2021
3.  Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica
4.  data da adjudicação: 24/08/2022
5.  data da Homologação: 24/08/2022
6.  objeto da licitação: coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada 
Para ElaBoraÇÃo dE ProJEto BáSico, ProJEto EXEcUtivo, EStUdo 
dE iMPacto aMBiENtal E rElatÓrio dE iMPacto SoBrE o MEio aM-
BiENtE – Eia/riMa Para a iMPlaNtaÇÃo E oPEraÇÃo do cENtro dE 
GEStÃo iNtEGrada dE rESÍdUoS SÓlidoS UrBaNoS rEGioNaliZado 
- cGirS - do coNciSSS – caStaNHal - Pa, neste Estado.
7.  Empresa vencedora adjudicada: coNSÓrcio tErra / Mrt – EMPrE-
SaS: tErra ltda cNPJ: 04.015.340/0001-47 / Mrt ENGENHaria ltda 
cNPJ: 36.713.663/0001-09, com o valor total de r$ 2.339.281,42 (dois 
milhões trezentos e trinta e nove mil duzentos e oitenta e um reais e qua-
renta e dois centavos).
Belém/Pa, 24 de agosto de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(SEdoP/Pa)

Protocolo: 843899

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

3º terMo aditiVo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 12//2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Gurupá – cNPJ 04.876.397/0001-30
objeto: realização de etapas técnicas destinadas à concepção do Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana, conforme lei complementar nº 007, de 
17 de setembro de 2018, com fundamento na nova Politica Nacional de Mo-
bilidade Urbana, criada pela Lei nº 12.587/2012, conforme especificações 
e de acordo com as necessidades do Município.
JUStificatica: Prorrogação de prazo.
foro: Justiça Estadual do Pará
data da assinatura: 22/08/2022
responsável pela Entidade:
João da cruz teixeira de Souza
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 844262

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato nº: 51/2021 – Urbanização da orla Beira Mar da Paria Grande, no 
município de Salvaterra, neste Estado.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei federal nº 8.666/93.
Percentual do reajuste: 11,6286%
Período de execução: 02/03/2022 a 01/03/2023
dotação orçamentária: 07.101.15.695.1498.7658 449051 0101/0301
data de assinatura: 24/08/2022
contratada: Estrutural construções e Serviços Eireli
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 844315

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas – toMada 
de PreÇos 003/2022-sedoP
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para rEforMa da PraÇa EM frENtE a iGrEJa MatriZ dE PoNta dE 
PEdraS, no Município de PoNta dE PEdraS, neste Estado.
a cPl, no uso de suas atribuições nos termos do art. 109 da lei nº 
8.666/93, torna público para o conhecimento dos licitantes interessados, o 
resultado de Julgamento das Propostas, conforme abaixo:
EMPrESaS claSSificadaS:
1ª colocada - coNStrUtora MiraNda SoBriNHo ltda – EPP cNPJ: 
04.205.167/0001-40 – valor: r$ 449.749,38
2ª colocada - flavio S dE olivEira filHo EirEli cNPJ: 
20.510.556/0001-35 – valor: r$ 459.704,99
3ª colocada - aNtocar ENGENHaria EirEli cNPJ: 04.074.289/0001-
44 – valor: r$ 466.378,12
4ª colocada - coNStrUtora KaraJáS ltda cNPJ: 83.310.177/0001-
11 – valor: r$ 514.061,26
EMPrESaS dESclaSSificadaS:
oPUS coNStrUtora EirEli – ME cNPJ: 04.660.153/0001-16
PHaZ coNStrUÇÕES E iNcorParaÇÕES EirEli cNPJ: 12.143.487/0001-40
dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo recursos 
fica desde já declarada VENCEDORA DO CERTAME, a empresa CONSTRU-
tora MiraNda SoBriNHo ltda – EPP cNPJ: 04.205.167/0001-40 com o 
valor total de r$ 449.749,38 (Quatrocentos e quarenta e nove mil sete-
centos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos).
Belém-Pa, 24 de agosto de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 844352

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

..

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - N° 15/2022 - cosaNPa
a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna público a abertura do processo licitatório referente 
ao PrEGÃo ElEtrÔNico - Nº 15/2022, tendo critério de julgamento o 
tipo “Menor Preço” cujo objeto é a contratação de serviços de leitura de 
hidrômetros com impressão e entrega simultânea de contas, de ligações 
de água e esgoto de imóveis pertencentes às Unidades de Negócio da 
região Metropolitana de Belém, Estado do Pará, nos Municípios de Belém, 
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ananindeua e Marituba.
a abertura do certame ocorrerá dia 06 de setembro de 2022, às 09 horas 
(nove horas), horário de Brasília, no endereço eletrônico: https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/UaSG 925802. o Edital encontra-se dis-
ponível (gratuitamente), na internet, nos endereços eletrônicos: https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/, http://www.compraspara.pa.gov.
br/ e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
Belém - Pa, 24 de agosto de 2022.
andré rabêlo Queiroz
Pregoeiro

Protocolo: 844124

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

•  TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
•  RDC PRESENCIAL Nº 01/2022 - COHAB
Processo nº 2020/1022209
o diretor Presidente da companhia de Habitação do Estado do Pará – 
coHaB com base no relatório emitido pela comissão Permanente de licita-
ção – cPl, bem como o disposto no art. 28, inciso iv, da lei nº 12.462/2011,
dEcidE:
adJUdicar e HoMoloGar o processo licitatório rdc Presencial nº 
01/2022 – coHaB, conforme dados abaixo.
oBJEto: contratação de empresa de engenharia para execução de Ser-
viços remanescente e Serviços complementares indispensáveis de infra-
estrutura Urbana (Sistema viário, drenagem Pluvial, abastecimento de 
água, Sistema de Esgoto Sanitário, rede Energia Elétrica e iluminação 
Pública), Paisagismo, Equipamento Público e Muro divisório) e constru-
ção de 23 (vinte e três) Blocos do tipo G7, contendo cada bloco 12(doze) 
apartamentos, totalizando 276 (duzentos e setenta e seis) Unidades Ha-
bitacionais no conjunto residencial liberdade i, localizado no campus iii, 
da Universidade federal do Pará – UfPa, entre a Marginal do igarapé do 
tucunduba e avenida Perimetral, no Município de Belém/Pa.
valor orçado pela coHaB: r$ 15.456.252,52
Empresa vencedora: laJE coNStrUÇÕES ltda - cNPJ: 07.887.094/0001-01
valor da Proposta: r$ 15.207.746,64
•  Belém (PA), 22 de agosto de 2022.
orlaNdo rEiS PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 843891

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 002/2022 – NGtM
PartES: o EStado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno 
por intermédio do Núcleo de Gerenciamento de transporte Metropolitano - 
NGtM, inscrito no cNPJ Mf sob o nº 14.773.454/0001-00 e o iNStitUto 
NacioNal dE licitaÇÃo HQZ ltda cNPJ Nº 11.032.434/0001-90, com 
endereço na Estrada do Jaguaré, 422 – Jardim Jussara- São Paulo - SP – 
cEP. 05525-080.
do oBJEto: contratação de empresa especializada em treinamento e de-
senvolvimento Profissional para capacitação de profissionais do NGTM.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUStificativa da iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso ii da 
lei federal nº 8.666/93.
valor coNtratado: r$2.489,00
rEcUrSoS orÇaMENtárioS: funcional Programática
Projeto atividade: 95101.26122.1297.8338 operação das ações adminis-
trativas
Plano interno: 4120008338c
Elemento de despesa: 339039.48 – Serviço de Seleção e treinamento
fonte: 0101 – recursos tesouro Estado
foro: comarca de Belém – Estado do Pará
data: Belém, 23 de agosto de 2022.
NUclEo dE GErENciaMENto dE traNSPortE MEtroPolitaNo – NGtM
EdUardo dE caStro riBEiro JUNior
diretor Geral

Protocolo: 843898

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 002/2022 – NGtM
Reconheço e ratifico o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2022 
– NGtM, com fulcro no art.25, inciso ii da lei nº 8.666/93, visando a 
dispensa com a contratação de empresa especializada em treinamento e 
Desenvolvimento Profissional, para atender  as necessidades de capacita-
ção de servidores, através do iNStitUto NacioNal dE licitaÇÃo HQZ 
cNPJ nº 11.031.434/0001-90, com endereço na Estrada do Jaguará, 422 
– Jardim Jussara – São Paulo - SP – cEP. 05525-080, conforme documen-
tação anexada aos autos, no valor de r$2.489,00 (dois mil, quatrocentos 
e oitenta e nove reais)
Belém, 23 de agosto de 2022.
NUclEo dE GErENciaMENto dE traNSPortE MEtroPolitaNo – NGtM
EdUardo dE caStro riBEiro JUNior
diretor Geral

Protocolo: 843892
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 783 de 24 de aGosto de 2022
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/954013;
r E S o l v E:
caNcElar a Portaria nº 702 de 01/08/2022, publicada no doE nº 
35.064 de 02/08/2022, que concedeu 01 e ½ (uma e meia) diárias ao 
servidor HarlEY cHriStiaN alvES MatiaS, identidade funcional nº 
5900176/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços operacionais, lotado 
na diretoria de administração e finanças – daf, para viajar ao município 
de Tailândia-PA, nos dias 01/08 e 02/08/2022, a fim de acompanhar a 
entrega de oitenta (80) unidades de carteiras escolares na EEtEPa, do 
referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 24 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdito GoNÇalvES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 843926
Portaria Nº 784 de 24 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 decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240, de 01 de junho de 2020, que dispõe sobre a cessão de servidores 
de Órgãos e entidades da administração Pública Estadual direta, autárqui-
ca e fundacional;
coNSidEraNdo, o art. 3º, § 2º e o art. 6º do referido decreto;
coNSidEraNdo ainda o Processo nº  2022/689444;
rESolvE:
ProrroGar a cessão da servidora aliNE riBEiro BrÍGido, identida-
de funcional nº 55589701/4, ocupante do cargo efetivo de técnico em 
Gestão Pública – ciências contábeis, para o Ministério Público de contas 
do Estado do Pará – MPc/Pa, por um período de 02 (dois) anos, a contar 
de 01/09/2022 a 30/08/2024, com ônus para o órgão cessionário, me-
diante reembolso, conforme art. 8º, parágrafos 1º, 2º e 3º do decreto nº 
795/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 24 de agosto de 2022.
EdilZa JoaNa olivEira foNtES
Secretária de Estado

Protocolo: 843957
Portaria Nº 789 de 24 de aGosto de 2022
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 49, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994.
r E S o l v E:
i – lotar o servidor rafaEl calliNS NEvES SiQUEira, identidade 
funcional nº 57233945/1, ocupante do técnico em Gestão de 
desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação – ciência da computação, 
na diretoria de administração e finanças – daf, a contar de 05/07/2022.
ii – Esta Portaria possui efeitos retroativos ao dia 05/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 24 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdito GoNÇalvES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 844074
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.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 790 de 24 de aGostoo 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 2022/689648;
r E S o l v E:
i – dESiGNar os servidores carloS aUGUSto roliM da Motta, identi-
dade funcional nº 57234825/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão 
de informática, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, 
fErNaNdo QUiNtEla SMitH, identidade funcional nº 57205845/1, ocu-
pante do cargo de técnico em Gestão de informática, lotado na diretoria 
de administração e finanças – daf e rafaEl calliNS NEvES SiQUEira, 
identidade funcional nº 57233945/1, ocupante do cargo de técnico em 
Gestão de desenvolvimento ciência tecnologia e inovação – ciência da 
computação, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, para 
compor a Comissão de Fiscalização, com o objetivo de fiscalizar a execução 
do contrato nº 024/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado de ciên-
cia, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET 
e a empresa it ProtEct SErvicoS dE coNSUltoria EM iNforMatica 
EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 23.378.923/0001-87, que tem como 
objeto a aquisição de solução que auxilie na prevenção e limitação da ex-
tensão de ataques cibernéticos, através do gerenciamento de vulnerabi-
lidades, baseada em risco, dos ativos de tecnologia da informação, com 
análise contínua e adaptável de riscos e confiança, a fim de manter a con-
fidencialidade, a disponibilidade e a integridade das informações, conforme 
condições, especificações e quantidades constantes no termo de referência 
– aNEXo i do edital e na proposta comercial, que são partes integrantes 
deste contrato, independentemente de transcrição.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato supracitado, devendo tomar providências para 
a regularização 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 24 de agosto de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 844226
Portaria Nº 787 de 24 de aGostoo 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 2022/492952;
r E S o l v E:
i – dESiGNar os servidores rafaEl calliNS NEvES SiQUEira, identida-
de funcional nº 57233945/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão de 
desenvolvimento ciência tecnologia e inovação – ciência da computação, 
lotado na diretoria de administração e finanças – daf e carloS aUGUS-
to roliM da Motta, identidade funcional nº 57234825/1, ocupante do 
cargo de técnico em Gestão de informática, lotado na diretoria de admi-
nistração e finanças – daf, na condição de fiscal titular e Suplente, res-
pectivamente, a fim de acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 
021/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado de ciência, tecnologia e 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET e PRINT SOLUTION 
SErvicoS dE ProcESSaMENto dE docUMENtoS ltda, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 07.928.901/0001-97, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de outsourcing de solu-
ção de impressão, reprografia, digitalização de documentos, na modalida-
de de franquia mensal de páginas com
possíveis excedentes, incluindo a disponibilização de equipamentos, sof-
twares de gerenciamento de ativos e bilhetagem dos serviços, prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, treinamento de usu-
ários, fornecimento e reposição de peças e suprimentos, incluindo papel 
no tamanho a4 conforme quantitativo de consumo mensal estimado, em 
atendimento às demandas e necessidades da rede de
Escolas de Ensino Técnico do Estado do Pará (EETEPAs) e atividades fi-
nalísticas da Secretaria de Estado do ciência, tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET, de acordo com as condições, 
quantidades e especificações contidas neste documento e seus anexos. Em 
conformidade com as
especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico n°062/2021 – 
cPl 01/PMrB – Processo administrativo cPl N° 227/2021 (ProJUri nº 
2021.02.001376) e seus anexos.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato supracitado, devendo tomar providências para 
a regularização 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 24 de agosto de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 844016

Portaria Nº 788 de 24 de aGosto de 2022
o SEcrEtário adJUNto dE EStado dE ciÊNcia, tEcNoloGia E 
EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E tEcNolÓGica, coM BaSE 
No dEcrEto publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das 
atribuições delegadas através da Portaria nº 239 de 18 de abril de 2022 
publicada no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/128326.
r E S o l v E:
i – dESiGNar os servidores rafaEl calliNS NEvES SiQUEira, identida-
de funcional nº 57233945/1, ocupante do técnico em Gestão de desenvol-
vimento, ciência, tecnologia e inovação – ciência da computação, e fEr-
NaNdo QUiNtEla SMitH, identidade funcional nº 57205845/1, ocupante 
do cargo de técnico em Gestão de informática, lotados na diretoria de 
administração e finanças – daf, na condição de fiscal titular e Suplente, 
respectivamente, a fim de acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato 
nº 09/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado de ciência, tecnologia 
e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET e a Empresa 
Print Solution Serviços de Processamento de documentos ltda., inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 07.928.901/0001-97, que tem como objeto a contrata-
ção de empresa especializada para prestação de serviços de outsourcing de 
solução de impressão, reprografia, digitalização de documentos, na moda-
lidade de franquia mensal de páginas com possíveis excedentes, incluindo 
a disponibilização de equipamentos, softwares de gerenciamento de ativos 
e bilhetagem dos serviços, prestação de serviços de manutenção preventi-
va e corretiva, treinamento de usuários, fornecimento e reposição de peças 
e suprimentos, incluindo papel no tamanho a4, conforme quantitativo de 
consumo mensal estimado, em atendimento às demandas e necessidades 
desta Secretaria de Estado, conforme condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas neste instrumento e seus anexos. Em conformidade com 
as especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 062/2021 
– cPl 01/PMrB – Processo administrativo cPl nº 227/2021(ProJUri nº 
2021.02.001376) e seus anexos
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato supracitado, devendo tomar providências para 
a regularização 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 24 de agosto de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 844069

.

.

errata
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA nº 777 DE 23 DE FE-
Vereiro de 2022, publicada no doe nº 35.088 de 24/08/2022. 
Protocolo nº 843576.
onde se lê: Portaria Nº 777 dE 23 dE fEvErEiro dE 2022.
Leia-se: Portaria Nº 777 dE 23 dE aGoSto dE 2022.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 24 de agosto de 2022.

Protocolo: 844344
errata
Fica retificado no resultado final do Edital de Credenciamento Nº 022/2022 
publicado no doE nº 35.037, na data de 07 de julho de 2022, protocolo 
825155, assim como na convocação publicada no doE nº 35.049, na data 
de 18 de julho de 2022, protocolo 829207:
oNde se LÊ:

iNStrUtor 3d – caNaÃ doS caraJáS
GaBriEl araUJo SoUZa

Leia-se:

aPoio – caNaÃ doS caraJáS
GaBriEl araUJo SoUZa

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e tecnológica, Belém-Pa, em 24 de agosto de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 844331

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa de Licitação: o8/2022
data: 22/08/2022
valor: r$ 13.544,55 (treze mil quinhentos e quarenta e quatro reais e 
cinquenta e cinco reais)
objeto: a presente dispensa tem como objeto a contratação de empresa 
para fornecimento de Plaquetas de identificação patrimonial. Em alumínio 
anodizado, na cor cinza, com adesivo de alta performance e furos para 
colocação de rebites. Medindo aproximadamente 46 MM (comprimento) x 
18MM (largura) X 0,30mm (espessura) – cantos arredondados; - impres-
são na cor preta, numeração: de 39.901 até 70.000, em conformidade com 
o processo eletrônico nº 2022/684119, dispensada à licitação, na forma 
que estabelece o artigo 24º, inciso ii da lei federal nº 8.666, de 1993, 
assegurados os princípios jurídicos fundamentais, em tudo obedecidas às 
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normas aplicáveis, e do artigo 8º, incisos de i a vi da lei Estadual nº 
8.427, de 2016.
Data da Ratificação: 22/08/2022
orçamento:

Funcional Programática elemento de 
despesa ação Fonte Plano interno

48101.19.122.1297.8338 339030 232028 0124008794 412.000.8338c

contratado: SilvEira & dalMaS ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
27.745.509/0001-10.
Endereço: rua Niterói n° 110, Sala 1, vila Guarani – cEP: 86182-070, 
cambé/Pr
ordenadora: EdilZa JoaNa olivEira foNtES

Protocolo: 843896

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa de Licitação: o8/2022
contratada: SilvEira & dalMaS ltda (cNPJ/Mf sob o nº 27.745.509/0001-10).
data: 22/08/2022
ordenadora: EdilZa JoaNa olivEira foNtES

Protocolo: 843900

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 792 de 24 de aGosto de 2022
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1075409.
r E S o l v E:
i – aUtoriZar os servidores SUElY Socorro PaNtoJa da Silva, identi-
dade funcional nº 5945933/2, ocupante do cargo de assessora Especial ii, 
lotada no Gabinete do Secretário, a viajar aos municípios de altamira-Pa e 
Brasil Novo-PA, no período de 25 a 28/08/2022, a fim de divulgar o PROSEL 
2023 do Programa forma Pará visando aumentar o número de inscritos nos 
municípios de altamira que receberá o curso de História/UEPa; e Brasil Novo 
que receberá o curso de licenciatura em ciências Naturais/UEPa, e roBErto 
carloS fUrtado dE PiNa, identidade funcional nº 3948/1, ocupante do 
cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, 
que conduzirá a servidora do Gabinete aos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 24 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdito GoNÇalvES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 844299
Portaria Nº 782 de 24 de aGosto de 2022
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1053458;
r E S o l v E:
i – aUtoriZar o bolsista JoSÉ JÚlio MarQUES BEZErra NEto, cPf nº 
636.518.742-49, a viajar ao município de Salvaterra/Pa, no período de 
29/08 a 03/09/2022, a fim de participar da certificação dos cursos oferta-
dos pelo PRONATEC que finalizaram no 1° semestre e acompanhamento 
das ofertas de cursos ProNatEc do 2° semestre.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco e 
meia) diárias ao bolsista acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 24 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdito GoNÇalvES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 843878
Portaria Nº 781 de 24 de aGosto de 2022
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1074016.
r E S o l v E:
i - autorizar o servidor daNiEl JoSÉ BarBoSa SidÔNio, identidade fun-
cional nº 54186791/4, ocupante do cargo de coordenador, lotado na Se-
cretaria adjunta – SEcad, a viajar ao município de Muaná-Pa, no período 
de 25 a 29/08/2022, para Participar na Aula Inaugural do Curso Geografia/
UEPa  conforme demanda do ProSEl 2022 do programa forma Pará e 
participação como representante da SEctEt-Pa no Evento do Projeto Em-
podera Marajoara/UEPa.
ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 e 1/2 (quatro 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 24 de agosto 2022.
dENilSoN BENEdito GoNÇalvES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 843838
Portaria Nº 786 de 24 de aGosto de 2022
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1064421;
r E S o l v E:

i – autorizar o servidor adailtoN SoUZa do roSario, identidade fun-
cional nº 5964602/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria 
de administração e finanças – daf, a viajar ao município de tucuruí-Pa, 
no período de 31/08 a 02/09/2022, a fim de conduzir o carro da FAPESPA, 
na visita dos técnicos da diretoria de operações técnicas–ditEc/faPES-
Pa, referente ao convênio nº 018/2019 - faPESPa/UfPa (Processo PaE 
nº2019/414598) – Projeto “operação do Parque tecnológico do lago de 
tucuruí –tecnólogo” em tucuruí/Pa, cujo objeto é desenvolver um ambien-
te de inovação na região de integração do lago de tucuruí.
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 24 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdito GoNÇalvES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 843971
Portaria Nº 785 de 24 de aGosto de 2022
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1053699;
r E S o l v E:
i – autorizar a Bolsista do ProNatEc taMiSi MatoS olivEira, cPf nº 
947.289.842-49, a viajar ao município de Salvaterra, nos período 30/08 a 
01/09/2022, a fim de realizar certificação dos cursos ofertados pelo PRO-
NATEC que finalizaram no 1°semestre e acompanhamento das ofertas dos 
cursos ProNatEc do 2°semestre.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias à bolsista acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 24 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdito GoNÇalvES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 843968

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo
Nº do terMo aditiVo: 1º (PriMeiro)
coNVÊNio Nº 013/2021
oBJEto do tErMo aditivo: 1) Prorrogação do prazo da vigência do con-
vênio nº 013/2021, por mais 06 (seis) meses, até 27 de fevereiro de 2023; 
2) alteração do item 3 – cronograma de Execução do Plano de trabalho.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUStificativa: art. 9º-a, § 3º da lei fe-
deral nº 10.973/2004, lei da inovação, art. 38, § 2º do decreto federal nº 
9.283/2018 e na cláusula Quinta do convênio nº 013/2021.
data da aSSiNatUra: 22 de agosto de 2022.
ordENador rESPoNSávEl: MarcEl do NaSciMENto BotElHo – di-
rEtor-PrESidENtE

Protocolo: 843861

.

.

oUtras MatÉrias
.

cHaMada Nº 002/2022
aPoio À reaLiZaÇÃo de eVeNtos cieNtÍFicos, tecNoLÓGicos 
e de iNoVaÇÃo
resULtado FiNaL – Lote 10 

título do evento Nome do coordenador instituição organi-
zadora resultado

i Seminário de História na 
amazônia: relações de poder, 
narrativas e práticas culturais

Marcus vinicius reis UNifESSPa aprovado

vii Encontro de Pós-Graduação: 
a pós-graduação na amazônia 

legal, Impactos e desafios

francisco adriano de
oliveira carvalho UNifESSPa aprovado

viii Seminário de iniciação 
Científica: Aprendizados em 

ensino, pesquisa e extensão na 
universidade pós-pandemia

anaiane Pereira de Souza UNifESSPa aprovado

ii conecta Ufra - Bioeconomia Bárbara dunck oliveira Ufra aprovado

vii Seminário do Programa de 
Pós-Graduação em Ecologia

Maria auxiliadora Pantoja 
ferreira UfPa Não aprovado

X Jornadas internacionais de 
teatro do oprimido e Universida-

de (JitoU)
césar augusto Paro UNifESSPa aprovado

Belém, 23 de agosto de 2022.
deyvison Medrado
Diretor Científico / FAPESPA

Protocolo: 844250
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aLteraÇÃo do croNoGraMa da cHaMada Nº 003/2022 - seLe-
ÇÃo de caNdidatos Para coNcessÃo de BoLsa de PesQUisa 

eventos datas
Publicação da Chamada no Diário Oficial do Estado do Pará - 

doE, disponibilização na página da fapespa na internet e início do 
envio das candidaturas. 23 de junho de 2022

data limite para submissão das candidaturas. 29 de julho de 2022
Enquadramento 01 a 05 de agosto de 2022

Entrevistas dos candidatos selecionados. 09 a 12 de agosto de 2022
divulgação dos resultados no doE e na página da fapespa na 

internet 26 de agosto de 2022
Prazo de interposição de recursos administrativos 29 de agosto a 13 de setembro 2022

Julgamento de eventuais recursos pelo diretor- Presidente da 
faPESPa, o qual deve ser publicado no doE e disponibilizado na 

página da fapespa na internet. a partir de 14 de setembro de 2022

Homologação da Chamada pelo Diretor Científico, que deve 
ser publicada no doE e disponibilizada na página da fapespa na 

internet. a partir de 19 de setembro de 2022

Belém, 25 de agosto de 2022.
deyvison andrey Medrado Gonçalves
Diretor Científico

Protocolo: 844049
FUNdaÇÃo aMaZÔNia de aMParo a estUdos e PesQUisas
cHaMada Nº. 007/2022 – seLeÇÃo de caNdidatos Para seLe-
ÇÃo de BoLsa de PesQUisa
a fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa, fun-
dação pública vinculada à Secretaria de Estado de ciência, tecnologia e 
Educação Profissional e Tecnológica - SECTET do Governo do estado do 
Pará, que entre suas missões tem a de desenvolver estudos e pesquisas 
socioeconômicas e ambientais nas áreas de economia regional, políticas 
públicas, estudos setoriais e dinâmica do território, coNvida os interessa-
dos a apresentarem propostas nos termos aqui estabelecidos para seleção 
pública de candidatos a bolsa de pesquisa, no âmbito de informações ma-
croeconômicas do estado do Pará.
as propostas deverão ser submetidas pelos candidatos, conforme o tipo de 
bolsa pretendida, até às 23h59 (horário de Belém) do dia 09 de setembro, 
exclusivamente por meio do formulário de Submissão (Google forms), 
disponível no link  https://forms.gle/Yj163eWs9arYSuvq5.
 o texto da chamada nº. 007/2022 encontra-se publicado na íntegra no 
sítio da faPESPa: www.fapespa.pa.gov.br.
Belém, 25 de agosto de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente da fapespa

Protocolo: 844053
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria – Presi Nº.131, de 22 de aGosto de 2022 - 
o PrESidENtE da ProdEPa – EMPrESa dE tEcNoloGia 
da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do EStado Pará, no uso de 
suas competências que lhe são conferidas pelo art. 25, § 2° do regimento 
desta empresa; considerando a Portaria nº 017/22 – GaB.PrES. de 
09/02/2022. resolve: art. 1º. a partir de setembro de 2022, cada contrato 
vigente deverá possuir um único processo PaE de pagamento. a exceção, 
dos processos de prestação de contas e atendimentos de projetos, 
convênios e/ou instrumentos, que poderão ter mais de um processo de 
pagamento para uso exclusivo. art. 2º. considerando o estabelecido 
no item anterior, todos os processos PaE de pagamento deverão seguir 
o fluxograma e a Cartilha de Procedimento de Pagamento anexados no 
processo PAE nº 2022/586345. Art. 3º. Os fiscais e gestores de contratos, 
a cada pagamento e/ou abertura de processo de pagamento deverão 
preencher os anexos presentes na cartilha de procedimento de pagamento, 
devendo seguir o passo a passo estabelecido na cartilha, anexada no 
processo PaE acima mencionado. art. 4º. os processos de pagamento já 
abertos para este exercício, deverão seguir todos os itens e formulários 
constantes na cartilha. art. 5º. o Gabinete da Prodepa deverá se reunir 
no auditório com os funcionários, gerentes e fiscais para apresentação 
da cartilha e fluxograma de pagamento. Art. 6º. Esta PORTARIA entrará 
em vigor a contar desta data. Gabinete da Presidência da ProdEPa – 
Empresa de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará, 
22 de agosto de 2022. Marcos antônio Brandão da costa - Presidente da 
ProdEPa.

Protocolo: 843901
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 1º - Nº do coNtrato: 002/2020 - Mo-
daLidade de LicitaÇÃo Pregão eletrônico srP nº 020/2019 - 
PartES: ProdEPa e ParS ProdUtoS dE ProcESSaMENto dE dadoS 
ltda - oBJEto E JUStificaticativa do aditaMENto: acréscimo, Preço 
e dotação orçamentária - valor (r$): 5.421.731,00  - data da aSSi-
NatUra: 24/08/2022 - dotaÇÃo orÇaMENtária: 23.126.1508.8238 / 
23.126.1508.7671 / 23.126.1508.8894 – 449040 / 449035 / 339040 / 
339035 - foNtE dE rEcUrSo: 0101/0261/0301 -  ordENador rESPoN-
SávEl: MarcoS aNtÔNio BraNdÃo da coSta - ENdErEÇo do coN-
tratado E cEP Niterói – rJ, rua da conceição, 125, salas 810 e 811 
– centro, cEP: 24020-085.

Protocolo: 843748

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa Nº. 081/2022 - oBJEto: reajuste considerando a clausula 
5ª do Contrato Original, e a Proposta nas fls. 150 a 153 do referido pro-
cesso, devidamente negociada com o fiscal, retroativa ao mês de julho de 
2022 - data da aSSiNatUra: 24/08/2022 - coNtrato:  Nº 013/2021 
–: EUaX - artia dESENvolviMENto dE SiStEMaS ltda - valor Para 
o EXErcÍcio dE 2022 - r$ 16.605,64 - dotaÇÃo orÇaMENtária: 
23.126.1508.8238 – 339040 – 0261– ordenador de despesa – MarcoS 
aNtÔNio BraNdÃo da coSta.

Protocolo: 844339
.

diÁria
.

Portaria Nº 478, de 23 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) BrUNo da Silva PiMENtEl, analista de rede, 
matrícula 73418, 23/08/2022 a 23/08/2022, à Belém-Pa/Primavera/Be-
lém-Pa, para Manutenção na cidade de Primavera ( Servidor 2) tdesk 
2022020915- cluster da cd de Primavera. região rio caeté. ordena-
dor: MarcoS aNtoNio BraNdÃo da coSta - Presidente da Empresa de 
tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 479, de 23 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) JorGE lUiZ da Silva loPES, analista de re-
des e dados, matrícula 73420, 23/08/2022 a 23/08/2022, à Belém-Pa/Pri-
mavera/Belém-Pa, para Manutenção na cidade de Primavera ( Servidor 2) 
tdesk 2022020915- cluster da cd de Primavera. região rio caeté. orde-
nador: MarcoS aNtoNio BraNdÃo da coSta - Presidente da Empresa 
de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 480, de 24 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) rUBENS ortiZ dE alMEida JUNior, técni-
co em telecomunicações, matrícula 73425, 22/08/2022 a 22/08/2022, à 
Belém-Pa/colarES/Belém-Pa, para Manutenção Preventiva, link de Ge-
renciamento fora do ar.(SEM PErNoitE). ordenador: MarcoS aNtoNio 
BraNdÃo da coSta - Presidente da Empresa de tecnologia da informa-
ção e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 481, de 24 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) faBio aUGUSto NUNES BaStoS, aNaliSta 
dE SUPortE, matrícula 73170 , 22/08/2022 a 22/08/2022, à Belém-Pa/
colarES/Belém-Pa, para Manutenção Preventiva, link de Gerenciamento 
fora do ar.(SEM PErNoitE). ordenador: MarcoS aNtoNio BraNdÃo da 
coSta - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e comunica-
ção do Estado do Pará.
Portaria Nº 482, de 24 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) Marcio NoNato cHaME rodriGUES, técni-
co em telecomunicações, matrícula 734276, 23/08/2022 a 23/08/2022, à 
Belém-Pa/Bragança/Belém-Pa, para Manutenção preventiva, substituição 
do rádio enlace com tracuateua. ordenador: MarcoS aNtoNio BraNdÃo 
da coSta - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e comu-
nicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 483, de 24 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) rUBENS ortiZ dE alMEida JUNior, técni-
co em telecomunicações, matrícula 73425, 23/08/2022 a 23/08/2022, à 
Belém-Pa/Bragança/Belém-Pa, para Manutenção preventiva, substituição 
do rádio enlace com tracuateua. ordenador: MarcoS aNtoNio BraNdÃo 
da coSta - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e comu-
nicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 484, de 24 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) faBio aUGUSto NUNES BaStoS, aNaliSta 
dE SUPortE, matrícula 73170 , 23/08/2022 a 23/08/2022, à Belém-Pa/
Bragança/Belém-Pa, para Manutenção preventiva, substituição do rádio 
enlace com tracuateua. ordenador: MarcoS aNtoNio BraNdÃo da 
coSta - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e comunica-
ção do Estado do Pará.
Portaria Nº 485, de 24 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) carloS SÉrGio GoMES dE SoUZa, Motorista, 
matrícula 3156770, 24/08/2022 a 24/08/2022, à Belém-Pa/vigia/Belém-
Pa, para deslocamento dos colaboradores idaneide da Silva correa e vania 
lima Soares. a localidade da vigia. região Guamá. ordenador: MarcoS 
aNtoNio BraNdÃo da coSta - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 486, de 24 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) vaNia liMa SoarES, auxiliar de Produção, 
matrícula 70818, 24/08/2022 a 24/08/2022, à Belém-Pa/vigia/Belém-Pa, 
para Manutenção na EfM castilho frança - vigia. tdesk 2022021208- Es-
cola sem conexão. região Guamá. ordenador: MarcoS aNtoNio BraN-
dÃo da coSta - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 487, de 24 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) idaNEidE da Silva corrEa, analista de 
telecom, matrícula 73404, 24/08/2022 a 24/08/2022, à Belém-Pa/vi-
gia/Belém-Pa, para Manutenção na EfM castilho frança - vigia. tdesk 
2022021208- Escola sem conexão. região Guamá. ordenador: MarcoS 
aNtoNio BraNdÃo da coSta - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 488, de 24 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) lEoPoldo JoSÉ MoraES viaNa, técnico de Ma-
nutenção, matrícula 72113, 24/08/2022 a 24/08/2022, à Belém-Pa/Sta Bar-
bara/Sta izabel/Sant. antonio do tauá/Belém-Pa , para Manutenção no clus-
ter de Santa Bárbara, tdesk 2022020460, Santa izabel, tdesk 2022021043 e 
Santo antônio do tauá, tdesk 2022016326. região Guamá. ordenador: Mar-
coS aNtoNio BraNdÃo da coSta - Presidente da Empresa de tecnologia 
da informação e comunicação do Estado do Pará.
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Portaria Nº 489, de 24 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) GiZEllE ariEl MoraES loBato, analista de rede 
e dados, matrícula 73424, 24/08/2022 a 24/08/2022, à Belém-Pa/Sta Barba-
ra/Sta izabel/Sant. antonio do tauá/Belém-Pa , para Manutenção no cluster 
de Santa Bárbara, tdesk 2022020460, Santa izabel, tdesk 2022021043 e 
Santo antônio do tauá, tdesk 2022016326. região Guamá. ordenador: Mar-
coS aNtoNio BraNdÃo da coSta - Presidente da Empresa de tecnologia 
da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 844282
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 362/2022-seeL, de 23 de aGosto de 2022.
dESiGNar os servidores lorENa MiraNda dE fiGUEirEdo (Pregoeira), 
Nairá coiMBra Porto (equipe de apoio) e roSiaNE GoMES NEGrÃo 
(equipe de apoio), para compor a comissão Especial de licitação do Pregão 
Eletrônico nº 14/2022, Processo nº 2022/813483, para aquisição de má-
quina e equipamento para estruturação dos ambientes do Estádio olímpico 
do Pará.ordENador: NivaN SEtUBal NoroNHa.

Protocolo: 844068
.

diÁria
.

Portaria Nº. 360/2022-seeL, de 22 de aGosto de 2022.
coNcEdEr, 01 (uma) diária ao servidor raiMUNdo NoNato MESQUita, 
matricula nº 5422884/7, com o objetivo de realizar visita técnica nas obras 
de reforma e ampliação do estádio modelão, no município de castanhal - 
Pa; construção de arenas esportivas, campo de futebol do camará e campo 
d’água (Marudá), no município de Marapanim – Pa, no dia 19/08/2022. 
ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 844064
..

FÉrias
.

Portaria Nº 359/2022-seeL, 22 de aGosto de 2022.
coNcEdEr, a servidora carla dE fátiMa Silva da cUNHa frEitaS, 
matrícula nº 57234846/1, 11 (onze) dias de gozo de férias no período 
de 19 a 29/09/2022, referente ao exercício 2020/2021. ordenador: Nivan 
Setubal Noronha.

Protocolo: 844057
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 361/2022-seeL, 23 de aGosto de 2022
altErar as férias da servidora Maria criStiNa NUNES Baia, matrícula 
nº 57174286/2, concedidas através da Portaria nº 341/2022, publicada 
no doE nº de 35.071 de 08/08/2022, para o período de 21 a 30/09/2022. 
ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 844066
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 620/GePs/setUr de 23 de aGosto de 2022
coNSidEraNdo o processo nº 2022/519117; rESolvE: conceder ao 
servidor WaSHiNGtoN BErG SENa corrEa, matrícula nº 57175956/6, 
ocupante do cargo de coordenador do Núcleo de controle interno, 23 
(vinte e três) dias de gozo de férias referente ao período aquisitivo de 
2021/2022, no período de 05/09/2022 a 27/09/2022, interrompidas 
através da Portaria nº 316/2022 publicada no doE 34.955, de 
03/05/2022. ordENador: aNdErSoN olivEira cavalcaNtE.

Protocolo: 843844
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 619/GePs/setUr de 23 de aGosto 2022
coNSidEraNdo as necessidades de trabalho nesta Secretaria; coN-
SidEraNdo o decreto do Governador, publicado no doE nº 35.080, de 
18/08/2022; e coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1053963. 
rESolvE: iNtErroMPEr as férias regulares 2021/2022, publicadas no 
doE 35.082 de 19/08/2022, de ivoNE MitSUKo YoSHiMarU cUNHa, ma-
trícula nº 5904512/2, ocupante do cargo de Secretária adjunta, a contar 
de 02/09/2022. ordENador: aNdErSoN olivEira cavalcaNtE.

Protocolo: 843842

..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

errata
.

rePUBLicaÇÃo Por iNcorreÇÃo
terMo aditiVo Nº 02/2022
coNtrato Nº: 021/2020
ProcESSo Nº: 2020/202469- dP/Pa
PartES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) 
e a empresa diGitro tEcNoloGia S.a, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
83.742.803/0001-76.
oBJEto: fica prorrogado o prazo contratual consoante dispõe a cláusula 
Quinta do contrato nº 021/2020 com vigência por mais 12 (doze) meses, 
a contar de 25/05/2022 a 25/05/2023. E altEraÇÂo do valor previsto 
na CLÁUSULA QUARTA do contrato firmado, alterando o valor mensal para 
r$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da correção prevista no item 4.2, 
da citada cláusula, tendo por base a variação anual do iNPc-iBGE de 10,95 
% (dez vírgula noventa e cinco por cento).
 data aSSiNatUra: 20/05/2022
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458 Natureza de despesa: 
339039 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008458c Gp Pará: 273626 
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
rESPoNSávEl da coNtratada: MiltoN JoÃo dE ESPÍNdola
cPf/Mf: 251.985.059-00.
ENDEREÇO DA EMPRESA: Rua Professora Sofia Quint de Souza, nº 167, 
cEP. 88.085-04, florianópolis/Sc.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvES lEdo – defensor Pú-
blico Geral.
PUBlicado No doE 34.980 dE 24/05/2022 Protocolo 802724.

Protocolo: 843921

.

.

diÁria
.

Portaria 1600/2022- da,24/08/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor adoNai olivEira fariaS, 
matrícula 57198591, objetivo ParticiPaÇÃo Na PoSSE doS NovoS 
dEfENSorES PÚBlicoS SUBStitUtoS. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a BElÉM, 
período 12/09/2022 a 13/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 844316
Portaria Nº 1597/2022 - 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 2022/990785 de 05/08/2022.
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.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍcULa
oBJe-

tiVo
ProGraMÁtica

dEiviSoN 
GoNÇalvES 
PiNHEiro

idENti-
ficador 

civil
696677482-00

cÂMara MUN. 
dE BElÉM

5005842

Parti-
ciPar dE 
aÇÃo dE 
cidada-
Nia EM 

cUMPri-
MENto do 

PPa.

03.091.1492.8730

EdUardo 
tatHUHiro 

NaKata

tÉc. dE 
dEfENSoria

710.447.012-
34

coord. dE 
licitaÇÕES 

coNtratoS E 
coNvÊNioS.

57231663

GaBriEla 
carvalHo No-
lEto coSta

aSSiS. 
adMiNiStra-

tivo

014.846.502-
12

PolÍcia civil - 
didEM

01001076

MarcElo 
fUrtado 
PaNtoJa

aSSESSor
700.409.942-

36
GaBiNEtE dPG 5908568

roSilENE 
MarGarEtH 

coNcEiÇÃo dE 
SoUZa

aSS. 
adMiNiStra-

tiva
176982272-00

PolÍcia civil/
didEM

70440-1

tatiaNa Ma-
cHado PiNto 

MaciEl

aSSESSora 
JUrÍdica dE 
dEfENSoria

668. 932.322-
68

ESdPa 57205343

WiltoN 
aNdErSoN 
MarQUES 

tElES

aSSiStEN-
tE adMiNiS-

trativo

036.631.002-
00

PrEf. MUN. 
SaNta iZaBEl 

do Pará/
SEMtEPS-caSa do 

cidadÃo

113128

Eric coSta 
MartiNS

MotoriSta 
dE dEfEN-

Soria

697.185.472-
15

NUdEcriM 57207074
coN-

dUZir 
EQUiPE
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Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM aNaNiNdEUa 04/06/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 844257
Portaria Nº 1598/2022 - 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 2022/978699 de 03/08/2022.
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.

NoME fUNÇÃo cPf lotaÇÃo
MatrÍ-
cUla

oBJE-
tivo

ProGraMática

aNdrE 
olivEira 
Bordalo

tEcNico 
EM GEStao 
dE oBraS 
PUBlicaS

601.187.762-
15

GErErÊNcia 
dE PEriciaS E 
avaliaÇÕES

80845355 rEaliZar 
avaliaÇÃo 
E viStoria 
EM tErrE-
No Para 
fUtUra 
SEdE da 

dEfENSo-
ria EM 

ParaGoMi-
NaS.

03.122.1447.8458
SidNEY 

alMEida doS 
SaNtoS

tÉcNico 
dE dEfEN-

Soria

372.536.462-
15

dir. adM. fiN. 
(GEr. dE PEriciaS 

E avaliaÇÕES)
57212384

lUiS carloS 
dE alMEida 
rodriGUES

MotoriSta 
dE dEfEN-

Soria

172.173.502-
04

GErENcia dE 
traNSPortE

57211823
coN-

dUZir 
EQUiPE

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM ParaGoMiNaS 02 a 03/08/2022 1,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 844265
Portaria 1603/2022- da,24/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor raiMUNdo NoNato fErrEira 
JaNaU, matrícula 32052151, cargo MotoriSta, objetivo coNdUZir 
dEfENSora E aNaliSta Para atENdiMENto JUrÍdico/tÉcNico aoS 
cUStodiadoS Na cadEia dE JovENS E adUltoS (cPJa). fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
BElÉM a SaNta iZaBEl do Pará, período 24/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 844335

Portaria 1601/2022- da,24/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a defensora aNNa iZaBEl E Silva SaNtoS, 
matrícula 55589181, objetivo rEaliZar atENdiMENto JUrÍdico aoS 
cUStodiadoS QUE EStÃo Na cadEia dE JovENS E adUltoS (cPJa). 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElÉM a SaNta iZaBEl do Pará, período 24/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 844318
Portaria 1602/2022- da,24/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a Servidora Maria liMa doS SaNtoS 
SENa, matrícula 57201133, cargo aNaliSta dE dEfENSoria PÚBlica, 
objetivo rEaliZar atENdiMENto tÉcNico aoS cUStodiadoS QUE 
EStÃo Na cadEia dE JovENS E adUltoS (cPJa), acoMPaNHaNdo a 
dEfENSora aNNa iZaBEl E Silva SaNtoS. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a SaNta 
iZaBEl do Pará, período 24/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 844325
..

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 059/tJPa/2022
oBJEto: o objeto do presente pregão eletrônico é a contratação de ser-
viço de Gestão Documental para triagem, classificação e controle da do-
cumentação administrativa do tJPa (comarca de Belém). SESSÃo PÚBli-
ca: 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)3205-3206, (91) 3205-3257 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 
24 de agosto de 2022. Serviço de licitação do tJPa.

Protocolo: 843871
triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 055/tJPa/2022
oBJEto: o objeto do presente pregão eletrônico é o registro de preços para 
aquisição de gás liquefeito de petróleo – GlP (gás de cozinha) condicionado 
em botijão de 13 kg, necessários ao aparelhamento das unidades do tJPa,. 
SESSÃo PÚBlica: 06/09/2022, às 09h00min, horário de Brasília, no ende-
reço 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)3205-3206, (91) 3205-3257 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.
br. Belém, 24 de agosto de 2022. Serviço de licitação do tJPa.

Protocolo: 843873

.

.

coNVÊNio
.

extrato do acordo de cooperação nº. 023/2022-tJPa// Partes: tri-
BUNal dE JUStiÇa do EStado do Pará, fUNdaÇÃo PaPa JoÃo XXiii, 
SEcrEtaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo E cUltUra E SEcrEtaria dE ES-
tado dE EdUcaÇÃo // objeto: implementação de ações que garantam a 
execução do Projeto “Porto Seguro: círculos de diálogo” através da reali-
zação de círculos de construção de Paz com crianças, adolescentes, fami-
liares/responsáveis e profissionais e realização de atividades de pesquisa, 
monitoramento e avaliação das ações do projeto, de acordo com o disposto 
pela resolução nº 225/2016, do conselho Nacional de Justiça // vigência: 
24 (vinte e quatro) meses, início em 23/08/2022 e término em 23/08/2024 
// recursos: não haverá repasse de recurso entre os partícipes.// foro: 
Belém/Pa// data da assinatura: 23/08/2022 //. responsável pela assinatu-
ra: célia regina de lima Pinheiro – desembargadora Presidente do tJ/Pa.

Protocolo: 844343
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..

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 39.080, 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 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 014103/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr ao servidor raiMUNdo JUNior PiNHo PaiXÃo, assistente de 
tecnologia da informação NM-02, matrícula nº 0101716, 08 (oito) dias de 
licença Nojo, nos termos do artigo 72, inciso iii da lei nº 5.810/94, no 
período de 04 a 11-08-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 843967

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 39.087, de 24 de aGosto de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 026/2022 – 5ª ccG, protocolizado sob o 
Expediente nº 014550/2022.
r E S o l v E:
dESiGNar a servidora JUllY clÉia olivEira MoUtiNHo, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101663, para exercer em substituição a fun-
ção gratificada de Gerente de Fiscalização da 5ª Controladoria de Contas 
de Gestão – 5ª ccG, durante o impedimento da titular, Maria caroliNa 
fErrEira raMEiro, no período de 01 a 15-09-2022.
roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
Presidente – em exercício

Protocolo: 843976

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 39.092, de 24 de aGosto de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o art.22, § 3º, da lei 5.810/94,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado protocolizado através do Ex-
pediente o nº 014718/2022;
r E S o l v E:
torNar sem efeito a Portaria nº 39.017, de 09-08-2022, publicada no 
doE de 11-08-2022, que nomeou em virtude de aprovação em concurso 
público, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do 
Estado do Pará, adailSoN araUJo da Silva, para exercer em caráter 
efetivo o cargo de auditor de controle Externo – fiscalização – tcE-ct-603 
– direito, do Quadro de Pessoal do tribunal de contas do Estado do Pará, 
a partir de 11-08-2022.
roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
Presidente – em exercício

Protocolo: 843983

.

.

oUtras MatÉrias
.

o tribunal Pleno do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão 
ordinária de 21 de junho de 2022, tomou as seguintes decisões:
acÓrdÃo N.º 63.207
(Processo tc/504896/2013)
assunto: tomada de contas do convênio SaGri nº 002/2008
responsável/interessado: JÂNio BriNGEl oliNda e iNStitUto dE dE-
SENvolviMENto da frUticUltUra E aGroiNdÚStria.
advogado: EMaNUEl PiNHEiro cHavES – oaB/Pa n°11.607
relatora: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE olivEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade da Sr. JÂNio 
BriNGEl oliNda (cPf: ***.128.393-**) diretor administrativo à época, 
do instituto de desenvolvimento da fruticultura e agroindústria, no valor 
de r$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
acÓrdÃo Nº. 63.208
(Processo tc/505080/2016)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEPlaN nº 068/2014.
responsável/interessado:  Espólio do Sr. JoÃo GoMES da Silva e PrE-

fEitUra MUNiciPal dE GoiaNÉSia do Pará
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 ii, c/c o art. 61 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares com ressalva  as contas de responsabilidade do Espólio 
do Sr. JoÃo GoMES da Silva (cPf: ***.747.403-**), gestor à época 
da Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, no valor de r$ 80.000,00 
(oitenta mil reais).
acÓrdÃo N.º 63.209
(Processo tc/503169/2015)
assunto:  Prestação de contas da companhia Paraense de turismo, refe-
rente ao exercício financeiro de 2014.
responsável: MarcElo JoSÉ MENdES da Silva
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 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. 
MarcElo JoSÉ MENdES da Silva (cPf: ***.511.782-**), ex-Presidente 
da companhia Paraense de turismo, no valor de r$ 352.004,13 (trezentos 
e cinquenta e dois mil, quatro reais e treze centavos);
2) recomendar à companhia Paraense de turismo que:
2.1) proceda à devida retenção e recolhimento do imposto Sobre Serviço 
de Qualquer Natureza – iSSQN, nas transações em que tais serviços não 
se excetuem do rol daqueles legalmente tributáveis;
2.2) não se abstenha de remeter ao tcE/Pa os documentos exigidos por 
força de lei ou de ato normativo do tribunal;
2.3) nas futuras contratações da Setur, sejam acatados os preceitos da lei 
n°. 8.666/93 quando dos procedimentos de dispensa, de inexigibilidade de 
licitação e de licitação propriamente dita, a fim de evitar procedimentos 
que resultem em contrariedade aos dispositivos da lei de licitações;
2.4) proceda o correto preenchimento, na nota de empenho, da descrição 
do procedimento aplicado a despesa, em conformidade com o procedimen-
to efetivamente realizado, seja ele licitatório, dispensável ou inexigível.
acÓrdÃo Nº. 63.210
Processo tc/500750/2013)
assunto: Prestação de contas da PolÍcia civil do EStado do Pará, 
relativa ao Exercício de 2012.
responsável: NiltoN JorGE BarrEto ataYdE.
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 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 do Sr. Nil-
toN JorGE BarrEto ataYdE (cPf: ***.732.612-**), ex-delegado Geral 
da Polícia civil do Estado do Pará, referente ao exercício de 2012, no valor 
de r$ 610.939.104,94 (seiscentos e dez milhões, novecentos e trinta e 
nove mil, cento e quatro reais e noventa e quatro centavos);
2) recomendar à SUSiPE que instaure procedimento administrativo inter-
no para abertura de tomada de contas Especial em face dos servidores que 
não comprovaram o valor recebido a título de diárias.
acÓrdÃo Nº. 63.211
(Processo tc/508713/2014)
assunto: tomada de contas do convênio SUSiPE nº 001/2006 e termos aditivos
responsável/interessado: MicHaEl JaMES GraWE e ParÓQUia SÃo 
fraNciSco dE aSSiS - MoNtE alEGrE
relator vencido em Parte: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE olivEira JUNior
formalizador do acÓrdÃo: conselheiro lUÍS da cUNHa tEiXEira (§ 2° 
do art. 191 do ritcE/Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, pelo 
voto de qualidade, nos termos do voto divergente do Excelentíssimo Se-
nhor conselheiro luis da cunha teixeira, com fundamento no art. 56, in-
ciso iii, alínea “b” da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar irregulares as contas do Sr. MicHaEl JaMES GraWE (cPf: 
***.563.132-**), Pároco à época da ParÓQUia SÃo fraNciSco dE aS-
SiS – MoNtE alEGrE, no valor de r$127.798,00 (cento e vinte e sete mil, 
setecentos e noventa e oito reais), sem devolução de valores;
2) recomendar à SEaP – Secretaria de Estado de administração Peniten-
ciária que, seja dada especial atenção à obrigatoriedade da fiscalização e 
acompanhamento da execução dos convênios atuais e futuros, e que os 
correspondentes laudos expedidos imediatamente após o término de sua 
vigência espelhem fielmente a efetiva realização de tão encargo em tempo 
hábil, ou seja, durante período de cumprimento da avença, a fim de que se 
confira plena concreção ao disposto na Resolução TCE/PA nº 13.989/1995.
acÓrdÃo N.º 63.212
(Processo tc/501564/2012)
assunto: Prestação de contas da SEcrEtaria dE EStado dE aSSiStÊN-
CIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA relativos ao exercício finan-
ceiro de 2011.
responsáveis: HElENilSoN cUNHa PoNtES e Maria alvES doS SaNtoS
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, 
incisos i, c/c o art. 60 e no art. 56, inciso ii, c/c o art. 61 da lei comple-
mentar nº 81, de 26 de abril de 2012:
1 - Julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. HElENilSoN 
cUNHa PoNtES, (período de 01/01 a 14/02/2011), (cPf: ***.367.282-
**), Ex-Secretário de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e 
renda, dando-lhe plena quitação.
2 - Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade da 
Sra. Maria alvES doS SaNtoS, (período 15/02 a 31/12/2011), (cPf: 
***.280.012-**), Ex-Secretária de Estado de assistência Social, trabalho, 
Emprego e renda.
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acÓrdÃo Nº. 63.213
(Processo tc/512570/2010)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEtEr nº 59/2007 e 
termo aditivo.
responsável/interessado: JoSÉ alEXaNdrE BUcHacra araÚJo e PrE-
fEitUra MUNiciPal dE caPaNEMa
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 o art. 61 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 
2012, julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. 
JoSÉ alEXaNdrE BUcHacra araÚJo, ex-Prefeito municipal de capanema 
(cPf: ***.381.542-**), no valor de r$-200.000,00 (duzentos mil reais).
acÓrdÃo N.º 63.214
(Processo tc/509863/2016)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio SEdoP n.º 029/2012 
e termos aditivos.
responsável/interessado:  SilvÉrio loPES raMoS JUNior e aSSocia-
ÇÃo doS coMUNitárioS E PEQUENoS ProdUtorES rUraiS dE NoSSa 
SENHora do livraMENto do alto UrUcUri
advogada:  PollYaNNa fErNaNda Mota dE QUEiroZ BENEvidES – 
oaB/Pa n.º 16.107 (representante legal da Sra. Noêmia de Souza Jacob).
relator: conselheiro lUiS da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inci-
so iii, alínea “b”, c/c os arts. 62, 82 e 83, inciso iii, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar irregulares as contas e condenar o Sr. SilvÉrio loPES raMoS 
JUNior (cPf: 477.089.482-15), ex-presidente da associação dos comu-
nitários e Pequenos Produtores rurais de Nossa Senhora do livramento 
do alto Urucuri, à devolução aos cofres públicos estaduais da quantia de 
r$ 90.000,00 (Noventa e mil reais), devidamente atualizada a partir de 
10.05.2013 e acrescida de juros até o seu efetivo recolhimento; e
2) aplicar-lhe as multas de r$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo débito apon-
tado, e de r$ 2.000,00 (dois mil reais), pela irregularidade das contas.
os valores supracitados deverão ser recolhidos no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado, 
obedecendo para o recolhimento das multas o 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 título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito imputado e da cominação de 
multas, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece 
o art. 71, § 3º, da constituição federal.
acÓrdÃo N.º 63.215
(Processo tc/513831/2006)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio SESPa nº 017/2005
responsável/interessado:  Maria do carMo MartiNS liMa e PrEfEitU-
ra MUNiciPal dE SaNtarÉM
advogado: NElSoN lUiZ diNiZ da coNcEiÇÃo – oaB/Pa 7.885
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 o art. 61, da lei complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade da Sra. Maria 
do carMo MartiNS liMa, Prefeita à época do Município de Santarém 
(cPf: ***.863.102-**), no valor de r$225.000,00 (duzentos e vinte e 
cinco mil reais).
acÓrdÃo N.º 63.216
(Processo tc/504512/2011)
assunto: Prestação de contas da SEcrEtaria EStadUal dE MEio aM-
BiENtE E SUStENtaBilidadE, referente ao Exercício financeiro de 2010.
responsáveis: SrS. aNÍBal PESSoa PicaNÇo e Edivaldo PErEira da Silva
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa tEiXEira
impedimento:  conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES 
(art. 178, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “b” e art. 56, inciso ii, da lei complementar nº 81, de 
26 de abril de 2012, julgar as contas dos ex-secretários de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade abaixo relacionados:
1) irregulares, de responsabilidade do Sr. aNÍBal PESSoa PicaNÇo 
(cPf: ***.708.842-**), (período de 01/01 a 03/11/2010), no valor de 
$-14.515.977,21 (quatorze milhões, quinhentos e quinze mil, novecentos 
e setenta e sete reais e vinte e um centavos), sem devolução de valores;
2) regulares com ressalva, de responsabilidade do Sr. Edivaldo PErEira 
da Silva (cPf: ***.810.999-**), período de 04/11 a 31/12/2010, no va-
lor de r$-4.799.366,08 (quatro milhões, setecentos e noventa e nove mil, 
trezentos e sessenta e seis reais e oito centavos).
acÓrdÃo Nº. 63.217
(Processo tc/527250/2010)
assunto:  Prestação de contas do convênio SESPa nº 22/2009
responsável: oSMar PaNcEra e cENtro artÍStico cUltUral BElÉM 
aMaZÔNia
advogado: dr. cláudio renato de lima dias, oaB/Pa Nº 16.810-a
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, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1.  Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. oSMar 
PaNcEra (cPf: ***.943.378.-**), ex-Presidente do centro artístico cultural 
Belém amazônia, no valor de r$-104.000,00 (cento e quatro mil reais);
2.  recomendar ao Sr. osmar Pancera e ao centro artístico cultural Belém 

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 efetuar os pagamentos das despesas por meio de ordens ban-
cárias e/ou cheques nominais e individualizados por credor, e de realizar 
cotação prévia de preços na aquisição de bens e contratação de serviços.
acÓrdÃo N.º 63.218
(Processo tc/511898/2016)
assunto:  Prestação de contas referente ao convênio fdE n.º 001/2014.
responsáveis/interessados: fraNciSco daS cHaGaS Sá e PrEfEitUra 
MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá
advogado: ElY BENEvidES dE SoUSa NEto - oaB/Pa Nº 12.502
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° 81, de 26 de abril de 2012:
1.  Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. fraN-
ciSco daS cHaGaS Sá (cPf: ***.120.012-**), Prefeito à época do Muníci-
pio de São Miguel do Guamá, no valor de r$-90.000,00 (noventa mil reais);
2.  recomendar ao Sr. francisco das chagas Sá e ao Município de São 
Miguel do Guamá que, nos convênios doravante firmados com o Estado 
do Pará, observe o disposto na lei de licitações, no que concerne ao prazo 
para a publicação resumida do instrumento de contrato na imprensa oficial.
acÓrdÃo Nº. 63.219
(Processo tc/513077/2016)
assunto:  Prestação de contas do convênio SEPof nº 091/2014 e termos aditivos
responsável: cátia PatrÍcia fErrEira e PrEfEitUra MUNiciPal dE 
ÀGUa aZUl do NortE
relator: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1.  Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade da Srª. cá-
tia PatrÍcia fErrEira (cPf: ***.115.436-**), ex-Prefeita do Município 
de água azul do Norte, no valor de r$ 433.416,26 (quatrocentos e trinta e 
três mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos);
2.  recomendar à Sra. cátia Patrícia ferreira e ao Município de água azul 
do Norte que, nos convênios doravante firmados com o Estado do Pará, 
observe o disposto na lei de licitações, no que concerne ao prazo e à neces-
sidade de publicação do aditamento de contrato na imprensa oficial, bem 
como à publicação do edital de licitação em jornal de grande circulação.
acÓrdÃo Nº. 63.220
(Processo tc/510760/2016)
assunto: recurso de reconsideração.
recorrente: Sra. Maria do Socorro da costa coelho, Ex-Secretária de 
Estado de Educação.
advogado: fErNaNdo aUGUSto alBUQUErQUE MoraES - oaB/Pa 12.290.
recorrido: acÓrdÃo nº. 55.767 de 19.05.2016
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. 
1.º, inciso XX do ato 63, de 17/12/2012 - ritcE-Pa:
1- conhecer o recurso de reconsideração interposto pela Sra. Maria do 
Socorro da costa coelho, ex-Secretária de Estado de Educação e, no mérito, 
dar-lhe provimento no que diz respeito a exclusão da aplicação de multa 
a recorrente, mantendo os demais termos da decisão consubstanciada no 
acÓrdÃo n° 55.767 de 19/05/2016;
2- Encaminhar cópia desta decisão ao Ministério Público do Estado, para 
ciência da exclusão de responsabilidade da recorrente para emissão de 
laudo conclusivo do convênio em tela.
acÓrdÃo N.º 63.221
(Processo tc/509438/2015)
assunto: tomada de contas referente ao convênio SUSiPE n.º 001/2003 
e termos aditivos.
responsável/interessado: ElQUiaS NUNES da Silva MoNtEiro, ESPÓ-
lio dE PEdro HENriQUE BarBoSa e PrEfEitUra MUNiciPal dE PortEl
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. 56, 
inciso iii, alínea “a”, c/c o art. 62, da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar:
1) o Sr. ElQUiaS NUNES da Silva MoNtEiro (cPf: 032.670.082-04), 
ex-prefeito do município de Portel, período de 03/02/2003 a 31/12/2004, à 
devolução aos cofres públicos estaduais da quantia de r$ 29.358,00 (vinte 
e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais), devidamente atualizada a 
partir de 26.12.2008 e acrescida de juros até o seu efetivo recolhimento; e
2) o Espólio do Sr. PEdro rodriGUES BarBoSa (cPf: 060.099.482-15), 
ex-prefeito do município de Portel, período de 01/01/2005 a 30/11/2008, 
à devolução aos cofres públicos estaduais da quantia de r$ 198.828,00 
(cento e noventa e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais), devidamente 
atualizada a partir de 26.12.2008 e acrescida de juros até o seu efetivo 
recolhimento.
os valores supracitados deverão ser recolhidos 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 Nº. 63.222
(Processo tc/534741/2008)
assunto:  Prestação de contas do convênio SEJU nº 012/2006
responsável: SEBaStiÃo MiraNda filHo e PrEfEitUra MUNiciPal dE MaraBá
advogado: dr. MarcoNES JoSÉ SaNtoS da Silva – oaB/Pa nº 11.763
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relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 
2012, julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. 
SEBaStiÃo MiraNda filHo (cPf: ***.553.772-**), Prefeito Municipal de 
Marabá, no valor de r$-380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).
acÓrdÃo N.º 63.223
(Processo tc/514798/2013)
assunto:  tomada de contas referente ao convênio SEEl n.º 007/2012.
responsáveis/interessados: JoSÉ criStiaNo MartiNS NUNES e PrEfEi-
tUra MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS do caPiM
relator: conselheiro fErNaNdo dE caStro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61 da lei complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. JoSÉ 
criStiaNo MartiNS NUNES (cPf: ***.777.462-**), Prefeito à época do 
Munícipio de São domingos do capim, no valor de r$-50.000,00 (cinquen-
ta mil reais).
acÓrdÃo Nº 63.224
(Processo tc/506433/2012)
assunto: Prestação de contas da fUNdaÇÃo cUltUral do Pará taNcrE-
do NEvES, referente ao Exercício financeiro de 2011.
responsável: Sr. carloS NilSoN BatiSta cHavES
relator: conselheiro fErNaNdo dE caStro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inciso 
iii, alínea “b” da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, julgar irre-
gulares as contas da fundação cultural do Pará tancredo Neves, referente ao 
exercício de 2011, de responsabilidade do Sr. carloS NilSoN BatiSta cHa-
vES (cPf: ***.011.712-**), presidente à época, no valor de r$-166.000,00 
(cento e sessenta e seis mil reais), sem devolução de valores.
acÓrdÃo N.º 63.225
(Processo tc/515225/2013)
assunto: tomada de contas Especial relativa ao convênio fcPtN nº. 
040/2009
responsável/interessado:  roSiBErto dE caStro fErrEira e aSSocia-
ÇÃo MUSical aNtoNio Malato
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUlival Silva rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE olivEira 
JUNior (art. 191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alínea “a” e “d”, e art. 62, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar o Sr. 
roSiBErto dE caStro fErrEira (cPf: 301.732.562-87), ex-Presiden-
te da associação Musical antonio Malato, à devolução aos cofres públicos 
estaduais da quantia de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devidamente 
atualizado, a contar de 21/12/2009 e acrescida de juros até a data de seu 
efetivo recolhimento, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, con-
tados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
constituição federal.
acÓrdÃo N.º 63.226
(Processo tc/534842/2013)
assunto: tomada de contas Especial relativa ao convênio SEdUc nº. 
390/2008
responsável/interessado: aUGUSto daNiEl liSBoa PiNto e coNSElHo 
EScolar da EScola dE ENSiNo fUNdaMENtal E MÉdio doNa HElENa 
GUilHoN
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUlival Silva rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro lUiS 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 do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alínea “a” e “d”, c/c o art. 62, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar o 
Sr. aUGUSto daNiEl liSBoa PiNto (cPf: 598.799.552-34), ex-coorde-
nador do conselho Escolar da Escola de Ensino fundamental e Médio dona 
Helena Guilhon, à devolução aos cofres públicos estaduais da quantia de 
r$ 1.740,00 (mil e setecentos e quarenta reais), devidamente atualizado, 
a contar de 11/12/2008 e acrescida de juros até a data de seu efetivo re-
colhimento, 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 63.227
(Processo tc/521890/2012)
assunto: tomada de contas referente ao convênio SEEl 048/2008 e termo aditivo.
responsável/interessado: PEdro PaUlo BoUlHoSa tavarES e PrEfEi-
tUra MUNiciPal dE PoNta dE PEdraS
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. 
PEdro PaUlo BoUlHoSa tavarES (cPf: 069.106.102-53), ex-prefeito 
municipal de Ponta de Pedras, à devolução aos cofres públicos estaduais 
do valor de r$-32.255,50 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco 
reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido e acrescido dos juros 
de mora a partir de 22.12.2009 até a data do seu efetivo recolhimento; 
que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação 
desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
constituição federal.
acÓrdÃo N.º 63.228
(Processo tc/515214/2013)
assunto: tomada de contas referente ao convênio fcPtN nº. 024/2009.
responsável/interessado: cHriStiaN liSBoa cUNHa e iNStitUto aMa-
ZÔNico Para o dESENvolviMENto dE tEcNoloGiaS SociaiS
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUlival Silva rocHa
formalizador da decisão:  conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alíneas “a” e “d” c/c o art. 62, da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar 
o Sr. cHriStiaN liSBoa cUNHa, (cPf: 610.639.672-87), ex-presidente 
do instituto amazônico para o desenvolvimento de tecnologias Sociais, à 
devolução aos cofres públicos estaduais do valor de r$-24.500,00 (vinte e 
quatro mil e quinhentos reais), devidamente corrigido e acrescido dos juros 
de mora a partir de 08.10.2009 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 Nº. 63.229
(Processo tc/511927/2013)
assunto: tomada de contas relativa ao convênio SEdUc nº. 168/2009
responsável/interessado: dUlciNEidE SaNtoS liMa e conselho Escolar 
da Escola Estadual de Ensino Médio Profª. Maria irany rodrigues da Silva.
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (§ 3º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 56, inciso iii, alínea “a” c/c o art. 62 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1 – Julgar irregulares as contas, e condenar a Sra. dUlciNEidE SaNtoS 
liMa (cPf: 392.804.112-68), Ex-coordenadora do conselho Escolar da 
Escola Estadual de Ensino Médio Profª. Maria irany rodrigues da Silva, à 
devolução aos cofres públicos estaduais da importância de r$ 9.700,00 
(nove mil e setecentos reais), atualizada a partir de 17/02/2009, e acres-
cida de juros até a data de seu efetivo recolhimento;
2 – recomendar a Seduc, para que:
2.1 – observe com mais rigor aos deveres inerentes à função de conce-
dente, exercendo com mais rigor o dever de acompanhamento, controle 
e fiscalização do emprego dos recursos públicos, consoante a Resolução 
tcE/Pa nº 18.589/2014, a resolução nº 13.989/95 e o decreto Estadual 
nº 870/2013;
2.2 – Se abstenha de realizar convênios com os conselhos Escolares, cujo 
fim último seja a contratação de bens ou serviços para as Escolas Públicas 
Estaduais, devendo, nessa hipótese, ser promovido o devido certame lici-
tatório pelo órgão competente;
3 – Encaminhar cópia desta decisão ao Ministério Público do Estado para 
adoção das medidas que julgar pertinentes.
os valores supracitados deverão ser recolhidos, no prazo de trinta (30) 
dias contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado, obe-
decendo para pagamento do débito apontado o disposto na lei Estadual nº 
7.086/2008, c/c os arts. 2º, iv, e 3º da resolução tcE n.º 17.492/2008.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente da imputação do débito, em caso de 
não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
constituição federal.
acÓrdÃo Nº. 63.230
(Processo tc/535029/2013)
assunto: tomada de contas relativa ao convênio SEdUc nº. 500/2009
responsável/interessado: Maria Martins da Silva e conselho Escolar da 
E.E. de 1º grau fulgêncio Simões.
advogado: JoÃo PortilHofErrEira BENtES, oaB/Pa nº 15.419
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
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, una-
nimemente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 56, inciso iii, alínea “a”, c/c o art. 62 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1- Julgar irregulares as contas, e condenar a Sra. Maria Martins da Silva 
(CPF: 120.357.692−72), Ex-Coordenadora do Conselho Escolar da Escola 
Estadual de 1º grau fulgêncio Simões, a devolução aos cofres públicos es-
taduais da importância de r$13.320,00 (treze mil, trezentos e vinte reais), 
atualizada a partir de 05/05/2009, e acrescida de juros até a data de seu 
efetivo recolhimento;



102  diário oficial Nº 35.090 Quinta-feira, 25 DE AGOSTO DE 2022

2- recomendar à Seduc, para que observe com mais rigor aos deveres 
inerentes à função de concedente, exercendo com mais rigor o dever de 
acompanhamento, controle e fiscalização do emprego dos recursos pú-
blicos, consoante resolução tcE/Pa nº 18.589/2014, a resolução nº 
13.989/95 e o decreto Estadual nº 870/201 e se abstenha de realizar 
convênios com os Conselhos Escolares, cujo fim último seja a contratação 
de bens ou serviços para as Escolas Públicas Estaduais, devendo, nessa hi-
pótese, ser promovido o devido certame licitatório pelo órgão competente.
3- Encaminhar cópia desta decisão ao Ministério Público do Estado, para 
adoção das medidas que julgar pertinentes.
os valores supracitados deverão ser recolhidos, no prazo de trinta (30) 
dias contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado, obe-
decendo para pagamento do débito apontado o disposto na lei Estadual nº 
7.086/2008, c/c os arts. 2º, iv, e 3º da resolução tcE n.º 17.492/2008.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente da imputação do débito, em caso de 
não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
constituição federal.
acÓrdÃo Nº 63.231
(Processo tc/532515/2009)
assunto:  tomada de contas relativa ao convênio SEdUc n. nº 285/2006 
e termos aditivos
responsável/interessada: JoSUÉ da Silva NEvES e a PrEfEitUra MUNi-
ciPal dE cUrUÇá
Proposta de decisão: conselheiro Substituto Edvaldo fErNaNdES dE 
SoUZa
advogado: caSSio MUrilo SilvEira caStro - oaB/Pa 22.474
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (art. 191, 
§3º do ritcE/Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso ii, c/c o art. 61 da lei complementar nº 81, de 26 de 
abril de 2012, julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade 
do Sr. JoSUÉ da Silva NEvES, ex-Prefeito do Município de curuçá (cPf: 
***325.222-**), no valor de r$78.487,32 (setenta e oito mil, quatrocen-
tos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos).
acÓrdÃo Nº. 63.232
(Processo tc/500986/2013)
assunto: Prestação de contas do 6º cENtro rEGioNal dE SaÚdE – Bar-
carENa referente ao exercício de 2012
responsável/interessado:  PaUlo SÉrGio MatoS dE alcÂNtara (Perí-
odo: 01/01 a 02/04/2012) e Edval NEGrÃo MaGNo (Período: 10/04 a 
31/12/2012)
Proposta de decisão: conselheiro Substituto Edvaldo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa tEiXEira (art. 191, 
§2º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimidade, nos termos do voto divergente do relator lUÍS da cUNHa 
tEiXEira, com fundamento no art. 56, inciso iii, alínea “b”, da lei comple-
mentar nº. 81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas do Sr. 
PaUlo SÉrGio MatoS dE alcÂNtara (cPf: ***.450.532-**) (Período: 
01/01 a 02/04/2012) e do Sr. Edval NEGrÃo MaGNo (cPf: ***.582.632-
**) (Período: 10/04 a 31/12/2012), diretores à época do 6º crS/SESPa, 
nos valores de r$127.762,74 (cento e vinte e sete mil, setecentos e ses-
senta e dois reais e setenta e quatro centavos) e r$1.066.179,91 (um 
milhão, sessenta e seis mil, cento e setenta e nove reais e noventa e um 
centavos), respectivamente, sem devolução de valores.
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, odiloN iNácio tEi-
XEira, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor EZil BarBoSa 
corrEa, (cPf: ***.960.202-**), Presidente à época, para que, no prazo 
de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de justi-
ficativas nos autos do Processo TC/509008/2015, que trata da Prestação 
de contas do iNStitUto PlaNalto aMaZoNia dE aSSiStÊNcia Social 
PESQUiSa E EdUcaÇÃo ProfiSSioNal, referente ao convênio SEtUr 
Nº 011/2013, o qual poderá ser consultado mediante acesso ao “Portal 
do JUriSdicioNado” do tcE-Pa, no endereço eletrônico: https://tcepa.
tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSivaMENtE, por meio do referido Portal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no Portal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ tUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, odiloN iNácio tEi-
XEira, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor EZil BarBoSa 
corrEa, (cPf: ***.960.202-**), Presidente à época, para que, no prazo 
de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de justi-
ficativas nos autos do Processo TC/500304/2016, que trata da Prestação 
de contas do iNStitUto PlaNalto aMaZoNia dE aSSiStÊNcia Social 
PESQUiSa E EdUcaÇÃo ProfiSSioNal, referente ao convênio BaNPará 
Nº 014/2013, o qual poderá ser consultado mediante acesso ao “Portal 
do JUriSdicioNado” do tcE-Pa, no endereço eletrônico: https://tcepa.
tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSivaMENtE, por meio do referido Portal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no Portal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ tUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro Substituto, JUlival Silva ro-
cHa, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor aUrEliaNo 
BraNcHES dE SoUSa, (cPf: ***.457.792-**), Presidente à época, para 
que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente ra-
zões de justificativas nos autos do Processo TC/528485/2011, que trata da 
Prestação de contas da aSSociaÇÃo da caSa faMiliar rUral dE SaN-
tarÉM, referente ao convênio SEdUc Nº 79/2009, o qual poderá ser con-
sultado mediante acesso ao “Portal do JUriSdicioNado” do tcE-Pa, no 
endereço eletrônico: https:// tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSivaMENtE, por meio do referido Portal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no Portal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ tUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
citaÇÃo
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, lUiS da cUNHa tEi-
XEira, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno do 
tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do presente, a aSSo-
ciaÇÃo doS PEQUENoS E MÉdioS ProdUtorES EMPrEENdEdorES dE 
rUrÓPoliS, (cNPJ: 10.772.393/0001-05), na pessoa de seu representan-
te legal, para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, 
apresente defesa nos autos do Processo n°. tc/518626/2014, que trata 
da Prestação de contas dessa associação,  referente ao convênio SEoP 
Nº. 020/2011, o qual poderá ser consultado mediante acesso ao “Portal 
do JUriSdicioNado” do tcE-Pa, no endereço eletrônico: https:// tcepa.
tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSivaMENtE, por meio do referido Portal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no Portal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ tUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 843597
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.

Matrí-
cula

Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo Por eLeVaÇÃo 
de NÍVeL ProFissioNaL

a contar 
de:cargo atual cl Nv

cargo 
enquadra-

mento
cl Nv

0101199
daNilo 

fraZÃo 
SoUSa

auditor de controle Ex-
terno-analista de Sistemas 

tcE-ct-602
B 01

auditor de 
controle Ex-

terno-analista 
de Sistemas 
tcE-ct-602

c 01 15/07/2022

Maria dE loUrdES liMa dE olivEira
Presidente
* republicada por ter saído com incorreção no doe nº 35.084 de 
22/08/2022.

Protocolo: 844376

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria N° 420/2022 MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 2º c/c art. 12, i, da lei complementar 
nº 09, de 27/01/1992;
coNSidEraNdo o § 3º do artigo 47 da lei nº 9.292, de 19/07/2021 (lei 
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022), esta-
belecem que os créditos suplementares autorizados na lei orçamentária 
anual, com indicação de recursos compensatórios dos próprios órgãos, nos 
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termos do art. 43, §1º, inciso iii, da lei nº 4.320, de 17/03/1964, serão 
abertos, até o limite de 25%, no âmbito que integram os Poderes legis-
lativo e Judiciário, o Ministério Público, a defensoria Pública e os demais 
órgãos constitucionais independentes, por ato dos seus dirigentes,
coNSidEraNdo o art.6ª, §2º da lei 9.496, de 11 de janeiro de 2022 (lei 
orçamentaria anual);
rESolvE:
art. 1º - aUtoriZar a suplementação no valor de r$ 1.382.430,25 (um 
milhão, trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta reais e vinte 
e cinco centavos) para atender a programação do orçamento vigente do 
Ministério Público de contas do Estado, na forma abaixo discriminada:
Suplementação r$ 1,00

Programa de trabalho Fonte Natureza de 
despesa Valor

01.032.1493.8515.0000 0101 339093 154.430,25
01.032.1493.8515.0000 0101 339047 300.000,00
01.032.1493.8515.0000 0101 449052 390.000,00
01.032.1493.8748.0000 0101 339039 338.000,00
01.032.1493.8757.0000 0101 339039 200.000,00

total 1.382.430,25

art. 2º - os recursos necessários à execução da presente Portaria 
correrão por conta da anulação parcial de dotação consignada no 
orçamento, conforme discriminação a seguir:
anulação r$ 1,00

Programa de trabalho Fonte Natureza de 
despesa Valor

01.032.1493.8749.0000 0101 339093 116.000,00
01.032.1493.8752.0000 0101 339039 300.000,00
01.032.1493.8753.0000 0101 449051 480.000,00
01.032.1493.8957.0000 0101 319011 154.430,25
01.032.1493.8957.0000 0101 339039 332.000,00

total 1.382.430,25

art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê- se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 23 agosto de 2022.
PatricK MESQUita BEZarra
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 843915

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 424/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/1076726;
rESolvE:
art. 1º interromper, a contar de 31/08/2022, o gozo de licença-prêmio, 
do Procurador de contas GUilHErME da coSta SPErrY, concedido para 
o período de 22/08 a 02/09/2022 (12 dias), conforme Portaria n° 
311/2022/MPC/PA, de 29/06/2022, ficando os dias remanescentes para 
serem oportunamente usufruídos.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 24 de agosto de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNtaS

Protocolo: 844348

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 01/2022/ceLiVro/MPc/Pa
designa Secretária (titular e suplente) da comissão Especial instituída pela 
Portaria nº 351/2022/MPc/Pa.
o Presidente da comissão Especial destinada a conduzir os procedimentos 
necessários à confecção do livro institucional do MPc/Pa, instituída pela 
Portaria nº 351/2022/MPc/Pa, de 1º/08/2022, publicada no doE de 
16/08/2022, no uso das atribuições que foram cometidas,
rESolvE:
art. 1º designar a membro HEliaNa Maria rocHa MartiNS para 
atuar como Secretária da comissão e, como suplente, nas ausências e 
impedimentos da titular, a membro SilvaNE dE fátiMa Silva BaltaZar.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 24 de agosto de 2022.
assinado eletronicamente
StEPHENSoN olivEira victEr
Presidente da comissão

Protocolo: 844353

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
N° do contrato: 16/2022 – MPc/Pa
Modalidade de licitação: dispensa de licitação, por cotação Eletrônica, nº 
06/2022/MPc/Pa.
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e Mega Brasil comércio e Serviços de construção 

EirEli (cNPJ 11.027.186/0001-99).
Objeto do Contrato: Aquisição de água mineral natural e de refis de ele-
mentos filtrantes.
vigência: 23/08/2022 a 23/08/2023
valor do contrato: r$ 15.771,72 (quinze mil, setecentos e setenta e um 
reais e setenta e dois centavos)
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 01.032.1493.8515.0000
Natureza da despesa: 33.90.30.00
fonte de recurso/ origem do recurso Estadual: 0101000000
foro: Belém/Pará.
data da assinatura: 23/08/2022
ordenador responsável: dr. Patrick Bezerra Mesquita, Procurador-Geral de 
contas

Protocolo: 843833

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo a coNtrato
Nº do termo aditivo: 01
N° do contrato: 03/2022
objeto: Serviços de contagem e aferição de pontos de função.
valor do contrato: r$ 52.940,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e qua-
renta reais)
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 12/2021-MPc/Pa.
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e first Point Soluções em tecnologia da informação 
ltda (cNPJ: 36.908.652/0001-76).
vigência: 09/02/2022 a 09/02/2023.
Objeto e Justificativa do Aditamento: inclusão da Cláusula de Proteção de 
dados.
ordenador responsável: dr. Patrick Bezerra Mesquita

Protocolo: 843834

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 418/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela Portaria nº 379/2022-MPc/Pa, de 04/08/2022,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor laércio dias franco 
Neto, datado de 09/08/2022 (Protocolo PaE nº 2022/1005036), e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rESolvE:
art. 1º conceder ao servidor laÉrcio diaS fraNco NEto, ocupante de 
cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade controle Externo, 
exercendo o cargo em comissão de assessor da Procuradoria, matrícula 
nº 200248, 30 (trinta) dias das férias relativas ao período aquisitivo 
09/03/2021 a 08/03/2022, para os períodos de 05 a 16/12/2022 (12 dias), 
de 06 a 10/03/2023 (05 dias) e de 15 a 27/05/2023 (13 dias).
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 22 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da Silva daNtaS
SEcrEtário do MPc/Pa

Protocolo: 843987
Portaria N° 419/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela Portaria nº 379/2022-MPc/Pa, de 04/08/2022,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora lúcia Helena lima 
costa, datado de 10/08/2022 (Protocolo PaE nº 2022/1014886) e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
rESolvE:
art. 1º conceder à servidora lÚcia HElENa liMa coSta, ocupante do cargo 
efetivo de auxiliar Ministerial de controle Externo, matrícula nº 200125, 
05 (cinco) dias das férias relativas ao período aquisitivo 02/07/2021 a 
01/07/2022, para o período de 03 a 07/10/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 23 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da Silva daNtaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 843993

.

.

oUtras MatÉrias
.

resolução n. 019/2022– MPc/Pa – colégio
atualiza o regramento de concessão do auxílio-Saúde aos servidores e 
membros do Ministério Público de contas do Estado do Pará, instituído pela 
resolução nº 04/2011 – MPc/Pa – colégio.
o colégio de Procuradores de contas, órgão de administração superior do 
Ministério Público de contas do Estado, no uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 6º da lei complementar nº 151, de 
15 de junho de 2022, que altera dispositivos da lei complementar nº 09, 
de 27 de janeiro de 1992 - lei orgânica do Ministério Público de contas do 
Estado do Pará;
coNSidEraNdo a responsabilidade do Ministério Público de contas do Es-
tado do Pará pela promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças de 
seus membros e servidores, ativos e inativos, bem como de seus depen-
dentes;
CONSIDERANDO, por fim, a disponibilidade orçamentário-financeira, con-
forme preceituam os arts. 16 e 17 da lei complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000;



104  diário oficial Nº 35.090 Quinta-feira, 25 DE AGOSTO DE 2022

rESolvE:
art. 1º instituir o auxílio-Saúde, de caráter assistencial e natureza jurídica 
indenizatória, a ser concedido em pecúnia para o ressarcimento total ou 
parcial com planos ou seguros e demais despesas de saúde, em favor de 
servidores e membros ativos e inativos do Ministério Público de contas do 
Estado do Pará, incluindo seus dependentes, conforme condições e crité-
rios a seguir estabelecidos.
art. 2º o auxílio-Saúde:
i - não tem natureza salarial e não se incorpora à remuneração sob qual-
quer hipótese e para quaisquer efeitos;
II - não configura rendimento tributável e não constitui base de incidência 
de contribuição previdenciária ou de qualquer outra natureza;
iii – não integra a base para cálculo da margem consignável;
iv - não será devido a servidor cedido pelo Ministério Público de contas do 
Estado do Pará com ônus para o cessionário;
v – é extensivo a servidor cedido ao Ministério Público de contas do Estado 
do Pará, desde que manifestada a opção pelo recebimento exclusivo junto 
ao cessionário;
vi - não se acumula com auxílio de semelhante espécie percebido em 
outro órgão ou entidade pública de qualquer esfera nos casos de acumu-
lação constitucionalmente permitida de cargo, emprego ou função, sendo 
obrigatória a opção;
vii - será suspenso ou cancelado, conforme o caso, nas hipóteses de:
a) inconveniência administrativa ou indisponibilidade orçamentário-finan-
ceira, momentânea ou permanente, do órgão;
b) afastamentos e licenças sem remuneração;
c) cessação dos requisitos para a concessão;
d) recebimento indevido por fraude, dolo ou má-fé, sem prejuízo de even-
tual responsabilização administrativa, civil e penal, garantido o contraditó-
rio e a ampla defesa;
e) outros casos previstos em lei ou regulamento.
  Parágrafo Único. Em sendo restabelecido o auxílio após suspenso ou can-
celado, em nenhum caso será devido qualquer pagamento retroativo.
art. 3º consideram-se planos ou seguros de saúde quaisquer contratos 
regulares de cobertura de despesas com serviços de saúde, sejam médicas 
e/ou odontológicas, ambulatoriais e/ou hospitalares, qualquer que seja a 
denominação a eles atribuída.
§ 1º incluem-se na hipótese do caput contratos novos ou preexistentes, 
quer sejam privados ou oficiais, sem restrição ou limitação de quantidade.
§ 2º o servidor ou membro que detenha a qualidade de dependente ou ade-
rente em plano ou seguro de saúde de terceiro poderá requerer o auxílio.
§ 3º Na hipótese do § 2º, o ressarcimento restringir-se-á à cota-parte 
referente ao servidor ou membro, salvo se constar como responsável fi-
nanceiro.
§ 4º No caso de planos ou seguros de saúde com mensalidades regulares, 
a comprovação se dará anualmente, instruída com declaração emitida pela 
entidade gestora em que constem os valores pagos no exercício financeiro 
anterior, admitindo-se, excepcionalmente, outro meio hábil de prova.
§ 5º O beneficiário se obriga a comunicar imediatamente a ocorrência de 
mudança ou ruptura de vínculo com o plano ou seguro de saúde, bem 
assim qualquer alteração no valor da mensalidade, sob pena, de não o 
fazendo, dar causa à devolução de valores ressarcidos indevidamente.
§ 6º fica dispensado da comprovação anual o servidor ou membro que 
tenha desconto consignado em folha de pagamento para o custeio do plano 
ou seguro de saúde.
art. 4º consideram-se despesas de saúde as realizadas com atendimentos, 
procedimentos e consultas particulares com médicos, dentistas, psicólo-
gos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, nutricionistas e fonoaudió-
logos, bem como com vacinas, órteses, próteses e exames diagnósticos, 
excluídas as de cunho puramente estético e as eventualmente ressarcidas 
por outro meio.
art. 5º o valor do auxílio corresponderá ao total efetivamente pago aos 
planos e seguros de saúde no mês anterior ao da percepção do auxílio, 
somado às despesas de saúde protocoladas até a data-limite do mês do 
recebimento, respeitado, em relação aos servidores, o teto mensal estabe-
lecido em ato da Procuradoria-Geral de contas, e, quanto aos membros, o 
teto mensal de 10% (dez por cento) do subsídio do cargo.
§1º Não serão objeto de ressarcimento eventuais multas, juros, corre-
ções monetárias, comissões de permanência ou quaisquer outros encar-
gos constantes dos comprovantes de pagamento, mas, tão somente, os 
valores, em sua expressão de face, relativos aos planos ou seguros e às 
despesas de saúde.
§ 2º Especificamente quanto às despesas de saúde, estas terão 90 (noven-
ta dias) para serem protocoladas, a contar de sua realização, respeitados, 
em todo caso, a data-limite prevista no caput e o teto aplicável aos servi-
dores e membros no mês do requerimento.
§ 3º a comprovação de que trata o parágrafo anterior deverá ser feita 
mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou, excepcio-
nalmente, de recibo(s), em nome do titular ou do dependente, sendo des-
considerados eventuais comprovantes em nome de terceiros.
Art. 6º Enquadram-se na condição de dependentes dos beneficiários:
i - cônjuge ou companheiro(a), em união estável;
II - filho(a), enteado(a) ou menor sob tutela ou guarda judicial, até 21 
(vinte e um) anos de idade, ou, se inválido, enquanto perdurar a invalidez;
III - filho(a), enteado(a) ou menor sob tutela ou guarda judicial anterior 
à maioridade, acima de 21 (vinte e um) anos de idade e até completar 24 
(vinte e quatro) anos, se estudante regularmente matriculado em curso de 
ensino fundamental, médio, técnico ou superior, devidamente reconhecido/
autorizado pelo Ministério da Educação;
iv- pai e mãe, bem como padrasto e madrasta;
v - irmão(ã), enteado(a) e tutelado(a) de qualquer condição que compro-
ve dependência econômica e seja menor de 21 (vinte e um) anos ou seja 

inválido ou tenha deficiência grave.
Parágrafo Único. a separação, o divórcio ou a dissolução da união estável 
do beneficiário faz cessar a condição de dependência para as pessoas indi-
cadas no inciso i deste artigo.
art. 7º ficará a cargo da Procuradoria-Geral de contas, mediante ato pró-
prio, a colmatação de eventuais omissões e lacunas da presente resolução, 
bem como a regulamentação para sua efetiva e regular operacionalização.
art. 8º fica revogada a resolução nº 04/2011 – MPc/Pa – colégio.
art. 9º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efei-
tos a contar de 1º de setembro de 2022.
Belém/Pa, 17 de agosto de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNtaS
Stephenson oliveira victer
SUBProcUrador-GEral dE coNtaS
deíla Barbosa Maia
corrEGEdora-GEral
Stanley Botti fernandes
oUvidor
Silaine Karine vendramin
ProcUradora dE coNtaS
felipe rosa cruz
ProcUrador dE coNtaS
Guilherme da costa Sperry
ProcUrador dE coNtaS
danielle fátima Pereira da costa
ProcUradora dE coNtaS

Protocolo: 843984
Portaria nº 425/2022 - MPc/Pa
dispõe acerca da delegação de atribuições do Procurador-Geral de contas 
ao Secretário do Ministério Público de contas do Estado.
o ProcUrador-GEral dE coNtaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que, nos termos do art. 12 da lei complementar nº 09, 
de 27/01/1992 (lei orgânica do Ministério Público de contas), compete, ao 
Procurador-Geral de contas, supervisionar e dirigir os serviços do Ministé-
rio Público de contas do Estado;
coNSidEraNdo a previsão constante do art. 23, iX, da lei complementar 
nº 09, de 27/01/1992 (lei orgânica do Ministério Público de contas), com 
a redação dada pela lei complementar nº 151, de 15 de junho de 2022;
coNSidEraNdo o disposto no parágrafo único do art. 8º, da resolução 
nº 01/2020 – MPc/Pa – colégio (regimento interno do Ministério Público 
de contas do Estado do Pará), com a redação dada pela resolução nº 
05/2022– MPc/Pa -  colégio, que prevê a possibilidade de delegação das 
atribuições do Procurador-Geral de contas;
coNSidEraNdo que a delegação de atribuições é utilizada como instru-
mento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar 
maior celeridade às decisões dos assuntos de interesse público e da própria 
administração;
rESolvE:
art. 1º delegar, ao Secretário do Ministério Público de contas, atribuições 
para decidir sobre requerimentos dos servidores relativos a:
i - férias, licenças e demais afastamentos, inclusive conversões em pecú-
nia, observado o disposto na legislação pertinente;
ii – averbações de tempo de serviço e de tempo de contribuição;
III – gratificação de titulação;
iii – concessão de auxílios;
iv – expedição de declarações e certidões;
v – autorização de viagem e deferimento de diárias e passagens, para 
participar de cursos, seminários ou representação institucional fora do local 
de trabalho;
vi – escala de trabalho, sobreaviso ou plantões;
vii – inserção em regime de teletrabalho ou trabalho semipresencial, ex-
ceto quando o servidor estiver lotado em órgão cuja titularidade e/ou co-
ordenação tenha sido atribuída a membro.
Art. 2º Também fica delegada, ao Secretário do Ministério Público de Con-
tas, a autorização e o empenho de Suprimento de fundos.
art. 3º os atos praticados por delegação devem mencionar expressamente 
essa qualidade.
art. 4º revoga-se a Portaria 379/2022 – MPc/Pa.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, aos 24 de agosto de 2022.
PatricK BEZErra MESQUita
ProcUrador-GEral dE coNtaS

Protocolo: 844075
Portaria Nº 423/2022/MPc/Pa
delega atribuições do Procurador-Geral de contas ao corregedor-Geral e 
dá outras providências.
o ProcUrador-GEral dE coNtaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que, nos termos do art. 12 da lei complementar nº 09, 
de 27/01/1992 (lei orgânica do Ministério Público de contas), compete, ao 
Procurador-Geral de contas, supervisionar e dirigir os serviços do Ministé-
rio Público de contas do Estado;
Considerando que ao Corregedor-Geral incumbe a função de orientar e fis-
calizar a conduta, as atividades funcionais e o desempenho dos servidores 
do Ministério Público de contas do Estado, bem como atuar em processo 
disciplinar, presidindo-o e aplicando as sanções administrativas cabíveis, 
nos termos do §4º, do art. 9º-c, da lei orgânica do Ministério Público de 
contas do Estado do Pará (com as alterações dadas pela lei complementar 
nº 151, de 15/06/2022);
considerando o disposto no parágrafo único do art. 8º, da resolução nº 
01/2020 – MPc/Pa – colégio (regimento interno do Ministério Público 
de contas do Estado do Pará), com a redação dada pela resolução nº 



diário oficial Nº 35.090   105Quinta-feira, 25 DE AGOSTO DE 2022

05/2022– MPc/Pa -  colégio, que prevê a possibilidade de delegação das 
atribuições do Procurador-Geral de contas;
considerando que a delegação de atribuições é utilizada como instrumen-
to de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior 
celeridade às decisões dos assuntos de interesse público e da própria ad-
ministração;
considerando que a delegação de atribuições não envolve a perda, pelo 
delegante, dos correspondentes poderes, sendo-lhe facultado, quando en-
tender conveniente, exercê-los mediante avocação;
rESolvE:
caPÍtULo i
das disPosiÇÕes Gerais
art. 1º Esta Portaria delega ao corregedor-Geral as atribuições do 
Procurador-Geral de contas para coordenar e aplicar o regime disciplinar 
dos servidores do Ministério Público de contas do Estado, bem como outras 
atribuições que especifica.
caPÍtULo ii
 do reGiMe disciPLiNar
Art. 2º Para fins do disposto no artigo anterior, são considerados atos de-
correntes do exercício do poder disciplinar, dentre outros:
i- instaurar e julgar sindicância para averiguação de responsabilidade no 
caso de irregularidade ou falta funcional de servidor;
ii- instaurar e julgar Processo administrativo disciplinar (Pad) contra ser-
vidor, precedido ou não de sindicância, nos termos da lei;
iii- aplicar ao servidor as seguintes penalidades disciplinares:
a) repreensão;
b) suspensão de até 60 (sessenta) dias;
iv- converter em multa a suspensão aplicada a servidor, nos termos da lei;
v- celebrar termo de ajustamento disciplinar (tad), nos casos sujeitos à 
repreensão.
vi – tudo o que for implicitamente necessário para o exercício da atribuição 
ora delegada, desde que não extrapole os limites da delegação ou adentre 
em atribuição exclusiva do Procurador-Geral de contas.
Parágrafo 1º. da decisão do corregedor-Geral caberá recurso ao Procu-
rador-Geral de contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência 
do interessado, sem prejuízo do disposto no art. 4º, iX, da resolução nº 
09/2019 – MPc/Pa – conselho.
Parágrafo 2º. Se a punição cabível exceder a alçada delegada prevista no 
inciso iii do caput deste artigo, o corregedor-Geral encaminhará os autos 
ao Procurador-Geral de contas para que decida como entender de direito.
  caPÍtULo iii
da ProGressÃo Por MereciMeNto
art. 3º fica delegada ao corregedor-Geral a atribuição para presidir e compor a 
Comissão Especial Permanente para fins de avaliação da progressão por mere-
cimento, na forma do inciso i, §2º, do art. 3º, da resolução nº 11/2018 – MPc/
Pa – conselho, inclusive tendo plenos poderes para indicar o integrante previsto 
no inciso ii, §2º, do art. 3º, da resolução nº 11/2018 – MPc/Pa – conselho.
caPÍtULo iV
da ProGressÃo Por aNtiGUidade
art. 4º ficam delegadas ao corregedor-Geral as atribuições para receber e 
decidir sobre o processo administrativo de Progressão por antiguidade de 
que trata o art. 4º, da resolução nº 12/2018 – MPc/Pa – conselho.
caPÍtULo V
do ProcediMeNto adMiNistratiVo Para VeriFicaÇÃo da iN-
caPacidade do serVidor
art. 5º fica delegada ao corregedor-Geral a atribuição de submeter à apro-
vação do colégio de Procuradores de contas o procedimento administrativo 
para verificação da incapacidade física ou mental dos servidores do Minis-
tério Público de contas do Estado do Pará, assegurada a ampla defesa ao 
interessado, a que faz menção o art. 18, Xviii, “h” da lei complementar 
Estadual nº 57, de 06 de julho de 2006, combinada com o art. 15 da lei 
complementar nº 09, de 27 de janeiro de 1992.
caPÍtULo Vi
da aVaLiaÇÃo de deseMPeNHo dos serVidores eFetiVos eM 
estÁGio ProBatÓrio
art. 6º fica delegada ao corregedor-Geral a atribuição do Procurador-Geral 
de contas para designar a comissão Especial de avaliação de desempenho 
de que trata o art. 5º, da resolução nº 02/2020 – MPc/Pa – conselho, 
devendo presidi-la e designar seus demais integrantes.
caPÍtULo Vii
da ProrroGaÇÃo de PraZo
art. 7º fica delegada ao corregedor-Geral a atribuição para prorrogar, me-
diante despacho, o prazo de que trata o art. 90 do regimento interno do 
tribunal de contas do Estado do Pará (ato nº 63/2012).
caPÍtULo Viii
das disPosiÇÕes FiNais e traNsitÓrias
art. 8º o disposto no capítulo ii não se aplica aos procedimentos 
administrativos disciplinares nem às sindicâncias em curso ou instauradas 
até a data de publicação desta Portaria.
art. 9º as atribuições delegadas nesta Portaria não excluem a 
possibilidade de o Procurador-Geral de contas avocar as matérias objeto 
da presente delegação.
art. 10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 24 de agosto de 2022.
PatricK BEZErra MESQUita
ProcUrador-GEral dE coNtaS

Protocolo: 844129

..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato da ProMoÇÃo de arQUiVaMeNto
ref.: inquérito civil 001409-940/2016
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, em cumprimento ao que deter-
mina o § 1º do artigo 10, da resolução 023/20047-cNMP, torna pública a 
Promoção de arquivamento do iNQUÉrito civil 001409-940/2016, cuja 
cópia integral do respectivo despacho se encontra à disposição na Promo-
toria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. 
transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará 
– fone/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 021/2018-11PJMAB
objeto: aPUrar PoSSÍvEl dirEcioNaMENto No ProcESSo dE licita-
ÇÃo; a EXiStÊNcia dE divErGÊNcia ENtrE oS oBJEtoS da licitaÇÃo 
E o oBJEto coNtratado PElo MUNicÍPio; EXiStÊNcia dE vÍNcUlo 
ENtrE o PrEfEito À ÉPoca doS fatoS E o GENitor da ProPriEtária 
da EMPrESa coNtratada; a EXiStÊNcia dE tErMoS aditivoS EM ati-
vidadE NÃo coNSidErada coNtÍNUa E ESSENcial; coNlUio ENtrE 
aS EMPrESaS J da Silva tavarES PUBlicidadE E tocaNtiNS PUBli-
cidadE EirEli-ME; Por fiM, a EXiStÊNcia dE atEStado dE SErviÇoS 
NÃo EXEcUtadoS PEla coNtratada.
Envolvidos:
SMS BoGÉa EirEli ltda
JoÃo SalaME NEto
Sílvia Maria Silva Bogéa
rodriGo SoUSa BarroS
Motivação do arquivamento: ausência de fundamento para propositura de 
ação civil Pública (art. 10 da resolução 023/2007-cNMP)
alaN PiErrE cHavES rocHa
Promotor de Justiça titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 843839

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 4624/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUStiÇa do EStado do Pará, usando de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do ofício nº 88/2022-cPJSiv, 
de 15/6/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 9276/2022, em 20/6/2022,
r E S o l v E:
i - dESiGNar o Promotor de Justiça EMErSoN coSta dE olivEira para, 
sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de coordenador da 
região administrativa 12 – Sudeste iv, durante o afastamento da titular, 
crYStiNa MicHiKo taKEta MoriKaWa, no período de 30/5 a 1º/6/2022.
ii - dESiGNar o Promotor de Justiça MaUro GUilHErME MESSiaS doS 
SaNtoS, vice-coordenador da região administrativa 12 – Sudeste iv 
para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de coordenador 
da região administrativa 12 – Sudeste iv, durante o afastamento da titular, 
crYStiNa MicHiKo taKEta MoriKaWa, no período de 2 a 15/6/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUStiÇa.
 Belém, 22 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUStiÇa

Protocolo: 843942

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

toMada de PreÇos Nº 003/2022-MP/Pa
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da comissão Permanente 
de licitação, convoca as empresas licitantes a participarem da sessão que 
dará continuidade à tomada de Preços nº 003/2022-MP/Pa (contratação 
de empresa para execução de obras de engenharia: lote i - reforma e 
adaptação da antiga residência oficial em sede do MPPA no município de 
oriximiná/Pa; lote ii - reforma no prédio sede do Ministério Público do Es-
tado do Pará no município de Monte alegre/Pa; lote iii - reforma no prédio 
sede do Ministério Público do Estado do Pará no município de tucuruí/Pa), 
a ser realizada no dia 26/08/2022, às 10h30min, na sala de reuniões das 
Promotorias de direitos constitucionais, localizada no térreo do anexo i, 
sito à travessa Ângelo custódio, 36, cidade velha, Belém, oportunidade 
na qual será divulgado o resultado da fase de classificação das propostas 
financeiras.

Protocolo: 844260
Modalidade: Pregão eletrônico nº 048/2022-MP/Pa
Número do Processo: Gedoc nº 132880/2022
Objeto: Aquisição de Sinalizador Automotivo Giroflex Led
regime de Execução: indireta
tipo de licitação: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal 
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da transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: andréa Mara ciccio
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 08/09/2022
Hora da abertura: 9:00h (NovE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.122.1494. 8760 – Governança e Gestão
Elemento: 3390-30 – Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr antonio Eduardo Barleta de almeida

Protocolo: 843862

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4672/2022-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l v E: coNcEdEr a aliNE KaroliNE diaS MESQUita, aSSES-
Sora dE ProMotoria dE JUStiÇa dE 1ª ENtrÂNcia, Matrícula n.º 
999.2988, lotada na Promotoria de Justiça de itupiranga, a importância 
de r$ 800,00 (oitocentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto 
Pagamento, período de aplicação 10/8 até 9/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNtE dE rEcUrSoS 0101000000
NatUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 800,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUStiÇa.
 BElÉM, 24 de agosto de 2022.
Marcio roBErto Silva MENEZES
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 4688/2022-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l v E: coNcEdEr a ElitaNia coSta GoNÇalvES, aUXiliar dE 
adMiNiStraÇÃo, Matrícula n.º 999.1113, lotada na Promotoria de Justiça 
de Santa izabel do Pará, a importância de r$ 600,00 (seiscentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 9/8 
até 8/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNtE dE rEcUrSoS 0101000000
NatUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 600,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUStiÇa.
 BElÉM, 24 de agosto de 2022.
Marcio roBErto Silva MENEZES
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 4690/2022-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l v E: coNcEdEr a ildEMar lEal dE aZEvEdo, aUXiliar dE 
adMiNiStraÇÃo, Matrícula n.º 999.1658, lotado na Promotoria de Justiça 
de Santa Bárbara do Pará, a importância de r$ 350,00 (trezentos e cin-
quenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período 
de aplicação 18/8 até 17/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrSoS 0101000000
NatUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 350,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUStiÇa.
 BElÉM, 24 de agosto de 2022.
Marcio roBErto Silva MENEZES
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 4704/2022-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l v E: coNcEdEr a HElBEr JaMES SoUSa BarroS, aUXiliar dE 
adMiNiStraÇÃo, Matrícula n.º 999.932, lotado na Promotoria de Justiça 
de castanhal, a importância de r$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
23/8 até 22/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNtE dE rEcUrSoS 0101000000
NatUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUStiÇa.
 BElÉM, 24 de agosto de 2022.
Marcio roBErto Silva MENEZES
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro

Portaria Nº 4705/2022-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l v E: coNcEdEr a lorENa MaYUMi da rocHa fUKaMi, aS-
SESSora dE ProMotoria dE JUStiÇa dE 2ª ENtrÂNcia, Matrícula n.º 
999.2821, lotada na Promotoria de Justiça de alenquer, a importância de 
r$ 500,00 (quinhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Paga-
mento, período de aplicação 22/8 até 12/9/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrSoS 0101000000
NatUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 12/9/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUStiÇa.
 BElÉM, 24 de agosto de 2022.
Marcio roBErto Silva MENEZES
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 4706/2022-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l v E: coNcEdEr a EdirSoN olivEira da Silva, aUXiliar dE 
adMiNiStraÇÃo, Matrícula n.º 999.2077, lotado na Promotoria de Justiça 
de Ponta de Pedras, a importância de r$ 800,00 (oitocentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 5/8 até 
4/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrSoS 0101000000
NatUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 800,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUStiÇa.
 BElÉM, 24 de agosto de 2022.
Marcio roBErto Silva MENEZES
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro

Protocolo: 844333

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 0850/2022-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 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 102271/2022,
r E S o l v E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do 
Promotor de Justiça DOMINGOS SÁVIO ALVES DE CAMPOS, fixadas pela 
Portaria nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 10/1 a 8/2/2022, a contar 
de 19/1/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
titUcioNal.
 Belém, 23 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0851/2022-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 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 137919/2022,
r E S o l v E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do 
Promotor de Justiça DOMINGOS SÁVIO ALVES DE CAMPOS, fixadas pela 
Portaria nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 18/7 a 16/8/2022, a 
contar de 10/8/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
titUcioNal.
 Belém, 23 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria Nº 0852/2022-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 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 137846/2022,
r E S o l v E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Promotor 
de Justiça JOSÉ ALBERTO GRISI DANTAS, fixadas pela PORTARIA nº 
4525/2021-MP/PGJ, no período de 8/9 a 7/10/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
titUcioNal.
 Belém, 23 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0853/2022-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 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 137698/2022,
r E S o l v E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Promotor 
de Justiça THIAGO RIBEIRO SANANDRES, fixadas pela PORTARIA nº 
4525/2021-MP/PGJ, no período de 17/10 a 15/11/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
titUcioNal.
 Belém, 23 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0854/2022-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 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 137675/2022,
r E S o l v E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do 
Promotor de Justiça GUILHERME LIMA CARVALHO, fixadas pela PORTARIA 
nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 1º a 30/11/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
titUcioNal.
 Belém, 23 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0855/2022-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 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 137367/2022,
r E S o l v E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da 
Promotora de Justiça ANA CAROLINA VILHENA GONÇALVES, fixadas pela 
Portaria nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 11/7 a 9/8/2022, a contar 
de 8/8/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
titUcioNal.
 Belém, 23 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 0856/2022-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 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 136211/2022,
r E S o l v E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de Justiça 
EliEZEr MoNtEiro loPES, estabelecidas pela Portaria nº 0705/2021-
MP/SUB-Ji, no período de 11/7 a 9/8/2022, a contar de 1º/8/2022, para 
gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
titUcioNal.
 Belém, 23 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0857/2022-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 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 136169/2022,
r E S o l v E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da 
Promotora de Justiça lÍliaN viaNa frEirE, estabelecidas pela Portaria 
nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 6/7 a 4/8/2022, a contar de 
1º/8/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
titUcioNal.
 Belém, 23 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0858/2022-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 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 124319/2022,
r E S o l v E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de 
Justiça NiltoN GUrJÃo daS cHaGaS, estabelecidas pela Portaria nº 
0812/2022-MP/SUB-Ji, no período de 18/5 a 1º/6/2022, a contar de 
27/5/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
titUcioNal.
 Belém, 23 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0859/2022-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 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 131189/2022,
r E S o l v E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do 
Promotor de Justiça NILTON GURJÃO DAS CHAGAS, fixadas pela PORTARIA 
nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 1º a 30/7/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
titUcioNal.
 Belém, 23 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria Nº 0860/2022-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 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 136067/2022,
r E S o l v E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de Justiça 
Maria dE BElÉM SaNtoS, estabelecidas pela Portaria nº 0704/2022-
MP/SUB-Ji, no período de 6/7 a 4/8/2022, a contar de 1º/8/2022, para 
gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
titUcioNal.
 Belém, 23 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0861/2022-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 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 16661/2022,
r E S o l v E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de Justiça 
ElaiNE carvalHo caStElo BraNco, estabelecidas pela Portaria nº 
0285/2022-MP/SUB-Ji, no período de 25/5 a 23/6//2022, a contar de 
1º/6/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
titUcioNal.
 Belém, 23 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0862/2022-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 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 131311/2022,
r E S o l v E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de Justiça 
ElaiNE carvalHo caStElo BraNco, estabelecidas pela Portaria nº 
1087/2021-MP/SUB-Ji, no período de 5/7 a 3/8/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
titUcioNal.
 Belém, 23 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0863/2022-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 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 136064/2022,
r E S o l v E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de Justiça 
ElaiNE carvalHo caStElo BraNco, estabelecidas pela Portaria 
nº 0709/2022-MP/SUB-Ji, no período de 25/7 a 7/8/2022, a contar de 
1º/8/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
titUcioNal.
 Belém, 23 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 843946

.

resULtado de recUrso adMiNistratiVo
.

resULtado de LicitaÇÃo PÓs recUrso
o MiNiStÉrio PÚBlico do EStado comunica aos interessados, que após 
decisão de recurso interposto e julgado improcedente pela Procuradoria-Geral 
de Justiça, o resultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas 
financeiras e Habilitação do Pregão Eletrônico nº. 035/2022-MP/Pa, emprei-
tada por preço global por item, no tipo menor preço, que tem como objeto o 
registro de Preços para a aquisição se Materiais se Higiene e limpeza:
cNPJ 41.514.938/0001-07 - r .N rEPrESENtacao E coMErcio dE Pro-
tUtoS dE liMPEZa EirEli
item 15 ..... Preço unitário r$ 11,81.....valor total r$ 590,50
valor Global Estimado do item 15 do certame: r$ 590,50
obs.: o julgamento dos recursos e demais documentos estão acostados 
nos autos do processo.
Belém, 24 de agosto de 2022
andrea Mara ciccio
Pregoeira

Protocolo: 844263
.

oUtras MatÉrias
.

extrato da Portaria n° 024/2022-MP/6JMaB
a 6ª 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° 000411-940/2022 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 024/2022-MP/6PJMaB
Envolvido: Município de Nova ipixuna, Secretaria Municipal de Saúde de 
Nova ipixuna.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas 
relacionadas ao Programa Nacional de imunização (PNi) – vacinação junto 
ao município de Nova ipixuna, referente ao ano de 2022.
Mayanna Silva de Souza Queiroz - Promotora de Justiça.

Protocolo: 843938
extrato da Portaria n° 023/2022-MP/6JMaB
a 6ª 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° 000410-940/2022 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 023/2022-MP/6PJMaB
Envolvido: Município de Marabá, Secretaria Municipal de Saúde de Marabá.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas 
relacionadas ao Programa Nacional de imunização (PNi) – vacinação junto 
ao município de Marabá, referente ao ano de 2022.
Mayanna Silva de Souza Queiroz - Promotora de Justiça.

Protocolo: 843922
extrato de arquivamento do inquérito civil nº 000133-151/2021-MP/6ºP-
JdPPMa.
o Promotor de Justiça aldo dE olivEira BraNdÃo SaifE, titular do 6º 
cargo da Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Morali-
dade administrativa de Belém, torna público que promoveu o arquivamento 
do inquérito civil nº 000133-151/2021-MP/6ºPJdPPMa, em virtude da não 
localização de qualquer endereço do Sr. carlos andré Matos Zigmantas.
objeto: apurar a suposta acumulação indevida de cargos públicos por parte de 
servidor que tem vínculo com o Hospital do Pronto Socorro Municipal Humberto 
Maradei Pereira, a fundação Santa casa de Misericórdia do Pará, o Hospital Públi-
co Estadual Galileu e o Hospital Público regional Público de castanhal.
Promotor de Justiça: aldo dE olivEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa.

Protocolo: 843912
extrato da Portaria nº 014/2022/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 nº002128-921/2022/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 14/2022/MP/PJaB
Polo Passivo: MUNicÍPio dE aBaEtEtUBa
assunto: “acompanhar ajustes nas políticas públicas de fortalecimento de 
vínculos familiares e acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade”
adriana Passos ferreira – Promotora de Justiça

Protocolo: 843887
extrato da Portaria nº 14/2022-MP/PJsJP
Simp: 000125-136/2022
a Promotora de Justiça, respondendo pela PJ de São João de Pirabas/Pa, 
torna pública a instauração do Procedimento administrativo, registrado no 
simp sob o nº 000125-136/2022, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de São João de Pirabas, situada na tv. da Glória, 331, 
centro, cep:68.719-000- São João de Pirabas- Pará- fone:(91)3449-1106
Portaria nº 14/2022-MP/PJSJP (Simp nº 000125-136/2022)
interessado(s): Ministério Público Estadual
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a adequação do Centro de Referência em 
assistência Social (craS) de São João de Pirabas.
Gabriela rios Machado- Promotora de Justiça

Protocolo: 843890
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eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP 007468-031/2021
a ProMotora dE JUStiÇa dE SaNtarÉM/Pa titUlar do 3º carGo, no 
uso de suas atribuições legais e prerrogativas funcionais, realiza a conver-
são de Notícia de fato n.º 007468-031/2021 em Procedimento adminis-
trativo n.º 011/2022 a fim de de acompanhar a adoção de medidas pelas 
Polícias civil e Militar de Santarém no cumprimento do Provimento con-
junto nº 002/2021-cJrMB/cJci do tJPa (destinação de bens apreendidos 
nas Unidades Policiais).
Portaria de instauração nº 011/2022-MP/3ªPJ
data da instauração: 02/08/2022
objeto: o procedimento administrativo tem como objeto acompanhar a 
adoção de medidas pelas Polícias civil e Militar de Santarém.
dUllY SaNaE araÚJo otaKara
3ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 843858
extrato de Procedimento Preparatório nº 049/2022-MP/PJdPPMa
o ProMotor dE JUStiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE 
dEfESa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiStrativa 
dE BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNt, torna pública a instauração de 
Procedimento Preparatório nº 000119-151/2022, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, nº 
36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 049/2022
data da instauração: 19/08/2022
objeto: apurar supostas irregularidades/ilegalidades no encerramento do 
contrato n° 004-2013-SEMEc, cujo objeto era a locação de imóvel situado 
na avenida Bernardo Sayão nº 858, Jurunas, Belém/Pa, onde funcionou 
unidade educacional sob gestão da Secretaria Municipal de Educação e 
cultura de Belém – SEMEc.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUStiÇa dE dEfESa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiStrativa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNt

Protocolo: 843860
a 1ª Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural 
e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de inte-
resse Social de ananindeua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso 
i, da resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instaura-
ção do Procedimento administrativo, autuado sob o nº 000124-440/2021, 
que se encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público 
Estadual, no Município de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 
8, cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4839.
Portaria Nº020/2022-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
ProcEdiMENto adMiNiStrativo SiMP Nº 000124-440/2021
oBJEto: acoMPaNHar E fiScaliZar a observância do PlaNo dirEtor 
do município de ananindeua/Pa – lei n° 2237/2006– fUNÇÃo Social da 
cidadE – consubstanciado no pedido de providências do nacional Pedro 
dos Santos Barroso.
ÓrGÃo dE EXEcUÇÃo MiNiStErial: 1° Promotor de Justiça do Meio am-
biente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, funda-
ções e Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 843853
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 028/2022-MPPa/9ºPJ/stM
a 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de direitos constitucionais e Pro-
bidade administrativa, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo 
subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto no 
art. 27º, § 2º, da resolução nº 007/2019-cPJ, vem por meio deste edital, 
cientificar a todos que possam interessar, inclusive para efeito de eventual 
apresentação de recurso ao conselho Superior do Ministério Público, no 
prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUivaMENto do Procedimento Pre-
paratório SiMP nº 011718-031/2018, instaurado pelo dever de ofício, que 
tinha por objeto apurar irregularidades no provimento do cargo de procu-
rador jurídico dos Municípios de Santarém, Mojuí dos campos e Belterra.
Santarém-Pa, 22 de agosto de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNtaNa
titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém

Protocolo: 843831
extrato da Portaria Nº 26/2022-MPPa/PJaLM
o Promotor de Justiça de almeirim, com fundamento no art. 54, vi e § 
3° da lei complementar n° 57/06, art. 4°, vi da resolução 23-cNMP, de 
17/09/07 e no art. 24, § 2°, i e ii da resolução 07/2019-cPJ, torna pública 
a instauração de Procedimento Preparatório SiMP nº 000416-152/2022-
MP/PJalM que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de al-
meirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, Bairro centro; cEP 
68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
Portaria Nº 26/2022-MPPa/PJalM
interessados: Promotoria de Justiça de almeirim, Secretaria Municipal de 
Educação.
assunto: apurar eventual irregularidade na ausência de educador especial 
nas salas de aula das Escola Municipais de Ensino fundamental, São Ga-
briel e Nossa Senhora da conceição.
ramon furtado Santos- Promotor de Justiça

Protocolo: 843829
Portaria Nº 012/2022 – MP/2º PJdM
Procedimento administrativo
SiMP n° 000360-121/2022
o MiNiStÉrio PÚBlico do EStado do Pará, por sua 2º Promotora de 
Justiça distrital, com fulcro no art. 129, ii, da constituição federal, c/c o 
art. 26, i, da lei federal nº 8.625/93 e art. 2°, § 6º c/c 7°, da resolução 
n° 23, de 17 de setembro de 2007, expedida pelo conselho Nacional do 
Ministério Público, rESolvE:

INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o fim es-
pecífico de “acompanhar e fiscalizar as medidas tomadas pelo Poder Pú-
blico para garantir a castração e encaminhamento/adoção de animais que 
estão na posse da Sra. VITÓRIA DE SOCORRO MENDES DE MELO, a fim 
de cessar a violação ao direito dos animais e à saúde da coletividade do 
entorno da residência da reclamante”;
Mosqueiro, Belém, 27 de julho de 2022.
NaYara SaNtoS NEGrÃo
Promotora de Justiça da 2ª PJ de Mosqueiro/Pa
(Portaria 0148/2021-MP/SUB-iJ)

Protocolo: 843824
Portaria Nº 0630/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNiStrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l v E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
BrUNa falESi SaBiNo dE olivEira – Período: 26 a 29/07/2022 – GEdoc 
nº 135388/2022
rUi afoNSo MaciEl dE caStro - Período: 07/07/2022 – GEdoc nº 
133530/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
NiStrativa.
 Belém/Pa, 18 de agosto de 2022.
UBiraGilda Silva PiMENtEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0632/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNiStrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l v E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
SilaS GoNcalvES doS rEiS - Período: 25 a 31/07/2022 - GEdoc nº 
135371/2022
tiaGo cardoSo MartiNS - Período: 04 a 05/08/2022 - GEdoc: 
137616/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
NiStrativa.
 Belém/Pa, 19 de agosto de 2022.
UBiraGilda Silva PiMENtEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0637/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNiStrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l v E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
ailto loraScHi - Período: 08 a 09/08/2022 - GEdoc nº 138131/2022
dENiSE crESPo SoarES - Período: 11 a 12/08/2022 - GEdoc nº 
138734/2022
HElENa Mara NEvES da foNSEca - Período: 04 a 05/08/2022 - GEdoc 
nº 137816/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
NiStrativa.
 Belém/Pa, 19 de agosto de 2022.
UBiraGilda Silva PiMENtEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0642/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, árEa tÉcNico-adMiNiStra-
tiva, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
11726/2022; e
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l v E:
coNcEdEr ao servidor JaNilSoN da Silva PEiXoto, ocupante do cargo 
de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Divisão de Protocolo, Gratificação 
de tempo integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual no 
5.810, de 24/1/1994, durante o afastamento da servidora titular da referi-
da gratificação, DINÁ RODRIGUES MATOS, no período de 10 a 12/08/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
NiStrativa.
 Belém, 22 de agosto de 2022.
UBiraGilda Silva PiMENtEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0644/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNiStrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l v E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
acYliNa BEZErra KoUrY dE fiGUEirEdo - Período: 03 a 05/08/2022 - 
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GEdoc nº 137538/2022
ailto loraScHi - Período: 10/08/2022 - GEdoc nº 138570/2022
alESSaNdra cHavES da Silva - Período: 14 a 20/07/2022 - GEdoc nº 
138106/2022
alEXaNdra SoUZa da Silva - Período: 11/08/2022 - GEdoc nº 
138358/2022
BrUNo travaSSoS da roSa BraGa - Período: 08/08/2022 - GEdoc nº 
138329/2022
carloS alBErto da Mata vEloSo - Período: 09/08/2022 - GEdoc nº 
137842/2022
carloS alBErto PiNHEiro dE olivEira - Período: 09 a 10/08/2022 - 
GEdoc nº 137804/2022
dENiSE crESPo SoarES - Período: 05/08/2022 - GEdoc nº 138110/2022
EricK lEoNardo fiGUEira MoNtEiro - Período: 11 a 12/08/2022 - GE-
doc nº 138516/2022
EriKo aNtoNio araUJo MoraiS - Período: 10 a 12/08/2022 - GEdoc 
nº 137868/2022
KariNE fariaS PUrcEll da coSta - Período: 01/08/2022 - GEdoc nº 
137775/2022
KariNE fariaS PUrcEll da coSta - Período: 08/08/2022 - GEdoc nº 
137778/2022
lilia dE araUJo Haddad - Período: 11/08/2022 - GEdoc nº 138712/2022
HElENa Mara NEvES da foNSEca - Período: 09 a 18/08/2022 - GEdoc 
nº 137819/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
NiStrativa.
 Belém/Pa, 22 de agosto de 2022.
UBiraGilda Silva PiMENtEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0645/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNiStrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l v E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
daNiEl GaMa GUiZZo - Período: 11 a 25/08/2022 - GEdoc nº 
138519/2022
iSraEl doS SaNtoS MENdoNÇa - Período: 18 a 19/08/2022 - GEdoc nº 
138990/2022
ivaNildo da coSta BraSil - Período: 12 a 13/08/2022 - GEdoc nº 
138651/2022
JaNio viaNa GaMa - Período: 12 a 18/08/2022 - GEdoc nº 138391/2022
JoSE aNtoNio GoMES da Silva - Período: 12/08/2022 - GEdoc nº 
138453/2022
lENa claUdia loBato dE alEXaNdria - Período: 11 a 12/08/2022 - GE-
doc nº 138352/2022
Maria lUZia coSta frEitaS PErEira - Período: 24 a 26/01/2022 - GE-
doc nº 103624/2022
MarlUcE Silva doS SaNtoS - Período: 03/08 a 01/09/2022 - GEdoc nº 
138422/2022
MESEc SaNtoS MENdES alMEida - Período: 16 a 17/08/2022 - GEdoc 
nº 138648/2022
SaNdra SUElY dE SoUZa MaGalHaES - Período: 17 a 19/08/2022 - GE-
doc nº 138885/2022
Sara MicHEllE SoUSa dE frEitaS - Período: 16/08/2022 - GEdoc nº 
138902/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
NiStrativa.
 Belém/Pa, 22 de agosto de 2022.
UBiraGilda Silva PiMENtEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0847/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018 - MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l v E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro no art. 129 da lei complementar Estadual nº 057, de 
6/7/2006:
JoSE aUGUSto NoGUEira SarMENto - Período: 23 a 25/08/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
titUcioNal.
 Belém/Pa, 19 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0849/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018 - MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l v E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro no art. 129 da lei complementar Estadual nº 057, de 
6/7/2006:
cYNtHia GraZiEla da Silva cordEiro - Período: 22 a 23/08/2022 - 
GEdoc: 139151/2022
Maria dE NaZarE aBBadE PErEira - Período: 12 a 21/08/2022 - GE-
doc: 138341/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
titUcioNal.
 Belém/Pa, 22 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 21 de 
julho de 2022

Portaria Nº 3464/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 130310/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEiSMario Silva doS SaNtoS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErvicoS aUXiliarES - aoa-B-iv
MatrÍcUla: 999.915
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEStiNo(S): Nova ipixuna/Pa, São domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 06/07/2022 - 06/07/2022, 11/07/2022 - 11/07/2022, 
25/07/2022 - 25/07/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (uma e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Cumprir a Ordem de Serviço 
001/2022 da coordenação da ra Sudeste i e as aNPPs a serem entregues 
em Nova ipixuna.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BEEM/Pa, 28 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 03 de 
agosto de 2022
Portaria Nº 3799/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133474/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alvES da Silva
carGo/fUNÇÃo: tEcNico EM iNforMatica - aai-a-iv
MatrÍcUla: 999.1846
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEStiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 21/07/2022 - 22/07/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - Prestar suporte técnico 
em informática na PJ de Parauapebas/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 15 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 03 de 
agosto de 2022
Portaria Nº 3809/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133475/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE alvES rEiS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErvicoS dE MaNUtENcao - aoS-B-iii
MatrÍcUla: 999.1190
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEStiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 21/07/2022 - 22/07/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de Parauapebas/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 15 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 05 de 
agosto de 2022
Portaria Nº 4000/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134669/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElciMar BarBoSa doS SaNtoS
carGo/fUNÇÃo: tEcNico - PSicoloGo - atc-B-iv
MatrÍcUla: 999.878
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dEStiNo(S): floresta do araguaia/Pa, conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 02/08/2022, 03/08/2022 - 03/08/2022, 
04/08/2022 - 04/08/2022, 08/08/2022 - 08/08/2022, 09/08/2022 - 
09/08/2022, 10/08/2022 - 11/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicossocial.
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ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 22 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 12 de 
agosto de 2022
Portaria Nº 4066/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134694/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNtoS Silva
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-B-ii
MatrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dEStiNo(S): floresta do araguaia/Pa, conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 02/08/2022, 03/08/2022 - 03/08/2022, 
04/08/2022 - 04/08/2022, 08/08/2022 - 08/08/2022, 09/08/2022 - 
09/08/2022, 10/08/2022 - 10/08/2022, 11/08/2022 - 11/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4466/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137841/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa KariNE da Silva dUtra
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3159
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Soure/Pa, Salvaterra/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 26/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4467/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137069/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Maria GoMES doS SaNtoS
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional de Polí-
ticas criminais, Execução Penal e controle Externo da atividade Policial 
(caocriM)
MatrÍcUla: 999.461
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): São Paulo/SP
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 16/09/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar do congresso do Júri - 
200 anos do Tribunal do Júri no Brasil: Legados e desafios.
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4468/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137852/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEidiSSoN roBSoN da Silva tEiXEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (SarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.3280
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 20/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4469/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137821/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl SoriaNo doS SaNtoS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3322
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Baião/Pa
PErÍodo(S): 12/08/2022 - 13/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4470/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137082/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: criStiNa Maria dE QUEiroZ colarES
carGo/fUNÇÃo: 6o Promotor de Justiça de castanhal
MatrÍcUla: 999.1329
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dEStiNo(S): Marabá/Pa, Jacundá/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 26/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar dos eventos ciclo de 
diálogos da lei nº 11340/2006 (lei Maria da Penha) e combate à violência 
contra a mulher, do Prêmio “Mulheres Empoderadas” e do Prêmio “faz a 
diferença” destinado a homens que reconhecem a força e incentivam os 
diretos da mulher, que será realizado pelo Núcleo Mulher e pelo cEaf.
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4471/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136865/2022 conforme abaixo relacionado:
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NoME: lUiZ GUStavo da lUZ QUadroS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Muaná
MatrÍcUla: 999.1543
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Muaná - Pa
dEStiNo(S): Belém/Pa, Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 12/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Salvaterra
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4472/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137564/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErto liMa MatoS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor Militar iii - cPc-MP-GM iii
MatrÍcUla: 999.3269
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Salvaterra/Pa, Soure/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 26/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tês e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - Participar de missão precur-
sora do Programa de interiorização
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4473/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133667/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raliSSoN carloS dE carvalHo PErEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (SarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.3315
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dEStiNo(S): anapu/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2022 - 20/07/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4474/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138173/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo BEcKEMBaUEr SaNcHES daMaScENo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Moju
MatrÍcUla: 999.1462
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Moju - Pa
dEStiNo(S): Baião/Pa
PErÍodo(S): 28/08/2022 - 01/09/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Baião
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .

 BElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4475/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138273/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElENa Maria olivEira MUNiZ GoMES
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de tutela das fundações Priva-
das, associações de interesse Social, falência e recuperação Judicial e 
Extrajudicial de Belém
MatrÍcUla: 999.392
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 17/08/2022 - 19/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar do Evento “Programa 
de interiorização: conversando com o controle interno (controles internos 
dos jurisdicionados do tcE-Pa)
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4476/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137540/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo cardoSo rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (SarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.2805
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 20/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4477/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138172/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo BEcKEMBaUEr SaNcHES daMaScENo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Moju
MatrÍcUla: 999.1462
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Moju - Pa
dEStiNo(S): Baião/Pa
PErÍodo(S): 17/08/2022 - 19/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Baião
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4478/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
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r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136563/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GivaNildo liNdolfo olivEira da Silva
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (SarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.3414
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: castanhal - Pa
dEStiNo(S): colares/Pa
PErÍodo(S): 11/07/2022 - 11/07/2022, 14/07/2022 - 14/07/2022, 
20/07/2022 - 20/07/2022, 26/07/2022 - 26/07/2022, 29/07/2022 - 
29/07/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4479/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138179/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MariaNa SoUSa cavalEiro dE MacEdo daNtaS
carGo/fUNÇÃo: 12o Promotor de Justiça de Marabá
MatrÍcUla: 999.2331
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dEStiNo(S): itupiranga/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 23/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4480/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137982/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NElSoN Edival coElHo caStro
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-c-v
MatrÍcUla: 999.169
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Baião/Pa
PErÍodo(S): 12/08/2022 - 12/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ ione Missae da Silva Nakamura até o município de Baião/Pa
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4481/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137516/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: cElSo GENtil PEdroSo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (SarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.3136
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Santarém - Pa
dEStiNo(S): Jacareacanga/Pa

PErÍodo(S): 15/08/2022 - 21/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4482/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137828/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NElSoN Edival coElHo caStro
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-c-v
MatrÍcUla: 999.169 fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 28/07/2022 - 28/07/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ Monica rei Moreira freire até o município de acará/Pa
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4483/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137322/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: italo coSta diaS
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de itaituba
MatrÍcUla: 999.1726
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: itaituba - Pa
dEStiNo(S): aveiro/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 19/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de aveiro
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4500/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138048/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: UBiraGilda Silva PiMENtEl
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área técnico-admi-
nistrativa
MatrÍcUla: 601.985
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Marituba/Pa, vigia/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 18/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar do ato de inauguração da 
sede da PJ de vigia e de auditório na PJ em Marituba, a ser realizado no 
dia 18/08/2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4501/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134706/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl olivEira liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (Soldado) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3164
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dEStiNo(S): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 26/07/2022 - 29/07/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4502/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135555/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raliSSoN carloS dE carvalHo PErEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (SarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.3315
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dEStiNo(S): Medicilândia/Pa
PErÍodo(S): 03/08/2022 - 03/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4503/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137294/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNtoNio carloS araUJo PirES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErvicoS GEraiS - aoG-c-iii
MatrÍcUla: 999.471
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): igarapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 19/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de igarapé-açú/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4504/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138072/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE orlaNdo SENa do roSario
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio tEc-oPEr JUd E EXtraJUd
MatrÍcUla: 999.2732
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa

dEStiNo(S): rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 22/08/2022 - 24/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar o acompanhamento 
de coleta e avaliação de sistema de tratamento de água do município de 
rondon do Pará/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4505/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137021/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErto tElES da coSta foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-B-iii
MatrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Santo antônio do tauá/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 02/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Sérgio ricardo de oliveira Gaia até a PJ de Santo antônio do tauá
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4506/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136340/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl MENEZES BarroS
carGo/fUNÇÃo: 4º Promotor de Justiça de Santa izabel do Pará
MatrÍcUla: 999.1339
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santa izabel do Pará/Pa
dEStiNo(S): Belém/Pa, São Paulo/SP
PErÍodo(S): 13/09/2022 - 17/09/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 (três) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do congresso do “Júri 200 anos do tribunal do Júri no Brasil: legados e 
Desafios”, que acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2022.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4507/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138399/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUcaS rocHa Garcia
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor Militar iii - cPc-MP-GM iii
MatrÍcUla: 999.3271
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Soure/Pa, Salvaterra/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 26/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4508/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138426/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEoNardo fraNco coSta
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor Militar i - cPc-MP-GM i
MatrÍcUla: 999.3256
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Soure/Pa, Salvaterra/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 26/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4509/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138437/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEaNdro PESSoa da coSta
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3297
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Salvaterra/Pa, Soure/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 26/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4510/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138507/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ GUStavo da lUZ QUadroS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Muaná MatrÍcUla: 999.1543
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Muaná - Pa
dEStiNo(S): Belém/Pa, Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 22/08/2022 - 26/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4511/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137382/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE rUi dE alMEida BarBoSa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça do tribunal do Júri de Belém
MatrÍcUla: 999.096
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 07/07/2022 - 08/07/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação

ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4512/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 124238/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: NaYara SaNtoS NEGrao
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Mosqueiro
MatrÍcUla: 999.2337
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Breves/Pa, Melgaço/Pa
PErÍodo(S): 06/06/2022 - 10/06/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4518/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137413/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aBSalao rocHa do NaSciMENto
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-B-iii
MatrÍcUla: 999.1353
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Goianésia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 10/08/2022 - 12/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora ana Maria Helfer ao município de Goianésia do Pará/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 17 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4519/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137847/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iSaiaS SaNtoS PErEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (SarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.2927
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: castanhal - Pa
dEStiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - cumprir ordem de 
Missão nº 046/2022-GaEco
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 17 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4520/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138429/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNtoNio tadEU MacHado dE aMoriM
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carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (SarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.3285
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Soure/Pa, Salvaterra/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 26/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM;Pa, 17 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4521/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138492/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEitoN octavio roMao MariGliaNi
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3153
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2022 - 11/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 17 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4522/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138523/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEoNardo JorGE liMa caldaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santana do araguaia
MatrÍcUla: 999.2696
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santana do araguaia - Pa
dEStiNo(S): redenção/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 19/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de redenção
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 17 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4523/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138501/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: victor tiaGo BrUNEtta
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3317
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Soure/Pa, Salvaterra/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 26/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .

 BElEM/Pa, 17 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4533/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137296/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaYNara EStEfaNE aGUiar
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMotoria dE JUStiÇa dE PriMEira 
ENtr
MatrÍcUla: 999.2930
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: aveiro - Pa
dEStiNo(S): itaituba/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 19/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 17 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4534/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138551/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dioNivaldo riBEiro da Silva
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErvicoS aUXiliarES - aoa-B-iv
MatrÍcUla: 999.1010
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: itaituba - Pa
dEStiNo(S): Moraes de almeida/Pa
PErÍodo(S): 25/08/2022 - 25/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 17 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4535/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138631/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElciMar BarBoSa doS SaNtoS
carGo/fUNÇÃo: tEcNico - PSicoloGo - atc-B-iv
MatrÍcUla: 999.878
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dEStiNo(S): floresta do araguaia/Pa, conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 31/08/2022 - 01/09/2022 QUaNtidadE dE diáriaS: 1 
(um) diaria(s)
fiNalidadE: visita e inspeção em abrigo
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 17 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4536/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137916/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Naiara vidal NoGUEira
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carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de concórdia do Pará
MatrÍcUla: 999.2466
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: concórdia do Pará - Pa
dEStiNo(S): Belém/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 28/08/2022 - 02/09/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 17 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4537/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l v E:
torNar SEM EfEito a Portaria nº 3029/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 21/06/2022, protocolo 127770/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: EMÉrio MENdES coSta
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de igarapé-Miri
MatrÍcUla: 999.1461
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: igarapé-Miri - Pa
dEStiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 21/06/2022 - 24/06/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 17 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4538/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138690/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMErio MENdES coSta
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de igarapé-Miri
MatrÍcUla: 999.1461
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: igarapé-Miri - Pa
dEStiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 02/09/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 17 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4552/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138619/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aMaNda GaMa E GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (SarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.3334
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2022 - 11/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 17 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4553/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138732/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGlE daNGElES foNSEca liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (Soldado) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.2945
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Marabá/Pa, Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 20/08/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 17 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por incorreção no d.o.E. de 22 de agosto de 2022
Portaria Nº 4579/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUStiÇa do EStado do Pará, usando de 
suas atribuições legais e considerando os termos do ofício nº 123/2022-
MP/SUB-ta, datado de 04/07/2022, protocolizado sob o nº 10116/2022, 
em 05/07/2022,
r E S o l v E:
rEvoGar, a contar de 12/08/2022, a Portaria nº 1722/2021-MP/PGJ, de 
29/06/2021, publicada no d.o.E. de 01/07/2021, a qual delegou poderes 
à Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, para atuar a contar de 
01/07/2021, em todos os expedientes administrativos internos referentes a 
pedido de averbação de tempo de serviço de membros e servidores do MPPa.
 ProcUradoria-GEral dE JUStiÇa.
 Belém, 18 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUStiÇa

Protocolo: 843826
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 023/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 015/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e dPS GoN-
ÇalvES iNdÚStria E coMÉrcio dE aliMENtoS ltda (cNPJ nº 
64.106.552/0001-61)
objeto: registro de Preços para aquisição de café
data da assinatura: 23/05/2022
vigência: 25/05/2022 a 25/05/2023
Preços registrados: 

item Especificações apresen-
tação

Quant.
Estimada

Preço 
Unitá-

rio 

02

(cota Principal do item 02 – participação aberta)
café de primeira qualidade, em pó homogêneo, torrado e moído, 

do tipo SUPErior, constituídos de grãos tipo 6 coB, com no máxi-
mo 10% em peso de grãos com defeitos pretos, verdes e ou ardidos 

(Pva) e ausente de grãos preto-verdes e fermentados, composto 
100%  de café arábica; Bebida: sabor do tipo intenso, bebida dura, 

não admitindo-se rio e rio Zona; Ponto de torra: numa faixa de 
moderadamente clara a moderadamente escura; acondiciona-

mento: café em pacotes de 250 gramas, embalagem alto vácuo 
(“tijolinho”/puro vácuo), contendo o registro da data da validade e 

de fabricação, com prazo de validade mínimo de 06 meses, contados 
a partir da entrega pela coNtratada; Qualidade: a marca deve 

possuir registro no Ministério da agricultura, Selo de Pureza da aBic 
– Associação Brasileira da Indústria de Café e Certificado no PQC 

– Programa de Qualidade do café, da aBic, em plena validade, ou 
laudo de avaliação do café, emitido por laboratórios credenciados 

pela rede Brasileira de laboratórios analíticos de Saúde (habilitados 
pela vigilância Sanitária), com nota de Qualidade Global mínima de 
6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do café e laudo de 
análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% 

de impureza.
Marca: fratErNo SUPErior vácUo

fabricante: dPS Gonçalves ind. com. de alimentos ltda

Pacote de 
250g 7.500 7,99
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03

(cota reservada do item 02 – participação exclusiva ME/EPP)
café de primeira qualidade, em pó homogêneo, torrado e moído, 

do tipo SUPErior, constituídos de grãos tipo 6 coB, com no máxi-
mo 10% em peso de grãos com defeitos pretos, verdes e ou ardidos 

(Pva) e ausente de grãos preto-verdes e fermentados, composto 
100%  de café arábica; Bebida: sabor do tipo intenso, bebida dura, 

não admitindo-se rio e rio Zona; Ponto de torra: numa faixa de 
moderadamente clara a moderadamente escura; acondiciona-

mento: café em pacotes de 250 gramas, embalagem alto vácuo 
(“tijolinho”/puro vácuo), contendo o registro da data da validade e 

de fabricação, com prazo de validade mínimo de 06 meses, contados 
a partir da entrega pela coNtratada; Qualidade: a marca deve 

possuir registro no Ministério da agricultura, Selo de Pureza da aBic 
– Associação Brasileira da Indústria de Café e Certificado no PQC 

– Programa de Qualidade do café, da aBic, em plena validade, ou 
laudo de avaliação do café, emitido por laboratórios credenciados 

pela rede Brasileira de laboratórios analíticos de Saúde (habilitados 
pela vigilância Sanitária), com nota de Qualidade Global mínima de 
6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do café e laudo de 
análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% 

de impureza.
Marca: fratErNo SUPErior vácUo

fabricante: dPS Gonçalves ind. com. de alimentos ltda

Pacote de 
250g 2.500 7,99

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Endereço da contratada: av. José furcin, nº 158, Bairro Jardim Santa 
rosa, município de Bariri - SP, cEP 17.255-150, tel. (14) 3662- 8725 / 
(16) 98115-9815, E-mail cafefraterno.adm@gmail.com / diego.dpsgoncal-
ves@gmail.com,

Protocolo: 803133
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 022/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 015/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e SoUZa E foN-
SEca coNStrUÇÕES E coMÉrcio ltda (cNPJ nº 37.251.510/0001- 41)
objeto: registro de Preços para aquisição de açúcar
data da assinatura: 23/05/2022
vigência: 25/05/2022 a 25/05/2023
Preços registrados: 

item Especificações apre-
sentação

Quanti-
dade

estimada

Preço 
Unitá-

rio 

01

Açúcar refinado branco especial, de primeira qualidade, de ori-
gem vegetal (sacarose de cana de açúcar), livre de fermentações, 
isento de matéria terrosa, de parasitos e detritos animais ou ve-
getais, embalado em plástico resistente branco, hermeticamente 
fechado, em pacote com 01 quilograma, contendo o registro da 
data de validade e de fabricação. Prazo de validade mínimo de 1 
ano, contados a partir da entrega pelo licitante vencedor. Possuir 

registro no Ministério da agricultura.
Marca dE rEfErÊNcia: UNiÃo 

Pacote 
de 1kg 4.000 6,50

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Endereço da contratada: av. G - Quadra 90, s/nº - Bairro Salles Jardins, no 
município de castanhal – Pa, cEP 68745-000, tel (91) 99157-2206, E-mail 
construtoraclima@gmail.com,

Protocolo: 803145
extrato da Portaria n° 025/2022-MP/6JMaB
a 6ª 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° 000412-940/2022 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 025/2022-MP/6PJMaB
Envolvido: Município de Bom Jesus do tocantins, Secretaria Municipal de 
Saúde de Bom Jesus do tocantins.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas 
relacionadas ao Programa Nacional de imunização (PNi) – vacinação junto 
ao município de Bom Jesus do tocantins, referente ao ano de 2022.
Mayanna Silva de Souza Queiroz - Promotora de Justiça.

Protocolo: 843969
extrato da Portaria n° 032/2022-MP/6JMaB
a 6ª 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° 000408-940/2022 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 032/2022-MP/6PJMaB
Envolvido: Município de Marabá, centro de atenção Psicossocial de Marabá 
(caPS iii).
Assunto: Acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, a instituição pú-
blica cENtro dE atENÇÃo PSicoSSocial - caPS iii no município de 
Marabá, durante o ano de 2022.
Mayanna Silva de Souza Queiroz - Promotora de Justiça.

Protocolo: 844045
Portaria Nº 0651/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNiStrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 189/2022-MP/drH, de 18/8/2022, 
protocolizado no “SiP” sob o nº 12230/2022, em 18/8/2022;
coNSidEraNdo os termos da decisão proferida pela Subprocuradoria-
Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, à fl. 3;
coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de 
irregularidades no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei 
Estadual nº 5.810, de 24/1/1994,
r E S o l v E:
i - iNStaUrar Sindicância administrativa investigatória, objetivando o 
esclarecimento dos fatos.
ii - dESiGNar a comissão Permanente de Processo administrativo 
disciplinar e Sindicância, constituída por meio da Portaria nº 0812/2022-
MP/PGJ, de 3/3/2022, publicada no d.o.E. de 7/3/2022, composta pelos 
servidores estáveis carloS viNÍciUS rEiS doS SaNtoS (Presidente), 
JoEl carloS dE olivEira aSSUNÇÃo e rodriGo roSa dE SoUZa 
(Membros), para atuarem no procedimento.
iii – fiXar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
NiStrativa.
 Belém, 24 de agosto de 2022.
UBiraGilda Silva PiMENtEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 844042
extrato da Portaria n° 026/2022-MP/6JMaB
a 6ª 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° 000413-940/2022 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 026/2022-MP/6PJMaB
Envolvido: Município de Marabá, Hospital Materno infantil (HMi) de Marabá.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas 
relacionadas à superlotação dos leitos de Uti/Uci neonatal do Hospital 
Materno infantil de Marabá.
Mayanna Silva de Souza Queiroz - Promotora de Justiça.

Protocolo: 844037

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de terMo de aPostiLaMeNto
Nº do processo: 5031/2022
contrato nº: 02/2022
data da assinatura: 17/08/2022
Espécie: termo de apostilamento nº 01/2022, que entre si celebram o Mi-
NiStÉrio PUBlico dE coNtaS doS MUNiciPioS do EStado do Pará, 
cNPJ nº 05.018.916/0001-92 e a empresa PoSto UMariZal ltda – cNPJ 
nº : 14.082.648/0001-69.
objeto: promover a repactuação do preço do contrato, em virtude da ele-
vação/redução no custo do combustível decorrente da nova política de pre-
ço do Petróleo Brasileiro-Petrobrás, com base no art. 65, § 8º, da lei nº 
8666/93, alterando-se o valor inicialmente contratado o litro da gasolina 
comum de r$7,28 para r$5,73 e óleo diesel aditivado de r$7,29 para 
r$7,90, com efeitos retroativos a partir de 27.07.2022, ressaltando que 
ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato 
original e alterações, que não tenham sido modificadas expressamente por 
este instrumento.
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral 
do MPcM

Protocolo: 843913
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 003/2022 
a Prefeita Municipal de abaetetuba, no uso de suas atribuições, homolo-
ga o resultado da licitação: Modalidade: concorrência Pública nº 003/2022. 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para Eventual Prestação de 
Serviço de terraplanagem E recuperação de ramais, No Município de abae-
tetuba/Pa, Sendo a Empresa vencedora: Norte ambiental Gestão E Serviços 
ltda com o cNPJ: 10.944.348/0001-90. valor equivalente a um total de: r$ 
32.839.606,21 (trinta e dois milhões, oitocentos e trinta e nove mil, seiscen-
tos e seis reais e vinte e um centavos). data da Homologação: 24/08/2022. 
Francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita Municipal de abaetetuba.

Protocolo: 844177

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato 

Processo adMiNistratiVo Nº 2022/0525-002-PMa 
Modalidade: inexigibilidade nº 005/2022. objeto: contratação de Em-
presa Especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de Pes-
quisa e comparação de Preços Praticados Pela administração Pública Para 
atender a Secretaria Municipal de Meio ambiente/fundo Municipal de Meio 
ambiente. contratante: Secretaria Municipal de Meio ambiente/fundo Mu-
nicipal, cnpj 42.408.173/0001-93. contratada: NP tecnologia e Gestão de 
dados ltda, cnpj 07.797.967/0001-95. contrato adm. nº 185/2022-PE-PMa, 
valor Global de r$ 10.865,00. vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023. raphael 
thiago silva sereni - secretário de Meio ambiente.

Protocolo: 844179

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acara
eXtrato do terMo aditiVo ao coNtrato

toMada de PreÇo Nº a/2021-00005 
objeto: coNtrataÇÃo dE oBraS E SErviÇoS dE PaviMENtaÇÃo dE viaS 
EM BloQUEtES No MUNicÍPio dE acará NoS tErMoS dE coNvÊNio fdE 
Nº 006/2022, ProcESSo Nº 1161924/2021, cElEBrado ENtrE SEcrE-
taria dE EStado PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo E o MUNiciPio dE 
ácara/Pa. coNtratada: coNStrUtora rodriGUES EirEli - EPP cNPJ: 
09.461.216/0001-29- o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação 
da vigência do contrato Nº 20220398 vigência: 19/08/2022 a 19/12/2022. 
data dE aSSiNatUra: 19 de agosto de 2022. Pedro PaULo GoUVea 
Moraes. PreFeito MUNiciPaL de acara.

Protocolo: 844180

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALENQUER

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLeNQUer
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 023/2022
a PreFeitUra MUNiciPaL de aLeNQUer-Pa, em face da realização do 
Pregão Eletrônico SrP n° 023/2022, que objetivou o aQUiSiÇÃo dE EQUi-
PaMENtoS Para o MatadoUro MUNiciPal dE alENQUEr-Pa, conforme 
Solicitação do Processo administrativo nº 2006-1/2022, em atendimento ao 
disposto no art. 4º, inciso XXii da lei federal nº. 10.520/2002, decide ad-
JUdicar os atos do Pregoeiro e HoMoloGar o objeto da presente licitação, 
dos itens pelos valores unitários à empresa abaixo relacionada: 1) voltEX 
iNdÚStria E coMÉrcio dE EQUiPaMENtoS ltda, cNPJ: 34.598.653/0001-
36- itens: 01, 02, 03, 04; valor dos itens r$ 126.215,00 (cento e vinte e seis 
mil e duzentos e quinze reais).

Heverton dos santos silva
Prefeito Municipal de alenquer

Protocolo: 844181

PreFeitUra MUNiciPaL de aLeNQUer
eXtrato de coNtrato

coNtrato adMiNistratiVo Nº: 166.2022.02.9.023
oriGeM: PrEGÃo ElEtrÔNico - SrP, n° 023/2022 coNtrataNtE: PrE-
fEitUra MUNiciPal dE alENQUEr-Pa. coNtratada: voltEX iNdÚStria 
E coMÉrcio dE EQUiPaMENtoS ltda cNPJ 34.598.653/0001-36. oBJE-
to: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENtoS Para o MatadoUro MUNiciPal dE 
alENQUEr-Pa. fUNdaMENto lEGal: lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
valor: r$ 126.215,00 (cento e vinte e seis mil e duzentos e quinze reais). 
viGÊNcia: atÉ 30/12/2022. data dE aSSiNatUra: 04/08/2022.

Protocolo: 844182

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2022

o secretário Municipal de educação do Município de Brasil Novo/Pa, 
torna público a Homologação do procedimento licitatório em epigrafe, obje-
to: fornecimento parcelado de Gêneros alimentícios, leite Pasteurizado para 
Merenda Escolar, para manutenção do Programa Nacional de alimentação Es-
colar, empresa: d N da rocHa coMÉrcio ltda, com o valor total de r$ 
20.850,00. Brasil Novo/Pa, 22 de agosto de 2022.

eXtrato de coNtrato PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2022
coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo/fundo Municipal de 
Educação, coNtratado: d N da rocHa coMÉrcio ltda, cNPJ/Mf sob o 
nº 43.823.768/0001-78, contrato administrativo nº. 250/2022, com o valor 
total de r$ 20.850,00. oBJEto: fornecimento parcelado de Gêneros alimentí-
cios, leite Pasteurizado para Merenda Escolar, para manutenção do Programa 
Nacional de alimentação Escolar: foNtE dE rEcUrSoS: 2.034, 2.137, 2.029, 
2.044 e 3.3.90.30.00, viGÊNcia doS coNtratoS: até 31/12/2022. assina-
tura do contrato: Brasil Novo/Pa, 23/08/2022 - ordenador de despesas: 
Wederson Noiminche - secretário Municipal de educação.

Wederson Noiminche
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 844183

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato de coNtrato PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2021

coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, coNtratadoS: empre-
sa: H v dE MElo XaviEr EirEli, cNPJ: 24.757.212/0001-86, contrato admi-
nistrativo nº. 255/2022, com o valor total de r$ 10.664,42. oBJEto: registro de 
Preços da administração Pública Municipal para o futuro fornecimento de Gêneros 
alimentícios, material de limpeza, utensílios de cozinha e material de consumo 
diversos, para manutenção das atividades das Secretarias e fundos. foNtE dE 
rEcUrSoS: 2.030, 2.035, 2.048 e 3.3.90.30.00, viGÊNcia doS coNtratoS: 
até 31/12/2022. assinatura do contrato: Brasil Novo/Pa, 20/10/2021.

WedersoN NoiMiNcHe
Secretário interino Municipal de Educação

Protocolo: 844186

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de aPostiLaMeNto
terMo de aPostiLaMeNto, Nº 001/2021, para fins de incluir a seguinte 
dotação orçamentaria (20.606.0643.2072 - Mecanização de terra para Plantio 
de Grãos) para o empenho das despesas relativas ao contrato n° 240/2022, 
PE 024/2022, com fundamento no art. 65, §8 da lei 8.666/93, tendo como a 
seguinte dotação. coNtrataNtE - Município de Brasil Novo, coNtratado: 
GoNÇalvES & diaS ltda, cNPJ: 07.868.912/0006-33, oBJEto: aquisição de 
insumos e serviços (combustível) para fomento às ações de assistência técnica 
aos agricultores aderidos ao programa territórios Sustentáveis, no município 
de Brasil novo. conforme convênio nº 006/2022-SEdaP, ordenador de des-
pesas: Weder Makes carneiro, Prefeito Municipal de Brasil Novo.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 844187

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 

disPeNsa Nº 7/2021-020201 
a comissão de Licitação do Município de Breves, através do fundo Muni-
cipal de Educação, em cumprimento à ratificação procedida pela Sr.ª. Manuel-
le Espindola dos reis, Secretária Municipal de Educação, faz publicar o extrato 
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resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: objeto: locação de 
imóvel destinado a abrigar o centro de atendimento Educacional Especia-
lizado Hallef Pinheiro vasconcelos, localizado na travessa Justo chermont 
S/n, Bairro aeroporto, Breves/Pa, com intuito de atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação; contratada: Sr. thiago de Souza Men-
donça; cPf: 007.568.002-50. fundamento legal: art. 24, inciso X, da lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Gisele silva Valente - Presidente 
da cPL Breves.

eXtratos de coNtratos 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2022 

coNtrato Nº 20220216; origem: Pregão Eletrônico n° Pe 020/2022; con-
tratante: Prefeitura Municipal de Breves; contratada (o): J c Miranda dos 
Santos; objeto: formação de registro de Preços Para a futura e Eventual 
contratação de Empresa Especializada em transporte fluvial de Passageiros, 
Para o fornecimento de Passagens fluviais, objetivando o atendimento das 
Secretarias Municipais e fundos Municipais vinculados da Prefeitura de Bre-
ves/Pa. valor total: r$ 1.823.150,00; vigência: 23/06/2022 a 20/06/2023; 
data da assinatura: 23/06/2022. ordenador de despesa: José antônio 
azevedo Leão.
coNtrato Nº 20220226; origem: Pregão Eletrônico n° Pe 020/2022; con-
tratante: Secretaria Municipal de Saúde; contratada (o): J c Miranda dos 
Santos; objeto: formação de registro de Preços Para a futura e Eventual 
contratação de Empresa Especializada Em transporte fluvial de Passagei-
ros, Para o fornecimento de Passagens fluviais, objetivando o atendimento 
das Secretarias Municipais e fundos Municipais vinculados da Prefeitura de 
Breves/Pa. valor total: r$ 208.332,00; vigência: 08/07/2022 a 20/06/2023; 
data da assinatura: 08/07/2022. ordenador de despesa: Jucineide alves 
Barbosa.
coNtrato Nº 20220241; origem: Pregão Eletrônico n° Pe 020/2022; con-
tratante: fundo Municipal de Meio ambiente; contratada (o): J c Miranda dos 
Santos; objeto: formação de registro de Preços Para a futura e Eventual 
contratação de Empresa Especializada em transporte fluvial de Passageiros, 
Para o fornecimento de Passagens fluviais, objetivando o atendimento das 
Secretarias Municipais e fundos Municipais vinculados da Prefeitura de Bre-
ves/Pa. valor total: r$ 169.00,00; vigência: 03/08/2022 a 20/06/2023; data 
da assinatura: 03/08/2022. ordenador de despesa: carlos Felipe Nemer 
dos santos.
coNtrato Nº 20220228; origem: Pregão Eletrônico n° Pe 020/2022; 
contratante: fundo Municipal de Educação de Breves; contratada (o): J c 
Miranda dos Santos; objeto: formação de registro de Preços Para a futu-
ra e Eventual contratação de Empresa Especializada em transporte fluvial 
de Passageiros, Para o fornecimento de Passagens fluviais, objetivando o 
atendimento das Secretarias Municipais e fundos Municipais vinculados da 
Prefeitura de Breves/Pa. valor total: r$ 253.150,00; vigência: 14/07/2022 
a 20/06/2023; data da assinatura: 14/07/2022. ordenador de despesa: 
Manuelle espindola dos reis.
coNtrato Nº 20210505; origem: dispensa nº 7/2021-020201; contra-
tante: fme; contratado: Sr. thiago de Souza Mendonça; cPf: 007.568.002-
50; objeto: locação de imóvel destinado a abrigar o centro de atendimento 
Educacional Especializado Hallef Pinheiro vasconcelos, localizado na traves-
sa Justo chermont S/n, Bairro aeroporto, Breves/Pa, com intuito de aten-
der as necessidades da Secretaria Municipal de Educação; valor total: r$ 
66.000,00; vigência: 05 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021; 
data da assinatura: 05 de fevereiro de 2021.

eXtrato de terMo aditiVo 
oriGeM: disPeNsa Nº 7/2021-020201. coNtrato Nº 20210505 

contratante: fme; contratado: Sr. thiago de Souza Mendonça; cpf: 007.568.002-
50; objeto: locação de imóvel destinado a abrigar o centro de atendimento 
Educacional Especializado Hallef Pinheiro vasconcelos, localizado na travessa 
Justo chermont S/n, Bairro aeroporto, Breves/Pa, com intuito de atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação; tempo aditado: 12 Meses; 
vigência: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022; data da assina-
tura: 30 de dezembro de 2021.

Protocolo: 844188

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cacHoeira do PiriÁ / Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 017/2022 Pe
o Município de cachoeira do Piriá/Pa, por meio da Prefeitura Municipal 
torna público que às 15:00h do dia 08 de Setembro de 2022, no endereço 
eletrônico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na moda-
lidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, no modo de 
disputa aberto, que objetiva o rEGiStro dE PrEÇoS oBJEtivaNdo a fUtU-
ra E EvENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrESa(S) viSaNdo o forNEciMENto 
dE MatEriaiS tÉcNico E odoNtoloGico, afiM dE atENdEr aS dEMaN-
daS da SEcrEtaria MUNiciPal dE SaÚdE dE cacHoEira do Piriá-Pa. os 
interessados poderão obter o texto integral do edital e todas as informações 
sobre a licitação através do acesso à página do tribunal de contas do Muni-
cípio/Pa, www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da comissão Per-
manente de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de cachoeira do Piriá.
cachoeira do Piriá/Pa, 24 de agosto de 2022 - Keynes Lemos da silva - 
secretário Municipal.

Protocolo: 844190

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de coNtrato. disPeNsa Nº 013-2022 

contrato nº 0508001-2022-disP. nº 7/2022-013. contratante: Município 
de capanema/Prefeitura Municipal. contratado: Paramed distribuidora de Me-
dicamentos ltda com cnpj nº 16.647.278/0001-95. objeto: aquisição de ma-
teriais e equipamentos para uso dos agentes de combate as endemias (acES) 
da Secretaria Municipal de Saúde. fundamento legal: art. 24, inciso v, da lei 
federal nº 8.666/93. vigência: 12 (doze) meses. valor Global: r$18.428,95. 
data de assinatura: 05/08/2022.

eXtrato de terMo aditiVo 
termo aditivo Pregão Presencial nº 9/2021-003. termo aditivo ao contra-
to nº 0508002-2021. Pregão Presencial nº 003-2021. objeto: Manutenção 
de veículos e Máquinas, com fornecimento de peças, para atender as neces-
sidades da Prefeitura Municipal de capanema/Pa. contratado: luzenira costa 
comércio e Serviços de autos - Me, cnpj Nº 22.095.653/0001-34:12 (doze) 
Meses. fund. legal: art. Nº 57, § 1º, inciso ii da lei federal nº 8.666/93. 
assinatura: 01/08/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito.

Protocolo: 844193

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
eXtrato de coNtrato 

coNtrato decorreNte datoMada de PreÇo Nº 006/2020 - PMcP. 
objeto do contrato: contratação de empresa especializada na implantação de 
infraestrutura viária com a recuperação das estradas vicinais: sendo 11,200 
km no trecho entre a comunidade barro vermelho à comunidade nova co-
lônia, 7,100 km entre a comunidade grota seca à Pa 253 e 4,00 km entre 
a comunidade são Benedito À Pa 253, no município de capitão poço - Pará 
conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos 
coNtrato nº2020.230901 contratante: Prefeitura Municipal de capitão Po-
ço,contratado:cBS Serviços de instalação E Manutençao Eletrica Eireli, cNPJ 
32.492.892/0001-04 ,valor global r$ 1.047.630,93(Um Milhão e Quarenta 
e Sete Mil e Seiscentos e trinta reais e Noventa e três centavos). vigên-
cia23/09/2020 à 23/09/2021.

Protocolo: 844194

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aVisos de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos N° 023/2022/PMc 
a Prefeitura Municipal de castanhal, através da Secretaria Municipal de 
Suprimento e licitação - comissão Permanente de licitação/cPl, nomeada 
pela Portaria n° 793/22 de 09/05/2022, com sede à av. Barão do rio Branco, 
n° 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, torna público a 
abertura e julgamento da licitação na modalidade tomada de preços sob o 
critério de julgamento “menor preço global” para contratação de empresa 
especializada para construção da sede da associação Esportiva da Porteli-
nha, neste Município de castanhal/Pará.  Participantes: firmas cadastradas 
ou que comprovem qualificação para tal até três dias antes do recebimento e 
abertura das propostas. data do recebimento e abertura dos documentos de 
habilitação e propostas: 12/09/2022, às 09:00 horas no auditório da Secre-
taria Municipal de indústria e comércio/SEMicS localizado na av. altamira, 
n.° 850, Bairro: Nova olinda, neste Município de castanhal/Pará.  Edital: Poderá 
ser obtido no prédio da PMc, Secretaria Municipal de Suprimento e licitação, 
localizado na av. Barão do rio Branco, n° 2232, Bairro: centro, neste Município 
de castanhal/Pará, através do e-mail:  licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br ou 
através do site: http://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/.

toMada de PreÇos N° 024/2022/PMc 
a Prefeitura Municipal de castanhal, através da Secretaria Municipal de 
Suprimento e licitação - comissão Permanente de licitação/cPl, nomeada 
pela Portaria n.° 793/22 de 09/05/2022, com sede à av. Barão do rio Branco, 
n° 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, torna público a 
abertura e julgamento da licitação na modalidade tomada de preços sob o 
critério de julgamento “menor preço global” para contratação de empresa 
especializada para construção da sede da associação Esportiva da corrente 
do distrito de apeú, neste Município de castanhal/Pará.  Participantes: firmas 
cadastradas ou que comprovem qualificação para tal até três dias antes do 
recebimento e abertura das propostas. data do recebimento e abertura dos 
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documentos de habilitação e propostas: 13/09/2022, às 09:00 horas no au-
ditório da Secretaria Municipal de indústria e comércio/SEMicS localizado na 
av. altamira, n° 850, Bairro: Nova olinda, neste Município de castanhal/Pará.  
Edital: Poderá ser obtido no prédio da PMc, Secretaria Municipal de Suprimen-
to e licitação, localizado na av. Barão do rio Branco, n° 2232, Bairro: centro, 
neste Município de castanhal/Pará, através do e-mail:  licitacao.supri@casta-
nhal.pa.gov.br  ou através do site: http://castanhal.cr2transparencia.com.br/
categoria/licitacoes/.

toMada de PreÇos N° 025/2022/PMc 
a Prefeitura Municipal de castanhal, através da Secretaria Municipal de 
Suprimento e licitação - comissão Permanente de licitação/cPl, nomeada 
pela Portaria n° 793/22 de 09/05/2022, com sede à av. Barão do rio Branco, 
n° 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, torna público a 
abertura e julgamento da licitação na modalidade tomada de preços sob o cri-
tério de julgamento “menor preço global” para contratação de empresa espe-
cializada para construção da sede da associação Esportiva do campo do amé-
rica, neste Município de castanhal/Pará.  Participantes: firmas cadastradas 
ou que comprovem qualificação para tal até três dias antes do recebimento e 
abertura das propostas. data do recebimento e abertura dos documentos de 
habilitação e propostas: 14/09/2022, às 09:00 horas no auditório da Secre-
taria Municipal de indústria e comércio/SEMicS localizado na av. altamira, n° 
850, Bairro: Nova olinda, neste Município de castanhal/Pará.  Edital: Poderá 
ser obtido no prédio da PMc, Secretaria Municipal de Suprimento e licitação, 
localizado na av. Barão do rio Branco, n.° 2232, Bairro: centro, neste Muni-
cípio de castanhal/Pará, através do e-mail:  licitacao.supri@castanhal.pa.gov.
br  ou através do site: http://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/
licitacoes/.

toMada de PreÇos N° 026/2022/PMc. 
a Prefeitura Municipal de castanhal, através da Secretaria Municipal de 
Suprimento e licitação - comissão Permanente de licitação/cPl, nomeada 
pela Portaria n° 793/22 de 09/05/2022, com sede à av. Barão do rio Branco, 
n° 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, torna público a 
abertura e julgamento da licitação na modalidade tomada de preços sob o 
critério de julgamento “menor preço global” para contratação de empresa es-
pecializada para reforma e ampliação do complexo esportivo do Bairro fonte 
Boa, neste Município de castanhal/Pará.  Participantes: firmas cadastradas 
ou que comprovem qualificação para tal até três dias antes do recebimento e 
abertura das propostas. data do recebimento e abertura dos documentos de 
habilitação e propostas: 15/09/2022, às 09:00 horas no auditório da Secre-
taria Municipal de indústria e comércio/SEMicS localizado na av. altamira, n° 
850, Bairro: Nova olinda, neste Município de castanhal/Pará.  Edital: Poderá 
ser obtido no prédio da PMc, Secretaria Municipal de Suprimento e licitação, 
localizado na av. Barão do rio Branco, n° 2232, Bairro: centro, neste Municí-
pio de castanhal/Pará, através do e-mail:  licitacao.supri@castanhal.pa.gov.
br  ou através do site: http://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/
licitacoes/. sílvio roberto Monteiro dos santos - Presidente da cPL.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 073/2022/FMs 
objeto: contratação de empresa para aquisição de fórmulas alimentares (die-
tas enterais, fórmulas infantis e complementos alimentares), para atender a 
demanda da atenção Primária e assistência farmacêutica do município de 
castanhal/Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a di-
vulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 06/09/2022, às 
09:00 horas). o edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios; www.comprasnet.
gov.br e no e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da 
publicação. cleonice da costa trindade - Pregoeira/FMs.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 075/2022/PMc 
a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Muni-
cipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licita-
tório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 
075/2022/PMc, cujo objeto é contratação de Empresa Especializada para o 
fornecimento de material esportivo, em atendimento as demandas da Secre-
taria Municipal de Esporte e lazer, Secretaria Municipal de Educação, Bem 
como a Secretaria Municipal de assistência Social, deste Município de cas-
tanhal/Pa por um período de 12 (doze) Meses. a sessão pública de Pregão 
Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início da 
etapa de lances no dia 08/09/2022às 09:00 horas. o Edital estará disponível 
nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/  e 
www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a 
partir da data da publicação. sheila Mirian Medeiros Gomes - Pregoeira 
da Prefeitura Municipal de castanhal.

Protocolo: 844195

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLARES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coLares
aViso de LicitaÇÃo. 

PreGÃo eLetrÔNicosrP Nº 010/2022. 
objeto: registro de Preços Para futura e Eventual aquisição de Materiais 
Esportivos e Premiações Para atender as necessidades da Secretaria Munici-
pal de assistência Social do Município de colares/Pa. abertura: 06/09/2022, 
às 10:00hs, local: www.portaldecompraspublicas.com.br aquisição do Edital: 
Site do compras Públicas, tcm/Pa e Portal da transparência. Maria Lucimar 
Barata - Prefeita Municipal.

Protocolo: 844196

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico  Nº 012/2022PMc-tipo: menor preço por lote, 
objeto coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM EXEcUÇÃo dE SEr-
viÇoS dE PaviMENtaÇÃo aSfaltica, MEio -fio/SarJEta, calÇada E Si-
NaliZaÇÃo da viciNal coMUNidadE dE caratatEUa (6,68 KM), No MU-
NiciPio dE cUrUÇa, coNforME coNvÊNio Nº183/2022. Sessão Pública: dia 
06/09//2022, às 09:00h .informações: Edital disponível: Na sede da Prefeitura, 
https://www.https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/www.bll.org.br/
JeFFersoN Ferreira de MiraNda -Prefeito Municipal de curuça/Pa.

Protocolo: 844199

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico  Nº 011/2022PMc-tipo: menor preço por lote, ob-
jeto registro de preço para eventual contratação de empresa  para aquisição de 
uniformes dos alunos do município de curuça. Sessão Pública: dia 06/09//2022, 
às 11:00h .informações: Edital disponível: Na sede da Prefeitura, https://www. 
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/www.bll.org.br/JeFFersoN 
Ferreira de MiraNda -Prefeito Municipal de curuça/Pa.

Protocolo: 844200

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MUNicÍPio de Faro - Pa
o MUNicÍPio de Faro reaLiZarÁ No dia 0/609/2022 Às 10:00 
Hrs, PreGÃo eLetroNico Nº 2022/17. oBJEto: PrEGÃo ElEtroNico 
Para rEGiStro dE PrEÇoS Para a coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSi-
ÇÃo dE MatEriaiS dE coNStrUÇÃo, MatEriaiS HidraUlicoS, fErraMENtaS 
E MatEriaiS dE SEGUraNÇa Para atENdEr aS NEcESSidadES da PMf E dE-
MaiS fUNdoS do MUNiciPio dE faro. o rESPEctivo Edital E SEUS aNEXoS 
ENcoNtra-SE diSPoNivEiS No SitE: https://www.portaldecompraspublicas.com.
br/18/, qualquer esclarecimento sobre o edital será feito pelo endereço eletrônico.

Protocolo: 844201

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
eXtrato de aditiVo 

esPÉcie: 5º termo aditivo de Prorrogação do prazo de vigência de contrato 
nº 038/2020, t.P. N° 01/2020, por 150 dias, contado a partir de 22 de agosto 
de 2022. contratada: cascavel construtora Eireli. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de floresta do araguaia. data de assinatura: 22/08/2022. divailton 
Moreira de souza - Presidente da cPL.

Protocolo: 844202

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de terMo aditiVo
espécie: 5º termo aditivo de prazo de 05 (cinco) meses a partir de 01/09/2022 
ao contrato nº 20200305, oriundos da concorrência nº 3/2020-01-PMGP. 
Francisco david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 844203

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de cHaMada PÚBLica Nº 7/2022-00034
o Município de iPiXUNa do ParÁ, através da PreFeitUra MUNiciPaL, 
por intermédio da Senhora Presidente, torna público que às 09:00 horas do 
dia 15 de setembro de 2022, fará realizar licitação na modalidade cHaMada 
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PÚBlica, cujo objeto é cHaMada PÚBlica Para aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS 
aliMENtÍcioS, ProvENiENtES da aGricUltUra faMiliar Para atENdEr 
aS NEcESSidadES daS SEcrEtariaS dE SaÚdE E aSSiStÊNcia Social 
do MUNicÍPio dE iPiXUNa do Pará, coNforME tErMo dE rEfErÊNcia. 
(SEGUNda cHaMada).

arteMes siLVa de oLiVeira-PrEfEito MUNiciPal
Protocolo: 844204

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-010-Pe 
Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item que objetiva aquisição de 
Material Permanente oriunda de Emenda Parlamentar que versa Sobre as 
Propostas nº 13711.955000-1220-04 e 13711.955000/1210-01, tem como 
objetivo Equipar as Unidades de Saúde do Municipio de Magalhães Barata Pará, 
para o desenvolvimento de Suas atividades com Qualidade e implementação de 
informatização. abertura 09/09/2022 as 09:00h. informações:  cpl.magalhaes-
barata21@gmail.com.Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.
br. azle Villas Boas Braga - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 844205

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata
aViso de LicitaÇÃo 

cHaMada PÚBLica Nº 7/2022-0016 
chamada Pública, Para aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura 
familiar e do Empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa 
Nacional de alimentação Escolar - Pnae, visando atender as Necessidades dos 
alunos Matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Magalhães 
Barata/Pa, conforme o termo de referencia anexo i. abertura: 16/09/2022 
às 09:00h. local: Sala de comissão de licitação da Prefeitura Municipal de 
Magalhaes Barata - localizada na rua lauro Sodré s/n - centro cEP 68722-
000. informações: cpl.magalhaesbarata21@gmail.com. Edital disponível em: 
Mural do tcm e Portal da transparência. rosangela do socorro N. da silva 
- secretária Municipal de educação.

Protocolo: 844206

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-011-Pe/srP 
Pregão eletrônico para registro de Preços do tipo menor preço por item 
que objetiva o registro de Preço Para futura e Eventual contratação de Empresa 
Para a aquisição de Materiais Eletricos e objetivando e Manutenção da ilumina-
ção pública, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de obras de 
Magalhães Barata/Pa. abertura 12/09/2022 as 09:00h. informações:  cpl.magalha-
esbarata21@gmail.com. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.
br. sergio dos santos Pinheiro - secretário Municipal de obras.

Protocolo: 844207
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato ao coNtrato Nº 424/2022/seVoP 

Processo Licitatório nº 10.248/2022/PMM, autuado na modalidade coN-
corrÊNcia (SrP) Nº 009/2022-cEl/SEvoP/PMM, que gerou a ata de re-
gistro de Preços Nº 076/2022-cEl/SEvoP/PMM, objeto: locaÇÃo dE Ma-
QUiNaS E vEicUloS, Para atENdEr aS NEcESSidadES da SEcrEtaria 
dE viaÇÃo E oBraS PUBlicaS - SEvoP. Empresa: MaraBá locadoara 
dE vEÍcUlo ltda-EPP, cNPJ/Mf sob o Nº 03.659.854/0001-72; valor r$ 
574.120,00 (quinhentos e setenta e quatro mil, cento e vinte reais). assina-
tura 12/08/20222, vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secre-
tário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 429/2022/seVoP 
Processo Licitatório nº 10.248/2022/PMM, autuado na modalidade coN-
corrÊNcia (SrP) Nº 009/2022-cEl/SEvoP/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços Nº 076/2022-cEl/SEvoP/PMM, objeto: locaÇÃo dE MaQUiNaS E 
vEicUloS, Para atENdEr aS NEcESSidadES da SEcrEtaria dE viaÇÃo E 
oBraS PUBlicaS - SEvoP. Empresa: J l coNStrUÇÕES E SErviÇoS ltda, 
cNPJ: 01.667.733/0001-47; valor r$ 665.964,00 (seiscentos e sessenta e cinco 
mil, novecentos e sessenta e quatro reais). assinatura 12/08/20222, vigência: 
31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 844213

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 421/2022/seMad 

Processo administrativo nº 13.456/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 045/2022-cEl/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 074/2022-cEl/SEvoP/PMM, objeto aQUiSiÇÃo 
dE MatEriaiS E EQUiPaMENtoS Para atENdEr a SEcrEtaria MUNiciPal 
dE aGricUltUra; Empresa ElEtrofortE 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: 844214

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

Processo Nº 16.402/2022-PMM, PreGÃo PreseNciaL Nº 049/2022 
-ceL/seVoP/PMM, referente à rEGiStro dE PrEÇoS coM viStaS À aQUi-
SiÇÃo dE MÓvEiS Para EScritÓrio, Para atENdEr aS NEcESSidadES 
da UNidadE GEStora, SErviÇo dE SaNEaMENto aMBiENtal dE MaraBá 
- SSaM Empresa: v G dE SoUSa fErrEira ltda - cNPJ N° 23.912.114/0001-
03. valor total: r$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais). Situ-
ação: HoMoloGado. Publique-se o resultado do processo em tela que seja 
elaborado, atendendo ao princípio da vinculação ao instrumento convocatória 
de acordo com a lei de licitações, o competente coNtrato adMiNiStra-
tivo e convoque a vencedora do referido certame para celebrá-los. Marabá-
Pa,17 de agosto de 2022. Múcio eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 844209
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL Nº 059/2022-ceL/seVoP/PMM 
Processo N° 21.119/2022-PMM - tipo Menor Preço por lote. data da Ses-
são: 08/09/2022 - 14h (horário local). objeto: rEGiStro dE PrEÇo Para 
EvENtUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para vEÍcUloS lEvES, Para atENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrEtaria MUNiciPal dE viaÇÃo E oBraS PÚBlicaS 
- SEvoP - PMM. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEvoP/PMM - 
Prédio da SEvoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, 
das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.
pa.gov.br, ou no portal do tcM/Pa, ou pelo Portal da transparência/Marabá. 
ass.: Higo Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 844210

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao coNcorrÊNcia Nº 014/2022-ceL/
seVoP/PMM, Processo n° 14.112/2022-PMM, objeto: coNtrataÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para a EXEcUÇÃo dE oBraS dE drENaGEM, 
PaviMENtaÇÃo E UrBaNiZaÇÃo NoS BairroS BoM PlaNalto, JardiM 
UNiÃo, JardiM SÃo JoÃo, liBErdadE, idEPENdENcia No NÚclEo cida-
dE Nova, E folHa 33 No NÚclEo Nova MaraBá, MUNicÍPio dE MaraBá/
Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa fGS 
coNStrUtora E SErviÇoS EirEli, cNPJ 21.058.147/0001-02, vencedora 
com o valor total: r$ 4.060.575,67. assinatura: em 23/08/2022, secre-
tária Municipal de obras - FÁBio cardoso Moreira- secretário.

Protocolo: 844211

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 431/2022/seMad 

Processo administrativo nº 17.384/2022-PMM, autuado na moda-
lidade PrEGÃo ElEtroNico Nº 076/2022-cPl/PMM, objeto: aquisição 
de retroescavadeira para a Secretaria Municipal de agricultura - SEaGri; 
Empresa rEvEMar coMErcio dE MaQUiNaS iNdUStriaiS ltda, cNPJ: 
17.449.881/0001-25; valor r$ 430.500,00 (quatrocentos e trinta mil e qui-
nhentos reais), assinatura 22/08/2022 vigência: 31/12/2022. José Nilton 
de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 844216

eXtrato do PriMeiro terMo de aditiVo 
ao coNtrato Nº 103/2021-seMed/PMM 

Processo Licitatório nº 18.626/2021-PMM, tomada de Preços n° 047/2021-
ceL/seVoP/PMM. objeto do contrato original: coNtrataÇÃo dE EMPrESa 
dE ENGENHaria Para coNclUSÃo da coNStrUÇÃo do NEi dEodoro 
dE MENdoNÇa, localiZado Na rUa 05 dE aBril, Nº 470, Bairro Mara-
Bá PioNEira, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. objeto do aditivo: aditivar o 
quantitativo do contrato original n.º  103/2021-SEMEd/PMM, em aproximada-
mente 4,388843%, correspondente a r$ 27.759,51 (vinte e sete mil, setecentos 
e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos),  adicionar novos itens 
qualitativos a planilha do contrato em aproximadamente 10,75811%, corres-
pondente a r$ 68.045,22 (sessenta e oito mil, quarenta e cinco reais e vinte 
e dois centavos), e suprimir itens do contrato em aproximadamente 14,09965%, 
correspondente a r$ 89.180,53 (oitenta e nove mil, cento e oitenta reais e cin-
quenta e três centavos), totalizando o valor do aditivo em r$ 6.624,20 (seis mil, 
seiscentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), tornando o valor total acumu-
lado do contrato em r$ 639.125,94 (seiscentos e trinta e nove mil, cento e vinte 
e cinco reais e noventa e quatro centavos). contratada: Wf liMa ENGENHaria 
EirEli - ME, cNPJ/Mf sob Nº 27.260.556/0001-73. assinatura: 24/08/2022. 
Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 844217

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 008.2022.PMM.sesaU 
Órgão: Município de Mocajuba/Secretaria Municipal de Saúde. objeto: aqui-
sição de Equipamento e Material Permanente, para atender às Unidades de 
Saúde de Mocajuba/Pa. data, Hora e local de abertura: 08 de Setembro de 
2022 às 10h00mm, no www.comprasnet.gov.br. Edital e informações: de 2ª 
a 6ª feira (dias úteis), das 08h00mm às 12h00mm, na Sala da divisão de 
licitação, situada no mesmo endereço supracitado, onde o Edital poderá ser 
obtido isento de qualquer taxa, mediante apresentação de mídia (cd-r ou 
DVD-R) virgem, pelo interessado que se identificar, através de preenchimento 
de formulário próprio do órgão ou através do Portal da transparência no site 
do tcM/Pa. Wilson Moraes Nunes - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 844218
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aVisos de LicitaÇÕes
PreGÃo eLetrÔNico - N° Pe 21/2022-PMNi

o Município de NoVa iPiXUNa - Pa, através do PrEfEitUra MUNiciPal por 
intermédio do coordenador de licitação, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma Eletrônica, 
tipo Menor Preço, por itEM, em Sessão Pública Eletrônica a partir das 10h00mim 
(horário de Brasília - df) do dia 13/09/2022, através do site: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. objeto: aQUiSiÇÃo dE vEÍcUloS E MotociclEtaS EM 
atENdiMENto aoS coNvÊNioS: 052/2022, 053/2022 E 058/2022, firMadoS 
JUNto À SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE do Pará - SESPa. o Edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da transparência do Município 
de Nova ipixuna - Pa, Mural de licitações - tcM/Pa, e-mail: cpl.pmni@gmail.com, 
no site do Portal de compras Públicas e/ou na Sala da comissão de licitação, na 
rUa aNtÔNio MarrocoS, N° 01, Bairro: fElicidadE, a partir da publicação 
deste aviso, no horário de expediente.

PreGÃo eLetrÔNico - N° Pe 22/2022-PMNi srP
o Município de NoVa iPiXUNa - Pa, através da PrEfEitUra MUNiciPal, 
por intermédio do coordenador de licitação, torna público, para conhecimen-
to dos interessados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma 
Eletrônica, tipo Menor Preço, por itEM, Sistema de registro de Preços - SrP, 
em Sessão Pública Eletrônica a partir das 10h00min (horário de Brasília- df) 
do dia 14/09/2022, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. ob-
jeto: rEGiStro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES fUtUraS E ParcEladaS dE 
iNSUMoS E fErtiliZaNtES aGrÍcolaS. o Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no Portal da transparência do Município de Nova ipixuna - Pa, Mural de 
licitações - tcM/Pa, e-mail: cpl.pmni@gmail.com, no site do Portal de compras Pú-
blicas e/ou na Sala da comissão de licitação, na rUa aNtÔNio MarrocoS, N° 01, 
Bairro: fElicidadE, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente.

Nova ipixuna - Pa, 24 de agosto de 2022
FraNQUissUeL GoMes reis - coordenador de licitação

Portaria nº 050/2021 - GP
Protocolo: 844220

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 003/2022 
objeto: contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da qua-
dra coberta da EMEiEf tancredo Neves, localizada na rua da Paz, nº 146, Bairro 
Jardim Planalto, município de Novo Progresso - Pa.tomada de Preços nº003/2022. 
tipo: Menor Preço Global. data de abertura: 12/09/2022. Hora 08h00min (hora 
local). Endereço para informações: trav. Belém, nº 768,Bairro Jardim Europa, 
Novo Progresso/Pa.o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no referido 
endereço e no site www.novoprogresso.pa.gov.br. Horário de atendimento 07h00 
as 13h00 (hora local). eliane tomás dos santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 844221
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURILÂNDIA DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUriLaNdia do Norte-Pa
eXtrato de coNtrato

contrato administrativo nº 381/2022/PMoN; referente ao Pregão Ele-
trônico nº 00043/2022/PMoN; contratante: Municipio de ourilandia do Nor-
te - Pa; contratada: PErEira coNSUltoria E ProJEtoS aGroPEcUarioS 
ltda, inscrita sob o cNPJ de nº 30.256.466/0001-13; objeto: Prestação dos 
serviços de construção do viveiro de mudas, para uso nas atividades desen-
volvidas pela Secretaria Municipal de agricultura, industria e comercio da 
cidade de ourilandia do Norte - Pa. valor total: r$ 48.900,00 (Quarenta e 
oito Mil e Novecentos reais). vigência: 31/12/2022.

Julio cesar dairel-Prefeito Municipal
Protocolo: 844222

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n°  9/2022-00048  
Para sisteMa de reGistro de PreÇos 

objeto: aquisição de peças do tipo mangueiras e terminais hidráulicos para 
serem utilizadas na manutenção dos veículos pesados e equipamentos per-

tencentes a frota da Prefeitura Municipal de Paragominas. data de abertura: 
12/09/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, 
no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, 
de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 
1212 - centro. Pgm: 25/08/2022. Jorge Pascoa da silva - Pregoeiro. Por-
taria n° 04/2022-GPP.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico n°  9/2022-00051 

objeto: aquisição de uma motoniveladora, objetivando atender a Secreta-
ria Municipal de infraestrutura, através do convênio que celebram o Estado 
do Pará, com a Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
SEdaP e o Município de Paragominas/Pa, convênio nº 26/2022 - SEdaP, Pro-
cesso nº 2021/954760. data de abertura: 12/09/2022 as 09:00 hs. a retirada 
do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.portaldecompraspu-
blicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, 
na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 25/08/2022. 
diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 844224

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso cHaMada PÚBLica

cHaMada PÚBLica nº 001/2022
chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjei-
ros) oriundos da agricultura familiar para atender o cardápio da merenda 
escolar do programa nacional de alimentação Escolar (PNaE), Município de 
Piçarra. abertura: 13/09/2022 horário: 09:00hs. informações e Editais av. 
araguaia s/n centro ou Site: www.tcm.pa.gov.br Site: www.picarra.pa.gov.br 
e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com.

saMira de JesUs soUsa-PresideNte cPL
Protocolo: 844225

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº: 20220207 

origem: inexigibilidade 003/2022 contratante:Prefeitura Municipal de 
Placas cnpj  01.611.858/0001-55 contratada (o) Pinheiro & Penafort advoga-
dos associados cnpj 16.525.583/0001-0 objeto: contratação de Escritório de 
advocacia Para Elaboração E acompanhamento Processual, Em todos os Graus 
de Jurisdição, de ação Judicial com o fito de apurar E reaver deduções in-
constitucionais realizadas Pela União Nos repasses Mensais das cotas do fPM. 
valor: os honorários será equivalente de r$200,00 (duzentos reais) para casa 
r$1.000,00 (mil reais) do valor efetivamente auferido em liquidação de senten-
ça ou em acordo judicial ou extrajudicial, a qualquer titulo, incluindo qualquer 
modalidade de transação judicial ou extrajudicial leva a efeito com a união 
federal, sem prejuízo do montante eventualmente fixado pelo juízo a titulo 
sucumbencial, na forma da lei. vigência: 18 de agosto de 2022 extinguindo-
se em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 18 de agosto de 2022.
coNtrato Nº: 20220208; origem: tomada de Preços 007/2022 contra-
tante:Prefeitura Municipal de Placas cnpj  01.611.858/0001-55 contratada 
(o) E c G lima Eireli cnpj 38.235.887/0001-70 objeto: contratação de Em-
presa Para construção de arquibancada, alambrado E iluminação do Estádio 
Municipal de Placas/Pa. valor total: r$ 751.240,36 (setecentos e cinquenta 
e um mil, duzentos e quarenta reais e trinta e seis centavos). vigência: 23 
de agosto de 2022 extinguindo-se em 23 de fevereiro de 2023; data da 
assinatura: 23 de agosto de 2022.
coNtrato Nº: 20220189; origem: Pregão eletronico 005/2022 contra-
tante:Prefeitura Municipal de Placas cnpj  01.611.858/0001-55 contratada 
(o) E S andrade Eireli., inscrita No cnpj (Mf) Sob o Nº cnpj 24.176.812/0001-
50. Objeto: aquisição de óleo para motor hidráulico e lubrificante para atender 
as necessidades do poder executivo municipal de Placas/Pa. valor total: r$ 
179.967,25 (cento e setenta e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais 
e vinte e cinco centavos). vigência: 01 de agosto de 2022 extinguindo-se em 
31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 01 de agosto de 2022.
coNtrato Nº: 20220195; origem: Pregão eletronico 005/2022 contra-
tante:Prefeitura Municipal de Placas cnpj  01.611.858/0001-55 contratada 
(o) tg da Silva Eireli., inscrita No cnpj (Mf) Sob o Nº cnpj 04.622.119/0001-
57 Objeto: aquisição de óleo para motor hidráulico e lubrificante para atender 
as necessidades do poder executivo municipal de Placas/Pa. valor total: r$ 
98.971,45 (noventa e oito mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta 
e cinco centavos) vigência: 01 de agosto de 2022 extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2022; data da assinatura: 01 de agosto de 2022. Leila raquel 
Possimoser - Prefeita.
coNtrato Nº: 20220209; origem: carta convite 001/2022 contratan-
te:Prefeitura Municipal de Placas cnpj  01.611.858/0001-55 contratada (o) 
J l P de oliveira Eireli cnpj: 31.785.459/0001-71 objeto: contratação de 
Empresa Para Execultar construções E instalações fisicas Para feira de Ex-
posição Em Placas - Pará. valor total: r$ 329.234,52 (trezentos e vinte e nove 
mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). vigência: 24 de 
agosto de 2022 extinguindo-se em 24 de Novembro de 2022;  data da assina-
tura: 24 de agosto de 2022. Leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal.
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eXtrato ata de reGistro de PreÇos 
orgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Placas objeto registro de 
Preços Para Seleção de Proposta Mais vantajosa Para futura E Eventual aqui-
sição de refeições Prontas, do tipo Marmita, Para atender a demanda dos 
fundos Municipais: assistência Social, Saúde, Meio ambiente, Educação, Pre-
feitura E Sec. vinculadas a Prefeitura. vencedora total: cleonice freitas da 
Silva-  cNPJ Nº 30.890.042/0001-06 r$ 110.700,00 (cento e dez mil e sete-
centos reais). valor total da ata r$ 110.700,00 (cento e dez mil e setecentos 
reais). Leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal

Protocolo: 844227

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2022 
a Prefeitura Municipal de Placas cNPJ Nº 01.611.858/0001-55 através 
do fundo Municipal de Saude, cNPJ-Mf, Nº 12.566.342/0001-52torna público 
que conforme processo administrativo 101/2022, referente ao Pregão Eletrô-
nico nº 023/2022, e nos termos da legislação vigente, foi homologado seu 
resultado no dia 24/08/2022, pela Secretario de Saude Gilberto Bianor dos 
Santos Paiva objeto: aquisição de tablet Para Execução do Sistema E-Sus de 
atenção Básica a Saúde. vencedora total:  f. M. Silva dos Santos comercio Ei-
reli cNPJ: 33.389.117/0001-68. valor total: r$ 141.246,00(cento e quarenta 
e um mil duzentos e quarenta e seis reais) ainda, torna -se público para co-
nhecimento dos interessados que houve aceitabilidade da intenção de recurso 
manifestada por licitante, porem houve a desistência do mesmo, os anexos 
podem ser consultados no portal da transparência do município bem como no 
comprasnet. Gilberto Bianor dos santos Paiva - sec. municipal de saúde.

eXtratos de coNtratos 
coNtrato Nº: 20220190; origem: Pregão eletronico 005/2022 contra-
tante:fundo Municipal de Saude, cnpj-Mf, Nº 12.566.342/0001-52 contratada 
(o) E S andrade Eireli., inscrita No cnpj (Mf) sob o nº cnpj 24.176.812/0001-
50 Objeto: aquisição de óleo para motor hidráulico e lubrificante para atender 
as necessidades do poder executivo municipal de Placas/Pa. valor total: r$ 
13.010,00 (treze mil, dez reais). vigência: 01 de agosto de 2022 extinguindo-
se em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 01 de agosto de 2022.
coNtrato Nº: 20220196; origem: Pregão eletronico 005/2022 contratan-
te:fundo Municipal de Saude, cnpj-Mf, Nº 12.566.342/0001-52 contratada 
(o) tG da Silva Eireli., inscrita no cNPJ (Mf) sob o nº cNPJ 04.622.119/0001-
57 OBJETO: aquisição de óleo para motor hidráulico e lubrificante para aten-
der as necessidades do poder executivo municipal de Placas/Pa. valor total: 
r$ 4.317,90 (quatro mil, trezentos e dezessete reais e noventa 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 - . municipal de saúde

Protocolo: 844228

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº: 20220191; origem: Pregão ele-
tronico 005/2022. contratante: fundo Municipal de assistencia Social, cNP-
J-Mf, Nº 14.654.055/0001-20. contratada (o) E S andrade Eireli, inscrita no 
cNPJ (Mf) sob o nº cNPJ 24.176.812/0001-50. objeto: aquisição de óleo 
para motor hidráulico e lubrificante para atender as necessidades do poder 
executivo municipal de Placas/Pa. valor total: r$ 5.656,18 (cinco mil, seiscentos e 
cinquenta e seis reais e dezoito centavos). vigência: 01 de agosto de 2022 extin-
guindo-se em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 01 de agosto de 2022. 
ilzana dos santos Landim - sec. municipal de assitencia social.

Protocolo: 844229

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº: 20220192; origem: Pregão 
eletronico 005/2022 contratante:fundo Municipal de Educação, cnpj-Mf, 
Nº 28.558.407/0001-58 contratada (o) E S andrade Eireli., inscrita No cnpj 
(Mf) Sob o Nº cnpj 24.176.812/0001-50 objeto: aquisição de óleo para mo-
tor hidráulico e lubrificante para atender as necessidades do poder executivo 
municipal de Placas/Pa. valor total: r$ 37.618,20 (trinta e sete mil, seiscentos e 
dezoito reais e vinte centavos). vigência: 01 de agosto de 2022 extinguindo-se 
em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 01 de agosto de 2022.
coNtrato Nº: 20220193; origem: Pregão eletronico 005/2022 contra-
tante: fundo de Manut.E desenv. do Ensino da Educ.Básica cnpj-Mf, Nº 
28.558.407/0001-58 contratada (o) E S andrade Eireli, inscrita no cNPJ (Mf) 
sob o nº cNPJ 24.176.812/0001-50. objeto: aquisição de óleo para motor 
hidráulico e lubrificante para atender as necessidades do poder executivo muni-
cipal de Placas/Pa. valor total: r$ 89.460,15 (oitenta e nove mil, quatrocentos e 
sessenta reais e quinze centavos) vigência: 01 de agosto de 2022 extinguindo-se 
em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 01 de agosto de 2022.
coNtrato Nº: 20220197; origem: Pregão eletronico 005/2022 contra-
tante: fundo de Manut. E desenv. do Ensino da Educ. Básica cnpj-Mf, Nº 
28.558.407/0001-58 contratada (o) tG da Silva Eireli, inscrita no cNPJ (Mf) 
sob o nº cNPJ 04.622.119/0001-57. objeto: aquisição de óleo para motor hi-
dráulico e lubrificante para atender as necessidades do poder executivo municipal 
de Placas/Pa. valor total: r$ 26.599,62 (vinte e seis mil, quinhentos e noventa 
e nove reais e sessenta e dois centavos). vigência: 01 de agosto de 2022 extin-
guindo-se em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 01 de agosto de 
2022. ana Patricia Galucio de sousa - sec. municipal de educação.

Protocolo: 844231

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº: 20220194; origem: Pregão ele-
tronico 005/2022 contratante: fundo Municipal de Meio ambiente, cnpj-Mf, 
Nº 10.838.610/0001-12 contratada (o) E S andrade Eireli., inscrita No cnpj 
(Mf) sob o nº cnpj 24.176.812/0001-50. objeto: aquisição de óleo para mo-

tor hidráulico e lubrificante para atender as necessidades do poder executivo 
municipal de Placas/Pa. valor total: r$ 3.043,32 (três mil, quarenta e três 
reais e trinta e dois centavos). vigência: 01 de agosto de 2022 extinguindo-
se em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 01 de agosto de 2022. 
eliza adriana Zaneti - secretária Municipal de Meio ambiente.

Protocolo: 844232
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Prainha/Pa resolve HoMoloGar em favor da 
Empresa: G P S correa comercio E Serviço ltda, cNPJ:34.875.437/0001-
90, o valor de r$3.376.972,83(três milhões, trezentos e setenta e seis mil, 
novecentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), Wc veiculos& 
Maquinas ltda,cNPJ:21.744.769/0001-94, o valor de r$ 1.512.000,00 (um 
milhão, quinhentos e doze mil reais), aliança comercio E Serviços ltda, cNPJ: 
36.634.511/0001-20, o valor de r$ 294.392,00 (duzentos e noventa e quatro 
mil e trezentos e noventa e dois reais).referente ao PrEGÃo PrESENcial
-SrP Nº 9/2022-210703,Processo administrativo Nº 2022210703, que tem 
por objeto:registro de preço Para futura e eventual aquisição de Uma Pá 
carregadeira, três caminhões, dUaS caçambas Basculantes, Um trator de 
Esteira, Um trator de Pneu, Um rolo compactador E Uma Motoniveladora 
conforme especificações do Termo de Referência, Por Meio Do Convênio Esta-
dual Nº 130/2022 E ProcESSo dE Nº 2022/316694 Para atender o Município 
de Prainha. ficaram deserto o item 00002-caçamba e o item 00005 - trator 
de esteira. davi Xavier de Moraes - Prefeito Municipal.

Protocolo: 844233

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO MARIA

.

aViso de LicitaÇÕes
ModaLidade: tomada de Preços n. º 009/2022, Processo Licitatório 
n.º 054/2022-000009. tiPo: Menor Preço Global oBJEto: “construção 
de Portais no município de rio Maria / Pa (Proposta SicoNv 020566/2021)”. 
PraZo Para ENtrEGa e aBErtUra doS ENvEloPES: dia 12 de setembro 
de 2022 às 11h30m. rEGiMENto: lei federal n. º 8.666/93 de 21 de julho de 
1993 com as alterações da lei n. º 8.883/94, e demais alterações posteriores 
e lei complementar n. º 123/2006.  iNforMaÇÕES: o Edital completo e es-
clarecimentos poderão ser obtidos junto a cPl, das 08h00m às 12h00m, nos 
dias úteis. Endereço da Prefeitura: av. rio Maria, 660, centro, cEP: 68.530-
000, rio Maria - Pa. fone (94) 99165-0735. rio Maria - Pa. Marco rolim 
- Presidente da c.P.L.

Protocolo: 844236

aViso de PreGÃo eLetrÔNico
resUMo de editaL

ModaLide: Pregão eletrônico n.º 019/2022 tiPo: Menor Preço por item 
oBJEto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 25.058,917 
litros de Óleo diesel S-10, para recuperação de 27,20 km de estradas vici-
nais, com as seguintes coordenadas: Início 7°20’11.99”-50°02’59.62” e final 
7°24’4.59-50°12’44.03” no município de rio Maria/Pa. conf.(convênio n.º 
127/2022-PMrM/SEtraN. data da aBErtUra:06 de setembro de 2022, 
às 09:15min. rEGiMENto: lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, lei nº 
8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores, lei complementar federal 
n. 123/2006 com as alterações da lei complementar nº 147/2014, decretos 
federais nº 10.024/19, decreto Municipal 428, de 02 de junho de 2021 - re-
gulamenta a modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica. iNforMa-
ÇÕES: o Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados gratui-
tamente na página https://www.riomaria.pa.gov.br/licitacoes-econtratos/ 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e junto a 
cPl, das 08h00m às 12h00m, nos dias úteis. Endereço da Prefeitura Mu-
nicipal: av. rio Maria, nº 660, centro - rio Maria - Pa, cEP: 68.530- 000. 
fone c.P.l. (94) 99165-0735. Janiele soares - Pregoeira.

Protocolo: 844238

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUroPoLis
eXtratos de coNtratos 

coNtrato Nº 001.230822- UasG 980597. Processo nº 002.04072022. 
espécie: Pregão eletrônico nº 021/2022-Pe/Seminfra-SrP. termo de contra-
to nº 001.230822, Partes. contratante: Prefeitura Municipal de ruropolis - 
cnpj: 10.222.297/0001-93. e contratado: Boreal Sul comercial ltda, inscrita 
no cNPJ (Mf) sob o nº 39.422.751/0001-31. Espécie: Pneus e camaras de ar. 
objeto: contratação de empresa especializada Na venda de Pneus e câmaras 
de Ar e Protetores afim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de 
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infraestrutura do Município de rurópolis. conforme condições estabelecidas 
no termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 021/2022-Pe/
Seminfra-SrP, valor do contrato: r$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais). 
fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico 
nº 021/2022-Pe/Seminfra-SrP. vigência: 23/08/2022 a 23/08/2023. data da 
assinatura: 24/08/2022.
coNtrato Nº 002.230822 - UasG 980597. Processo nº 002.04072022. 
espécie: Pregão eletrônico nº021/2022-Pe/Seminfra-SrP. termo de contrato 
nº 002.230822, Partes. contratante: Prefeitura Municipal de ruropolis - cnpj: 
10.222.297/0001-93. E contratado: Elson Sluzpeças, inscrita no cNPJ (Mf) 
sob o nº 38.180.314/0001-96. Espécie: Pneus e camaras de ar. objeto: con-
tratação de empresa especializada Na venda de Pneus e câmaras de ar e 
protetores afim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra-
estrutura do Município de rurópolis. conforme condições estabelecidas no 
termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 021/2022-Pe/Se-
minfra-SrP, valor do contrato: r$ 248.388,14 (duzentos e quarenta e oito mil 
trezentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos). fundamento legal: lei 
nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 021/2022-Pe/Seminfra
-SrP. vigência: 23/08/2022 a 23/08/2023. data da assinatura: 23/08/2022.
coNtrato Nº 003.230822- 980597. Processo nº 002.04072022. 
espécie: Pregão eletrônico nº021/2022-Pe/Seminfra-SrP. termo de contrato 
nº 003.230822, Partes. contratante: Prefeitura Municipal de ruropolis - cnpj: 
10.222.297/0001-93. e contratado: J. d. c. de oliveira eireli, inscrita no cNPJ 
(Mf) sob o nº 28.694.274/0001-47. Espécie: Pneus e camaras de ar. obje-
to: contratação de empresa especializada Na venda de Pneus e câmaras de 
Ar e Protetores afim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de 
infraestrutura do Município de rurópolis. conforme condições estabelecidas 
no termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 021/2022-Pe/
Seminfra-SrP, valor do contrato: r$ 433.281,96 (quatrocentos e trinta e três mil, 
duzentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos). fundamento legal: 
lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 021/2022-Pe/Semin-
fra-SrP. vigência: 23/08/2022 a 23/08/2023. data da assinatura: 23/08/2022.
coNtrato Nº 004.230822-UasG 980597. Processo nº 002.04072022. 
Espécie: Pregão eletrônico nº021/2022-Pe/Seminfra-SrP. termo de contrato 
nº 004.230822, Partes. contratante: Prefeitura Municipal de ruropolis cnpj: 
10.222.297/0001-93. E contratado: reinaldo r almeida Peças, inscrita no 
cNPJ (Mf) sob o nº 34.166.013/0001-57. Espécie: Pneus e camaras de ar. 
objeto: contratação de empresa especializada Na venda de Pneus e câmaras 
de Ar e Protetores afim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de 
infraestrutura do Município de rurópolis. conforme condições estabelecidas 
no termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 021/2022-Pe/Se-
minfra-SrP. valor do contrato: r$ 240.252,68 (duzentos e quarenta mil duzentos 
e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos). fundamento legal: lei nº. 
8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 021/2022-Pe/Seminfra-SrP. 
vigência: 23/08/2022 a 23/08/2023. data da assinatura: 23/08/2022.

eXtrato de reGistro de PreÇos 
Processo Nº 002.04072022- UasG 980597. Pregão eletrônico nº 021/2022-
Pe/seminfra-srP. Processo nº 002.04072022. Espécie: ata de registro de 
Preços do Processo nº 002.04072022. Órgão responsável pelo registro: Pre-
feitura Municipal de ruropolis. contratada: Boreal Sul comercial ltda, inscrita 
no cNPJ sob o n° 39.422.751/0001-31. valor Global de r$ 9.900,00 (nove mil 
e novecentos reais). contratada: Elson Sluzpeças, inscrita no cnpj sob o n° 
38.180.314/0001-96. valor Global de r$ 248.388,14 (duzentos e quarenta e 
oito mil trezentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos). contratada: J. 
d. c. de oliveira eireli, inscrita no cnpj sob o n°28.694.274/0001-47. valor 
Global de r$ 433.281,96 (quatrocentos e trinta e três mil, duzentos e oitenta 
e um reais e noventa e seis centavos). contratada: reinaldo r almeida Peças, 
inscrita no cNPJ sob o n°34.166.013/0001-57. valor Global de r$ 240.252,68 
(duzentos e quarenta mil duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito 
centavos). objeto: registro de Preços para futura contratação de empresa 
especializada na Venda de Pneus e Câmaras de Ar e Protetores afim de suprir 
as necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura do Município de 
rurópolis. conforme condições estabelecidas no termo de referência anexo 
ao edital do Pregão eletrôniconº021/2022-Pe/Seminfra-SrP. fundamento le-
gal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 021/2022-Pe/
Seminfra-SrP. vigência: 19/08/2022 a 19/08/2023.

Protocolo: 844239

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ
aViso de retiFicaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 0027/2022
Na publicação do doe, da Folha 107, edição Nº 35.088, do dia 24 de agosto 
de 2022, aonde se lê: 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 
Leia-se: PrEGÃo ElEtrÔNico para Nº 0027/2022 aQUiSiÇÃo dE 50.000 
l dE ÓlEo diESEl S-10 Para a rEcUPEraÇÃo dE 81,76KM; viciNal ES-
trada do aracY, coM EXtENSÃo dE 6,86KM; viciNal EXPEdito riBEi-

ro, coM EXtENSÃo dE 4,82KM; viciNal MaUricia, coM  EXtENSÃo dE 
2,14KM viciNal EStrada do BaMBU, coM EXtENSÃo dE 6,09KM; E vici-
Nal coMUNidadE BoM JESUS, coM EXtENSÃo dE 2,37KM, No MUNicÍPio 
dE SaNta BárBara do Pará/Pa, NoS tErMoS do coNvÊNio N° 016/2022 
cElEBrado ENtrE a SEcrEtaria dE EStado dE traNSPortE-SEtraN E 
a PrEfEitUra MUNiciPal dE SaNta BárBara do Pará/Pa.

MarcUs LeÃo coLares-Prefeito Municipal.
Protocolo: 844240

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
torna-se público a extinção do contrato 201440021, referente ao ter-
mo ao décimo terceiro aditivo, cujo a data de vigência era, 03/12/2020 à 
31/05/2021. decorrente do Processo licitatório nº 001/2014, modalidade: 
tomada de Preço. Pelo motivo em razão decurso de prazo. alcir costa da 
silva, Prefeito Municipal.

eXtratos de terMos aditiVos 
terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210360.  contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de Santa Maria do Pará, cNPJ 05.149.174/0001-34. contratado: Puma 
comercial Eireli, inscrito(a) no cNPJ 23.655.349/0001-67. objeto: aquisição 
de Patrulha Mecanizada Em conformidade ao convênio de Nº908113 /2020, 
celebrado Entre o Ministério da agricultura, Pecuária E abastecimento E Pre-
feitura Municipal de Santa Maria do Pará. aditivo de reequilíbrio Econômi-
co financeiro. fundamento legal: reger-se-á pelas normas gerais da lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. vigência: 18/08/2022 a 
31/12/2022. data de assinatura: 18/08/2022.
terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210361.  contratante: Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Pará, cNPJ 05.149.174/0001-34. contratado: 
Zucatelli Empreendimentos ltda, inscrito(a) no cNPJ 01.241.313/0001-02. 
objeto: aquisição de Patrulha Mecanizada Em conformidade ao convênio 
de Nº908113 /2020, celebrado Entre o Ministério da agricultura, Pecuária E 
abastecimento E Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará. aditivo de re-
equilíbrio Econômico financeiro. fundamento legal: reger-se-á pelas normas 
gerais da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. vigência: 
18/08/2022 a 31/12/2022. data de assinatura: 18/08/2022.

resULtado do JULGaMeNto 
toMada de PreÇos Nº 2/2022-00003 

a comissão Permanente de Licitação do Município de santa Maria do 
Pará/Pa, por meio do Presidente, torna público o resultado do julgamento da 
tomada de Preço nº 2/2022-00003,objeto:reforma E ampliação da EEEf Ma-
galhães Barata No Município de Santa Maria do Pará, Em conformidade com o 
convênio Nº 053/2022-Seduc, celebrado Entre Secretaria de Estado de Educa-
ção - Seduc E o Município de Santa Maria do Pará, sendo o seguinte: Habilitação 
da empresa: construtora construfort Eireli - cNPJ:11.402.701/0001-73, sendo 
vencedora com proposta totalizando o valor integral de r$ 1.136.478,79(Um 
milhão, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta 
e nove centavos), que atendeu as exigências editalícias. carlos cleberson 
Ferreira da silva - Presidente da comissão de Licitação.

Protocolo: 844242
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°108/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 061/2022/FMs

objeto: aquisição de 01 (um) veículo automotivo tipo furgoneta ambulância 
de simples remoção (tipo a) - 0 km, ano de fabricação a partir de 2021, des-
tinado a suprir as necessidades do fundo Municipal de Saúde do Município de 
Santana do araguaia - Pá.
abertura dia 15/09/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, tcM - Pá e 
sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

Wryslhia Kelly de carvalho Ferreira conti
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 844248

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo - rePUBLicada
Processo LicitatÓrio N°048/2022
cHaMada PÚBLica Nº 001/2022/FMe

objeto: cHaMada PÚBlica Para aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENtÍcioS di-
rEtaMENtE da aGricUltUra faMiliar E do EMPrEENdEdor faMiliar rUral, 
oU SUaS orGaNiZaÇÕES, Para o atENdiMENto ao ProGraMa NacioNal dE 
aliMENtaÇÃo EScolar - PNaE do MUNicÍPio dE SaNtaNa do araGUaia - Pa.
Nova data de abertura dia 14/09/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, tcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através dos e-mails licitacaopmsa@gmail.
com, cpl@pmsaraguaia.pa.gov.br e na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 
08h00min às 12h00min. adenilton da silva-Secretário Municipal de Educação.

Protocolo: 844249
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo 

Pregão eletrônico srP Nº 027/2022 - seMsa/reaBertUra
objeto: registro de Preço Para Eventual E futura aquisição de Equipamentos 
de odontológia Para atenção Basica E centros de Especialidade da Semsa, 
visando atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações 
constantes no Edital, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.
com.br ou www.santarem.pa.gov.br. Evento de reabertura (republicação) 
com a contagem de Prazo: readequação do Edital, termo de referência 
(retificação da especificações técnicas e obrigações) e seus Anexos. Início 
de entrega das propostas: 25/08/2022 a partir das 09h00min no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 08/09/2022 às 9h 
(Horário Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Gledson es-
milly sousa Bentes - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 844245

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
resULtado de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 012/2022-seMaP 
a secretaria Municipal de agricultura e Pesca torna público o resultado do 
Pregão Eletrônico SrP nº 012/2022- SEMaP. objeto: registro de preço para 
locação de máquinas pesadas para serviços de terraplanagem em recuperação 
de estradas vicinais nas regiões de lago Grande - arapixuna, Br 163 - Eixo 
forte e Pa 257 - ituquí, no município de Santarém - convênio 154/2022-SE-
traN. tendo como vencedora do certame a empresa: dvP Engenharia e Ser-
viços ltda cNPJ: 16.828.420/0001-09, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 
05, 06 e 07. Bruno da silva costa - sec. Mun. de agricultura e Pesca.

aViso de adiaMeNto de LicitaÇÃo 
toMada de PreÇos Nº 003/2022-seMaP 

a secretaria Municipal de agricultura e Pesca, por intermédio da comissão 
Permanente de licitação, designados pela Portaria nº 067/2021-SEMaP, torna 
publico, para conhecimento dos interessados, o adiamento da abertura da to-
mada de Preços Nº 003/2022-SEMaP, passando de 26 de agosto de 2022 para 
o dia 14 de setembro de 2022, às 09h30m, na sala de reunião da Secretaria 
Municipal de agricultura e Pesca, em consonância com o § 4º do art. 21 da 
lei nº 8.666/93, em virtude de correção de valores na planilha orçamentária. 
clauber roge de oliveira rocha - Presidente da cPL.

Protocolo: 844243

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM NOVO

aViso de cHaMaMeNto PÚBLico
cHaMada PÚBLica Nº 002/2022-PMsN 

Proc. adMiNistratiVo Nº 02707001/22 
Proc. LicitatÓrio Nº 7/2022-280701

o Município de santarém Novo, através da Prefeitura Municipal torna públi-
co para o conhecimento dos interessados, que às 10:00hs do dia 16/09/2022 
realizará sessão pública para abertura dos envelopes de documentação na 
sala de reuniões do complexo administrativo municipal, a partir da publicação 
deste aviso. o objeto: chamada Pública para selecionar instituição de natu-
reza privada incumbida regimentalmente ou estatutariamente da pesquisa, 
do ensino, ou do desenvolvimento institucional, que detenha inquestionável 
reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos; atendidas as con-
dições mínimas de participação estabelecidas neste instrumento, visando à 
execução de atividades com criança e adolescente dos programas e projetos 
desenvolvidos no âmbito da Prefeitura Municipal de Santarém Novo - Secre-
taria Municipal de assistência e Promoção Social, contrato visando à execução 
do mesmo, em atendimento a decisão manifestada pelo dr. Sandoval alves 
da Silva Procurador do trabalho- Ministério Público do trabalho, a respeito do 
Processo nº: 000897.2021.08.000/1. o Edital e seus anexos encontram-se à dis-
posição dos interessados no endereço eletrônico: https://santaremnovo.pa.gov.
br/ ou https://www.tcm.pa.gov.br/ ou no departamento de licitações do comple-
xo administrativo municipal, na rua frei daniel Samarate, nº 128 - cEP: 68720-
000, informações e esclarecimentos via e-mail - pmsn.licita@gmail.com, a partir 
da publicação deste aviso, no horário de expediente das 08:00hs às 12:00hs.

Santarém Novo - Pa, 25 de agosto 2022
Marcella de araújo souza

Presidente da cPl
Protocolo: 844246

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico srP Nº 06/2022-PMsN  

Proc. adMiNistratiVo Nº 02907001/22  
Proc. LicitatÓrio Nº 9/2022-290701

o Município de santarém Novo, através da Prefeitura Municipal, torna pú-
blico que às 10:00h do dia 09/09/2022, realizará licitação, Pregão Eletrônico 
SrP, tipo menor preço por item, para a coNStitUiÇÃo dE rEGiStro dE 

PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE MatEriaiS GráficoS, dE forMa ParcEla-
da, Para atENdEr aS NEcESSidadES BáSicaS da PrEfEitUra MUNici-
Pal, dEPartaMENtoS, SEcrEtariaS E fUNdoS, dEStE MUNicÍPio, a re-
alizar-se na no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.
com.br/18/. a licitação obedecerá ao disposto na lei nº 10.520/2002, decre-
to Nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, subsidiada pela lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados no endereço eletrônico: https://santaremnovo.pa.gov.br/ , 
https://www.tcm.pa.gov.br/ e no departamento de licitações da Prefeitura, 
na rua frei daniel Samarate, complexo administrativo, nº 128, centro, deste 
Município - cEP: 68.720-000, a partir da publicação deste aviso, no horário de 
expediente das 08:00hs às 12:00hs. informações: pmsn.licita@gmail.com.

thaylo Pires do Nascimento
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 844247

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-1708001-Pe-PMsat

a Prefeitura Municipal de santo antônio do tauá, por intermédio da 
comissão Permanente de licitação, torna público que às 10h00min (dez ho-
ras) do dia 06 (seis) de setembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), realizará 
sessão pública para PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 9/2022-1708001-PE-PMSat, 
visando a coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrEStaÇÃo 
dE SErviÇoS coMUNS dE ENGENHaria Para rEforMa dE UNidadES ES-
colarES da ZoNa UrBaNa E rUral No MUNicÍPio dE SaNto aNtÔNio 
DO TAUÁ, conforme Termo de Referência, mediante especificações do edital e 
seus anexos e de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-
se através do site http://www.bllcompras.com.
data aBertUra: 06/09/2022 Às 10:00H
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Paranhos, 
Nº 17, (altos)- centro - Santo antônio do tauá no horário das 8:00hs ás 
12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior aquela esti-
pulada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou retirado no 
Portal dos Jurisdicionados do tribunal de contas dos Municípios do Estado do 
Pará - tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt 
da siLVa cei-Pregoeira

Protocolo: 844252

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo caetaNo de odiVeLas
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico N° 009/2022 
a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 
009/2022-SrP, tipo menor preço, registro de Preço para futura e Eventual 
contratação de Empresa para locação de veículos leves, Utilitários e fluviais, 
destinados a Suprir as Necessidades das Secretarias e fundos Municipais 
vinculados a Prefeitura Municipal de São caetano de odivelas-Pa. abertura: 
06/09/2022, às 09:30hs. a retirada dos editais e seus anexos encontram-se 
disponíveis na sala de licitações, sito na av. floriano Peixoto, nº 01 - Bairro 
centro - cEP: 68.775-000, São caetano de odivelas - Pará, no horário de 
08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, Mural de licitações/tcM-Pa, www.
portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.saocaetanodeodivelas.
pa.gov.br). informações: E-mail: cplsaocaetano21@gmail.com. Brenda da 
silva Barbosa - Pregoeira.

Protocolo: 844253

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

aViso de retiFicaÇÃo LicitaÇÃo: Pe/2022.019-PMsJa srP
Matéria publicada no ioePa-ProtocoLo 839600, Pág. 124 de 12/08/2022, 
referente ao: PE/2022.019-PMSJa SrP. oNde se LÊ: 25/09/2022 ás 08:10h. 
Leia-se: 25/08/2022 ás 08:10h.

aViso de retiFicaÇÃo LicitaÇÃo: Pe/2022.025-PMsJa srP
Matéria publicada no ioePa-ProtocoLo 839600, Pág. 124 de 12/08/2022, 
referente ao: PE/2022.025-PMSJa SrP. oNde se LÊ: 25/09/2022 ás 08:10h. 
Leia-se: 25/08/2022 ás 09:10h. ronis da silva amorim-Pregoeiro.

Protocolo: 844254
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
ModaLidade: 

coNcorrÊNcia  Nº 3/2022-0004 
objeto: contratação de serviços de recuperação asfáltica de vias urbanas, 
na Sede do Município de São Miguel do Guamá, nos termos do convênio 
Nº 114/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento 
urbano e obras públicas - Sedop e o Municipio de São Miguel do Guamá. 
vencedor: iMPÉrio PaviMENtaÇÃo E locaÇÕES EirEli, com o valor total 
de r$ 1.647.717,64(Um Milhão, Seiscentos e Quarenta e Sete Mil, Setecen-
tos e dezessete reais e Sessenta e Quatro centavos) Homologo a licitação 
na forma da lei nº 8.666/93 - eduardo sampaio Gomes Leite - Prefeito 
Municipal-24 de agosto de 2022.

Protocolo: 844255
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

resUMo de editaL
MUNicÍPio de saPUcaia - Pa

ÓrGÃo: PreFeitUra MUNiciPaL de saPUcaia - Pa
toMada de PreÇos Nº 006/PMs/2022

oBJeto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para a EXEcUÇÃo 
daS oBraS dE coNStrUÇÃo do ParQUE EcolÓGico dE SaPUcaia/Pa, 
localizado na avenida flor da mata, divisa com a zona urbana da sede do 
município, para cumprir com o Termo de Convênio nº 263/2022, firmado en-
tre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas e o 
Município de Sapucaia/Pa.
recebimento e início da abertura dos envelopes “documentação e Propostas”: 
No departamento de licitações da Prefeitura Municipal de Sapucaia; No dia 09 
de Setembro de 2022, às 09h00min (Nove horas).
o Edital poderá ser obtido no horário das 07h às 11h, de segunda à sexta-feira, 
na Sala de licitações da Prefeitura Municipal, situada na rua dália, nº 77, centro.
outras informações pelo Email: licitacoessapucaia@hotmail.com, ou na Sala 
de licitações.

Sapucaia - Pa, 23 de agosto de 2022.
JUNiVaN Freitas de siLVeira

Presidente da comissão Permanente de licitação
Portaria nº 005/2022

Protocolo: 844256
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU/Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 2/2022-1608001 
tipo menor preço global, sob o regime de empreitada por preço global. 
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para exe-
cução das obras de reforma e adequação da E.M.E.i.f. Ney Braga, localizada 
na Vila Nova, zona rural do município de Tomé-Açu / PA, conforme especifica-
ções contidas no Edital e anexos. data de abertura: 09/09/2022 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.prefeiturato-
meacu.pa.gov.br - ariane lima Batista - Presidente da cPl/PMta - tomé-açu 
/ Pa, 25/08/2022.

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-1008001 - srP
o município de tomé açu torna público aos interessados que às 09:00h 
do dia 08/09/2022, realizará sessão pública na modalidade PrEGÃo PrE-
SENcial Nº 9/2022-1008001 - SrP, tipo menor preço unitário, na sala da 
comissão Permanente de licitação, localizada na av. três Poderes, 738, 
centro - tomé-açu-Pa, cujo objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
liZada EM PrEStaÇÃo dE SErviÇoS dE HoSPEdaGEM, EM  atENdiMEN-
to aS dEMaNdaS da PrEfEitUra MUNiciPal dE toMÉ-aÇU E dEMaiS  
SEcrEtariaS QUE coMPÕE a ESfEra adMiNiStrativa MUNiciPal.. 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.prefeitura-
tomeacu.pa.gov.br - MÁrcia HeLeNa Moreira Leite - Pregoeira.

Protocolo: 844258

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
rePUBLicaÇÃo de aViso de PreGÃo eLetrÔNico

o Município de Vigia de Nazaré, por intermédio da comissão de licitação, 
torna público que às  10:00 horas do dia 08 de setembro de 2022, fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 9/2022-014 -SrP - PE - PMvN, 
tipo menor preço por item, para aQUiSiÇÃo dE MatErial Para coNfEcÇÃo 
dE rEdES Para PESca No MUNicÍPio dE viGia dE NaZarÉ/Pa, dE acor-
do coM o coNvÊNio Nº 58/2022- SEdaP. ProcESSo Nº 2022/125130. 
EMENda ParlaMENtar 22dfc333904. o edital estará disponível no site por-
taldecompraspublicas.com.br, e-mail vigia.pa.gov.com.br e Mural de licita-
ções do tcM-Pa. Pregoeiro - Paulo Henrique do N. Pinheiro.

Protocolo: 844259

.

.

ParticULares
.

FaZeNda PriMaVera - 
aLciMar MartiNHo Jordao de Medeiros 

cPF: 043.241.016-39 
localizado na Gleba Moju, vicinal 03, Km 7, Zona rural, torna público que rece-
beu junto a SEMaSa/Breu Branco-Pa, a licença de atividade rural-N° 0106/2022 
com validade até 09/08/2026 para a atividade de criação de Bovinos.

Protocolo: 844266

MaMorU asai 
inscrito sob o cPF n° 805.307.618-15 

torna público que solicitou na Secretaria Municipal de Meio ambiente e Sane-
amento de São félix do Xingu - Pa a licença de atividade rural para atividade 
de bovinocultura e agricultura realizada na fazenda olho d’água, localizada 
na vicinal campo verde, s/n, zona rural, cEP 68380-000.

Protocolo: 844267

Pelo presente, deYVisoN Kassio Veras de araÚJo 
cPF N°. 901.950.942-04 

torna público que requereu à Secretaria Municipal do verde e do Meio am-
biente, do Município de Paragominas/Pa, a renovação da licença ambiental 
Rural - LAR para desenvolver atividade de Sistemas agroflorestal e Agrossil-
vipastoril, no imóvel denominado fazenda Santa terezinha, Br 010, Km 65, 
Estrada do Bradesco, Zona rural, Município Paragominas.

Protocolo: 844268

.

.

eMPresariaL
.

rUraL coMercio de cereais Ltda 
cNPJ n°. 12.185.648/0003-20 

torna público que recebeu junto à SEMMa/StM, a licença de operação nº. 
158/2022, válida até 13/08/2026, para desenvolver a atividade de comércio 
atacadista de cereais e leguminosas, em Santarém/Pa.

Protocolo: 844269

a tiM s/a 
(cNPJ 02.421.421/0001-11) 

torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e turismo 
- SEMatUr de acará/Pa a licença de operação nº 032/2022 (Proc.015/2021), 
válida até 18/08/2023, para Estação rádio Base id. 4S-PaS002_PacrX001, 
situado à av. aladim, nº 29, vila israel, acará-Pa.

Protocolo: 844270

iNdUstria MoNte aLeGreNse 
de arteFatos de coNcreto Ltda 

cNPJ nº. 04.295.678/0001-08 
torna público que recebeu junto à SEMMa/StM, a licença de operação nº. 
161/2022, válida até 17/08/2026, para desenvolver atividade de fabricação 
de artefatos de cimento para uso na construção, em Santarém/Pa.

Protocolo: 844271

F. J. B. LiMa traNsPorte de carGas eireLi 
cNPJ n°. 10.639.816/0001-13 

torna público que recebeu junto à SEMMa/StM, a licença de operação nº. 
165/2022, válida até 20/08/2026, para desenvolver a atividade de garagem 
de transportadora, em Santarém/Pa.

Protocolo: 844273
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PoNtÃo aLMeida Ltda 
cNPJ n°. 45.711.688/0001-56 

torna público que requereu junto a SEMaS/Pa, a licença de operação sob o 
processo n°. 29248/2022, para desenvolver atividade de terminal revendedor 
retalhista na navegação interior, em Porto de Moz/Pa.

Protocolo: 844274

s a Metais - coMÉrcio e eXPortaÇÃo eireLi 
inscrita no cNPJ: 16.806.756/0001-62 

Situada na rua 15 de Novembro, s/n°, bairro Santa luzia, Novo Progresso-
Pa, torna público que rEcEBEU da SEMMa/NP a  l.o n° 076/2018, processo 
com protocolo n° 669/2018 para sua atividade.

Protocolo: 844275

U s s Metais Preciosos Ltda 
inscrita no cNPJ: 10.835.271/0001-10 

Situada na av. dr. isaias antunes Pinheiro, n° 870 , bairro Santa luzia, Novo 
Progresso-Pa, torna público que rEcEBEU da SEMMa/NP a  l.o n° 057/2018, 
processo com protocolo n° 658/2018 para sua atividade.

Protocolo: 844277

M d coMÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda 
inscrita no cNPJ: 30.747.121/0002-43 

Situada na av. orival Prazeres, n° 937, bairro rui Pires de lima, Novo Pro-
gresso-Pa ,torna público que rEQUErEU da SEMMa/NP a  l.i.o (licENÇa dE 
iNStalaÇÃo E oPEraÇÃo), com protocolo n° 1296/2022 para sua atividade.

Protocolo: 844278

WeLLiNGtoN oLiVeira aMoriM
cPF: 714.531.482-72 

Proprietário do imóvel rural denominado de fazenda São Jorge, localizado 
na rodovia Br 163, KM 1153, margem esquerda, sentido cuiabá-Santarém, 
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 1327/2022.

Protocolo: 844279

a empresa LaMiNadora Boaretto Ltda 
torna público que recebeu na data de 18 de agosto de 2022, da SEMaSa/
Breu Branco, a l.o. - licença de operação nº 0112/2022, para a atividade 
de industria Madeireira e fabricação de Móveis e a tipologia desdobro de 
madeira em tora para a produção de lâminas de madeira para fabricação de 
compensados.

Protocolo: 844280

aUto Posto toMÉ de soUZa Ltda 
cNPJ nº 42.318.577/0001-96 

torna público que recebeu no dia 23/08/2022 da Secretaria Municipal de Meio 
ambiente - SEMMa, a licença de operação - lo Nº 2022/0000170 com vali-
dade até 21/08/2028 para a atividade de comércio varejista de combustíveis 
para veículos automotores na cidade de Santarém/Pa.

Protocolo: 844284

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S/a, cNPJ: 04.895.728/0001-80, 
torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de cur-
ralinho - SEMMa, as licenças: Prévia e de instalação (lP e li), e a autorização 
para Supressão de vegetação (aSv) para a construção das redes de distribui-
ção de energia elétrica, 34,5 Kv para atender as comunidades: rio Pariacá, 
rio Santa izabel, vila dotoro, rio açu, rio Samanajós e comunidade Nova 
canaã, no município de curralinho, no Estado do Pará.

Protocolo: 844285

MaroLetti iNdUstria e coMercio de Madeiras eireLi. 
inscrita no cNPJ nº. 83.577.098/0001-71 

torna-se público q/recebeu da SEMMat a lo nº. 31/2022 c/validade até 
04/08/2025, p/exercer a atividade de desdobro de madeira em tora p/produ-
ção de madeira serrada e seu beneficiamento na Estrada Vicinal do Flamingo, 
nº. 11, Bairro Belo Monte i, Município de anapu, Estado do Pará.

Protocolo: 844283

PUBLica-se o receBiMeNto da Lo (LiceNÇa de oPeraÇÃo) 
Junto a SEMMa /NP (Secretária Municipal de Meio ambiente de Novo Progres-
so - Pa) do empreendimento r.W.N BoScari EirEli ME - diStriBUidora dE 
frioS - cNPJ: 23.475.514/0001-07 - localizado no Endereço avenida Jamanxim 
N° 430 - Bairro Jardim Planalto - Novo Progresso/Pa - cEP: 68.193-000.

Protocolo: 844287

rio XiNGU oPerador PortUÁrio Ltda 
Pessoa JUrÍdica de direito PriVado 

inscrito no cNPJ/MF sob o nº 40.518.563/0001-90 
localizada na rodovia Br 316, KM 08, s/n, sala 004, bairro aguas Brancas, torna 
público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS a licença de operação (lo) nº 13632/2022 para atividade de 
transbordo “ao largo” de Granéis Sólidos vegetais e fertilizantes, na área do 
Porto organizado de Santarém/Pa, através do processo 2021/43818.

Protocolo: 844298

Marcia reGiNa Vieira da siLVa 98509365253 
cNPJ: 47.676.446/0001-02 

localizado a Estrada da tracajaçu S/N Zona rural, torna público que requereu 
junto a SEMaSa Breu Branco a licença de operação para a atividade de ca-
SaS dE fEStaS E EvENtoS.

Protocolo: 844289

cÂMara MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-250801-c
a câmara Municipal de Portel/Pa torna público o processo licitatório a se-
guir: Processo Nº 9/2022-250801-c. objeto: registro de preço para eventual 
aquisição de passagens fluviais em atendimento as necessidades da Câmara 
Municipal de Portel/PA, conforme quantitativos e especificações constantes no 
Edital e seus anexos. Maiores informações no Endereço: av. floriano Peixoto, 
415, centro, Portel/Pa ou https://www.licitanet.com.br e https://www.tcm.pa.
gov.br/. abertura da sessão: 06/09/2022 às 10h00 no site www.licitanet.com.br.

alex trindade Barbosa-Pregoeiro
Protocolo: 844290

carVaLHo carBoNiZaÇÃo Ltda 
cNPJ 44.590.150/0001-78 

torna público que solicitou da SEMaS-Pa, licença de operação, sob o processo 
nº 22609/2022.

Protocolo: 844291

eXtrato de terMo aditiVo
esPÉcie: 1º termo aditivo do contrato nº 019/2021 cMa. Processo licitatório 
nº 007/2021-cMa, PrEGÃo PrESENcial: Partes: cÂMara MUNiciPal dE 
aNaPU; coNtratada: f. M. S Silva doS SaNtoS coMÉrcio EirEli-ME; 
o presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do 
contrato até 31 de dezembro de 2022, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei 
federal nº 8.666/93.

MeiriLaNe de oLiVeira costa
Portaria n° 046/2021-c.M.aNaPU-Pregoeira

Protocolo: 844292

a eMPresa rio Preto traNsPorte 
e eMPreeNdiMeNtos eireLi

sob o cNPJ: 23.054.972/0001-64 
torna público que recebeu da SEMMa (Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de Marabá) a licença de operação nº 286/2022, para a atividade de garagem 
de caminhões pesados (lava-jato, oficina, transporte escolar), na cidade de 
Marabá-Pa.

Protocolo: 844293

e de J daMasceNo serViÇos de MetaLUrGica eireLi 
inscrita no cNPJ 11.530.377/0001-79 

torna publico que está rEQUErENdo a Secretaria Municipal de Meio am-
biente de ananindeua - SEMa a licença ambiental de operação - lo, para a 
atividade de fabricação de Esquadrias de Metal, através do requerimento nº 
r062222.

Protocolo: 844294

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo - retiFicado
coNcorrÊNcia Nº 024/2022 (srP)

o SENai - dEPartaMENto rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de bancadas didáticas de hidráulica e eletro hidráulica, 
pneumática e eletropneumática, manutenção de mecânica, simulações de fa-
lhas, monitoramento de rotativo e seus respectivos componentes em atendi-
mento as necessidades do SENai-dr/Pa, conforme edital e anexo i.
aBertUra: 12 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.

Belém (Pa), 25 de agosto de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 844295

traNsPortes traNsVidaL Ltda 
cNPJ 05.220.925/0019-90 

torna público que recebeu em 10/08/2022, junto a Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa a licença de operação (lo) n° 
13642/2022, para atividade de transporte de Minérios/coque, sob o número 
de processo nº 25602/2022.

Protocolo: 844296
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