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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 25 de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição do Estado do Pará, e
considerando o disposto no art. 13, §2° da lei Estadual nº 6.170 de 15 de 
dezembro de 1998;
considerando as informações e os documentos constantes do Processo n° 2021/1410937,
r E S o l V E:
art. 1º Exonerar PEdro HENriQUE loPES doS SaNToS do conselho Esta-
dual de Educação (cEE), como membro representante dos alunos do ensino 
básico, indicado pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES).
art. 2º Nomear rENaN SilVa doS SaNToS para o conselho Estadual de 
Educação (cEE), como membro representante dos alunos do ensino básico, 
indicado pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES).
art. 3º o membro ora nomeado, cumprirá o restante do mandato de seu antecessor.
art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palacio do GoVErNo, 25 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 844967

d e c r e t o Nº 2576, de 25 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$ 3.560.000,00 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$ 3.560.000,00 (Três Milhões, Qui-
nhentos e Sessenta Mil reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012013115088233 - SEdaP 0101 339139 20.000,00
161011236815098495 - SEdUc 0102 339039 350.000,00
161011281214998322 - SEdUc 0102 339014 666.000,00
161011281214998322 - SEdUc 0102 339033 2.034.000,00

251010312815088887 - PGE 0140 339033 200.000,00
431010812815088887 - SEaSTEr 0101 339039 250.000,00

532012212212974668 - ioE 0261 339030 40.000,00
ToTal 3.560.000,00

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

141012012615088238 - SEdaP 0101 339140 20.000,00
161011236115098904 - SEdUc 0102 339092 1.373.794,00
161011236215098906 - SEdUc 0102 339092 1.007.206,00
161011236215098906 - SEdUc 0102 339093 669.000,00

251010309215088893 - PGE 0140 339039 200.000,00
431010812212978338 - SEaSTEr 0101 339039 250.000,00

532012212615088238 - ioE 0261 339039 40.000,00
ToTal 3.560.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 25 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 2577, de 25 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$ 36.368.423,83 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$ 36.368.423,83 (Trinta e Seis Milhões, 
Trezentos e Sessenta e oito Mil, Quatrocentos e Vinte e Três reais e oiten-
ta e Três centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011512115088890 - SEdoP 0101 444042 1.268.423,83
362011442215008820 - fundação ParáPaz 0101 339014 50.000,00
362011442215008820 - fundação ParáPaz 0101 339033 50.000,00

742011212212978339 - UEPa 0101 319004 7.727.116,00
742011212212978339 - UEPa 0101 319011 16.851.363,00
742011212212978339 - UEPa 0101 319016 4.321.521,00
742011233112978311 - UEPa 0101 339046 6.100.000,00

ToTal 36.368.423,83

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, 25 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 2578, de 25 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$ 3.536.114,87 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$ 3.536.114,87 (Três Milhões, Qui-
nhentos e Trinta e Seis Mil, cento e Quatorze reais e oitenta e Sete cen-
tavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918704 - SEdaP 0335 339039 3.000.000,00
572012060614918711 - EMaTEr 0660 339035 320.114,87
572012060614918712 - EMaTEr 0660 449052 216.000,00

ToTal 3.536.114,87

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, 25 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 844963

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato Nº. 39/2022-ccG/Pa
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: f f dE alENcar EirEli, inscrita no cNPJ sob o n° 09.165.782/0001-93.
oBJETo: contratação de pessoa jurídica para fornecimento de alimentos 
de Uso comum (café-item 19, açúcar-item 20), conforme arP SEPlad 
nº 13/2022, Pregão Eletrônico SrP/SEPlad/dGl n.º 019/2021, visando 
atender as necessidades do centro regional de Governo do Baixo amazo-
nas – Santarém.
fUNdaMENTo: o presente contrato será regido pelo disposto na lei n° 
8.666/93, lei n° 10.520/02, decreto Estadual n° 877/08 e decreto federal 
nº 878/08, no que couber a lei federal nº 13.303/16, e demais legislações 
aplicáveis ao assunto.
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aSSiNaTUra: 25/08/2022.
ViGÊNcia: 25/08/2022 a 24/08/2023.
Valor: r$ 2.140,08 (dois mil cento e quarenta reais e oito centavos)
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub - função: 122; Programa: 1297; Projeto/
atividade: 8314; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339030; ação: 246499.
ordENador
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria.

Protocolo: 844954

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa
a coordenadora de relações Governamentais, no uso de suas atribuições 
dadas pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 07 de abril de 2022, publica-
da no d.o.E. Nº. 34.927 de 08 de abril de 2022, considerando os autos 
do Processo n° 2022/883.426 e com fundamentação no §8º do art. 65 
da lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando a alteração do nome 
empresarial, bem como a alteração do endereço da sede da empresa, a r 
MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI, que mantém firmado o contrato de 
nº 04/2020-ccG/Pa, passou a ser denominada r MoraES aGÊNcia dE TU-
riSMo lTda, com sede na rua das Esmeraldas, nº 395, 12º andas, cj. 123, 
Bairro Jardim, Santo andré/SP, cEP 09090-770. registrando-se a aPoSTila 
para fins de direito.
Belém, 25 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria do Pará

Protocolo: 844515

diÁria
.

Portaria Nº 1.281/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1081891, de 24 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o distrito de 
MoSQUEiro/Pa, no dia 24/08/2022.

servidor objetivo
lEo VarGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-

cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 
lotado na diretoria do cerimonial

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
distrito.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1.282/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1074756, de 23 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o distrito de 
MoSQUEiro/Pa, no dia 23/08/2022.

servidor objetivo

lEo VarGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-
cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 

lotado na diretoria do cerimonial

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
distrito.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1.283/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1082039, de 24 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de liMoEiro do aJUrU/Pa, no período de 24 a 26/08/2022.

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

diretoria do cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1284/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1052846, de 18 de agosto de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNoPoliS/Pa, no período de 22 a 26/08/2022.

servidor objetivo

MariValdo MaciEl dE carValHo, cPf 29425131287, matrícula 
funcional nº 5046912/ 4, ocupante do cargo de assessor, lotado 

na diretoria de Gestão de logística.
dar apoio logístico no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1285/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1052848, de 18 de agosto de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNoPoliS/Pa, no período de 22 a 26/08/2022.

servidor objetivo
ESTElo MacEdo BaraTa, cPf 253.707.582-04, matrícula 

funcional nº 3392007/2, ocupante do cargo Gerente, lotado na 
diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 844731

Portaria Nº 1.076/2022-ccG, de 25 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos dos Processos 2022/1083058, 
r E S o l V E:
autorizar alEXaNdrE alMEida MadUro, Secretário regional de Governo 
do Baixo amazonas, a viajar nos trechos Santarém/altamira/Santarém, no 
dia 25 de agosto de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, conceden-
do para tanto ½  (meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.077/2022-ccG, de 25 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos dos Processos 2022/1083085, 
r E S o l V E:
autorizar alEXaNdrE alMEida MadUro, Secretário regional de Governo 
do Baixo amazonas, a viajar nos trechos Santarém/Senador José Porfírio/
Santarém, no dia 26 de agosto de 2022, a fim de cumprir agenda institu-
cional, concedendo para tanto ½ (meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 844968
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CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

eXtrato de Portaria Nº 056/2022 – sF/cMG, 
de 25 de aGosto de 2022

Suprido: HEiTor loBaTo MarQUES, Mf nº 57198332/3, ajudante de ordens;
Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
Valor: r$ 8.800,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 (Material de consumo) – r$ 3.800,00;
Elemento de despesa: 33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica) – r$ 5.000,00;
fonte de recurso: 0101/0301;
ordenador de despesa: Marco antonio Sirotheau correa rodrigues, cEl QoPM.

eXtrato de Portaria Nº 968/2022 – di/cMG, 
de 25 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Salinópolis/Pa; 
Período: 28 a 31/08/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 
(pousada); Servidor/Mf: 3° SGT PM José Edilson da conceição Sobrinho, 
54193115/1; 3° SGT PM Marcos Paulo Silva do Nascimento, 54193024/2; 
Sd PM Naslo Enrique Sousa Pereira, 64013151/2. 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 969/2022 – di/cMG, 
de 25 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 20 a 21/08/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 
1,0 (pousada); Servidor/Mf: cB PM rafael de Jesus Barreto, 4220254/3. 
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 970/2022 – di/cMG, 
de 25 de aGosto de 2022

objetivo: em complementação à Port. 692/2022 – di/cMG, a serviço do 
Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 21 a 22/08/2022; 
Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) e 1,0 (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;

Protocolo: 844965

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 419/2022 – PGe. G. Belém (Pa), 25 de agosto de 2022.
o ProcUrador-GEral do ESTado,no uso de suas atribuições legais
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor david da Silva Neto, assistente de Procuradoria, 
matrícula nº 55589343/1, para acompanhar e fiscalizar o contrato abaixo 
discriminado:
• CONTRATO Nº 017/2022 – PGE e a NORTE TURISMO LTDA EPP
II – Caberá ao servidor designado neste ato, a obrigação de verificar se 
o contrato atende as formalidades legais, especialmente no que se re-
fere à qualificação e identificação completa dos contratados; verificar se 
o cronograma físico-financeiro da prestação dos serviços desenvolvem-se 
de acordo com a Nota de Empenho; prestar, ao ordenador de despesa, 
informações necessárias ao reajustamento de preços, quando previstos; 
dar ciência ao Procurador-Geral sobre ocorrências que possam ensejar a 
aplicação de penalidades ao contratado, alterações necessárias no objeto; 
atestar a conclusão das etapas ajustadas; prestar informações necessárias 
sobre o andamento da execução contratual; verificar a articulação entre as 
etapas, de modo que os objetivos sejam atingidos; remeter, no 5º dia útil 
do bimestre subsequente, relatório de acompanhamento da execução con-
tratual; certificar o recebimento dos objetos, mediante Atestado de Exe-
cução e de Termo circunstanciado, conforme o disposto no art. 73 da lei 
federal nº 8.666/1993; comunicar ao controle interno, ao Setor Jurídico 
e ao Procurador-Geral quando ocorrerem irregularidades que não tenham 
sido sanadas tempestivamente ou a contento.
iii - dESiGNar como fiscal Substituto a servidora Sueny Maria dos Santos 
imbiriba, auxiliar de administração c, Matrícula nº 446530/2.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado do Pará
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 844553

Portaria Nº 418/2022-PGe.G., de 24 de agosto de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/982272;
rESolVE:
CONCEDER, a contar de 01.09.2022, a Gratificação de Tempo Integral, que 
trata o art. 137 da lei nº 5.810, de 24.01.1994, no percentual de 60% 
(sessenta por cento), à servidora cristhiane lene Santos de lima, identi-
dade funcional nº 57194179/2.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 844555

coNtrato
.

extrato de contrato: Nº 017/2022-PGe/Pa
Exercício: 2022
origem: SrP nº 017/2022 – SEPlad, Pregão nº 023/2021- SEPlad
data da assinatura: 25/08/2022
Vigência: 25/08/2022 a 25/08/2023
Valor Global: r$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais),
dotação orçamentária:
• UG 25101, funcional programática 25101.03.122.1297.8338, elemento 
de despesa 339033 e 339039, fonte de recurso 0101.
• UG 25101, funcional programática 25101.03.092.1508.8893, elemento 
de despesa 339033 e 339039, fonte de recurso 0101.
• UG 25103, funcional programática 25101.03.128.1508.8887, elemento 
de despesa 339033 e 339039, fonte de recurso 0140.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de agencia-
mento de Viagens compreendendo sistema de gestão para solicitação de 
passagens e o fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacio-
nais, terrestres e fluviais, com remessa, emissão, remarcação, cancela-
mento, reembolso, ressarcimento e entrega de bilhete (manual ou ele-
trônico) e/ou ordens de passagens, emissão de seguro de assistência em 
viagem internacional, e quaisquer outras atividades relacionadas que se 
mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea, fluvial 
e terrestre, de servidores, em âmbito nacional ou internacional da Procu-
radoria-Geral do Estado do Pará, de acordo com os termos e regras insti-
tuídos no edital e seus anexos.
contratada: NorTE TUriSMo lTda EPP
cNPJ/Mf: 05.570.254/0001-69
Endereço:  Travessa Padre Prudêncio, nº 43-B, 
bairro: campina, cep: 66.010-150, Belém-Pará.
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr – Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 844550

FÉrias
.

Portaria Nº 420/2022-PGe.G., de 25 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias ao assessor, Sérgio de Souza Mari-
nho, id. funcional nº 5775876/2, no período de 25.08 a 23.09.2022, refe-
rente ao período aquisitivo 2020/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 844780

oUtras MatÉrias
.

extrato de termo de rescisão amigável 
ao contrato: Nº 006/2018-PGe/Pa

data da assinatura: 25/08/2022
objeto: o presente Termo tem por objeto a rescisão amigável do con-
trato nº 006/2018, em virtude de nova contratação, oriunda da conclu-
são do procedimento licitatório, Pregão Eletrônico SEPlad/dGl/SrP Nº 
023/2021, conforme dispõem o art. 79, ii, da lei federal nº 8.666/93 e a 
cláusula décima Quarta - da rescisão ao referido contrato.
contratada: dEcolaNdo TUriSMo E rEPrESENTaÇÕES lTda EPP
cNPJ/Mf: 05.917.540/0001-58
Endereço: rua SHcN cl Qd 110 Bl c, lojas 34,44 e 46, asa Norte, Brasí-
lia/df, cEP: 70.753-530,
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr – Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 844547

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria 239/2022-GaB/seac
Belém Pa 25 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;
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coNSidEraNdo o MEMo nº 078/2022 SEcad/SEac- Prot. n° 2022/1027110
rESolVE:
coNcEdEr 3,5 (três e meia) diárias aos servidores abaixo no período de 
29/08/2022 a 01/09/2022, à cidade de Vitória, no Estado do Espirito San-
to, com o objetivo de “visita técnica ao instituto Jones dos Santos Neves 
(iJSN), referência na produção de conhecimento e monitoramento voltado 
ao subsídio de politicas públicas”, localizada na referida cidade.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF

5948166-3 JoÃo VicTor da coSTa MaTToS 026.567.482-40

5965540-1 EliaS KlEliNGToN lEocádio rodriGUES da SilVa 020.866.482-35

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 25 de agosto de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 844569
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

FÉrias
.

Portaria Nº 227 de 25 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 aQUi-

sitiVo PerÍodo GoZo

5948814/2 JHoN KEVEN caValcaNTE caMPoS 09/10/2021 a 
08/10/2022

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: 844458

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 821/2022-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° 2022/1071660;
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor lUiZ HUMBErTo alVES dE alMEida, identidade 
funcional nº 26298/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
lotado na coordenadoria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 12 de setembro de 2022 a 11 de outubro de 2022, 
referente ao triênio de 01/01/1999 a 31/12/2001(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: 844718
Portaria Nº 829/2022-daF/sePLad, de 25 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° 2022/1083818;

rESolVE:
coNcEdEr a servidora raiMUNda dE faTiMa SilVa, identidade funcional 
nº 4170/1, ocupante do cargo de assistente de Gestão B, lotada na co-
ordenadoria de controle e Movimentação de Pessoas, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 24 de outubro de 2022 a 22 de novembro de 
2022, referente ao triênio de 17/06/2007 a 16/06/2010.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 25 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 844556

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 822/2022- daF/sePLad de 24 de aGosto de 2022
a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 1.667/2021-ccG de 10 
de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.762 de 11 de 
novembro de 2021 e as que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
128/2022–GS–SEPlad de 25 de maio de 2022, publicada no doE nº 
34.987, de 30 de maio de 2022, e ainda,
coNSidEraNdo o processo n°. 2021/245061, de 03 de março de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
dESiGNar o servidor lUciaNo aBdiaS dE SoUZa PErEira, id. funcional 
nº. 594586, ocupante do cargo de gerente, para a função de fiscal e o 
servidor Maxwell Moreira Barbosa, id. funcional nº. 5890425, ocupante do 
cargo de coordenador, para a função de Suplente, devendo ser interme-
diador substituto entre as partes do contrato nº 03/2022 - SEPlad/daf, 
firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINIS-
TraÇÃo - SEPlad e a empresa carloS NaVarro & cia lTda.
fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribuições 
do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finanças 
em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com vistas 
em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
data de assinatura PaE: 25/08/2022
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 844713

errata
.

rUi GUiLHerMe riBeiro Barros.
errata de Portaria de diÁrias

Portaria Nº 537/2022/-daF/sePLad de 10 de JUNHo de 2022
Publicada no doe nº 35.006, de 13.06.2022.
onde se lê: ocupante do cargo de Motorista
Leia-se: ocupante do cargo de auxiliar operacional B
rUi GUilHErME riBEiro BarroS.

errata de Portaria de diÁrias
Portaria Nº 599/2022/-daF/sePLad de 24 de JUNHo de 2022
Publicada no doe nº 35.022, de 27.06.2022.
onde se lê: ocupante do cargo de Motorista
Leia-se: ocupante do cargo de auxiliar operacional B

Protocolo: 844765

aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato de editaL PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022 – sePLad - Pa
Processo nº 2020/537909
a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad co-
munica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, conforme abaixo;
oBJETo: aquisição de baterias de nobreaks novas e serviço de troca de 
baterias do nobreak, de primeiro uso, não recondicionadas, atendendo a 
demanda do data center da Secretaria de Planejamento e administração 
do Pará – SEPlad, conforme disposições deste instrumento, nas quantida-
des e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 09 de setembro de 2022.
Hora dE aBErTUra: 10:00h (Horário de Brasília).
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.gov.br/compras
UaSG: 927843 - Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SE-
Plad (Travessa do chaco, nº 2350. Bairro Marco, Belém-Pa. cEP. 66.093 - 542)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: Será a partir da disponibilização do Edital 
no compras.gov.br, do dia 26/08/2022, até o dia 09/09/2022.
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal – compras.gov.br, no endereço www.gov.br/compras e no Portal 
Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará - coMPraSPará, no 
endereço www.compraspara.pa.gov.br.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 844400
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diÁria
.

Portaria Nº 823/2022-daF/sePLad, de 25 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
Maio de 2022, publicada no d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145 da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1061567 de 19.08.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora Mônica amaral Piedade Marane id. 6403728/2 
ocupante do cargo de assessor Técnico i, a viajar para SaNTarÉM E iTai-
TUBa/Pa, no período 12.09 a 16.09.2022, para visita técnica na Estação 
cidadania no referido município, lotada na Secretaria de Estado de Plane-
jamento e administração, conforme solicitação de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 4 e ½ (quatro e 
meia) diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 25 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 824/2022-daF/sePLad, de 25 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
Maio de 2022, publicada no d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145 da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1061587 de 19.08.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar ao servidor Kleber augusto lara da costa id. 5946311/2 ocu-
pante do cargo de coordenador de apoio a Estação cidadania, a viajar para 
SaNTarÉM E iTaiTUBa/Pa, no período 12.09 a 16.09.2022, para visita 
técnica na Estação cidadania no referido município, lotada na Secretaria de 
Estado de Planejamento e administração, conforme solicitação de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 4 e ½ (quatro e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 25 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 844434
Portaria Nº 305, de 25 de aGosto de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguri-
dade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2022 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 2577, de 25/08/2022 e 2578, de 25/08/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 305, de 25 de aGosto de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEdaP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

despesas ordinárias
 0335 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

GESTÃo
fiNaNPrEV

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00

folha de Pessoal
 0254 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00

fund.financ-TJE

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

folha de Pessoal
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) fiNaNPrEV
 0254 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

SPSM/Pa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 
do(a) Enc. SEPlad-ad

 0101 0,00 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00

folha de Pessoal
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) fiNaNPrEV
 0101 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 0,00 1.268.423,83 1.268.423,83

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 1.268.423,83 1.268.423,83

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

SEdUc
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

contrato Estimativo
 0102 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

fundação ParáPaz
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

SEdaP
 0335 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

fundação ParáPaz
 0101 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

Educação Básica 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
SEdUc

 0102 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00

SPSM/Pa
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) Enc. 

SEPlad-ad
 0101 0,00 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00

Governança 
Pública 0,00 0,00 0,00 1.268.423,83 1.268.423,83

SEdoP
 0101 0,00 0,00 0,00 1.268.423,83 1.268.423,83

Previdência 
Estadual 0,00 0,00 0,00 92.500.000,00 92.500.000,00

fiNaNPrEV

 0254 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00

fund.financ-TJE
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
fiNaNPrEV

 0254 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
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SPSM/Pa
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
fiNaNPrEV

 0101 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 0,00 13.318.423,83 13.318.423,83

0102 - EdUcaÇÃo - rEcUr-
SoS ordiNárioS 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

0254 - recursos Próprios 
do fundo financeiro da 

Previdência do Estado do Pará 
- SErVidor

0,00 0,00 0,00 81.500.000,00 81.500.000,00

0335 - recursos Próprios do 
fundo de apoio a cacaui-

cultura
0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

ToTal 0,00 0,00 0,00 100.318.423,83 100.318.423,83

Portaria Nº 306, de 25/08/2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do 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 despe-
sa no valor de r$ 1.980.357,20 (Hum Milhão, Novecentos e oitenta Mil, 
Trezentos e cinquenta e Sete reais e Vinte 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

141012060814918705 - SEdaP 0101 339030 1.980.357,20

ToTal 1.980.357,20

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

141012060814918705 - SEdaP 0101 334041 1.980.357,20

ToTal 1.980.357,20

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: 844964

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas eM 

carGos de NÍVeL sUPerior da PoLÍcia 
ciViL do estado do ParÁ

editaL N.º 54/2022 – sePLad/PcPa, 
de 25 de aGosto de 2022
coNcUrso PÚBLico c-149

eXcLUsÃo de caNdidato sUB JUdice 
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, e em cumprimento da Sentença proferida pelo Juízo 
da 2ª Vara da fazenda da comarca da capital, nos autos do Processo 
Judicial nº 0038105-35.2012.8.14.0301, tornam pública a EXclUSÃo da 
candidata sub judice MilENa liliaNE fErrEira BriTo, sob a inscrição nº 
100060151, do concurso Público c-149/2009-SEad/PcPa, para provimen-
to de vagas em cargos de nível superior da Polícia civil do Estado do Pará. 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 25 de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 844960

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

Pregão nº 005/2022-ioe,
contrato: 026/2022 - ioe.
PaE: 2022/ 148163
Exercício: 2022.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SiSTEMa dE SE-
GUraNÇa ElETrÔNica Para a aQUiSiÇÃo, iNSTalaÇÃo E MaNUTEN-
ÇÃo dE cÂMEraS dE SEGUraNÇa, coM o forNEciMENTo dE MaTErial 
iNclUSo, a fiM dE aTENdEr aS dEMaNdaS da iMPrENSa oficial do 
ESTado do Pará.
fundamentação legal: lei 8.666/93; 
Valor: r$ 119.900,00 (cento e dezenove mil e novecentos reais)
data de assinatura: 25/08/2022 
data da Vigência: 25/08/2022 a 24/08/2023.
fonte de recurso: 0261.00 0000 
Natureza da despesa: 339039 
Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338 
Plano interno: 4120008338c
contratado: TEcH TEcNoloGia dE SEGUraNca EirEli (cNPJ nº 34.368.271/0001-16).
Endereço: avenida Perimetral, SN, Km 01, Guamá Belém, Pa, 
cEP 66075750, Belém-Pa
E-mail: comercial@cesseguranca.com.br
Telefone: (91) 98883-2057
ordenador: aroldo carNEiro

Protocolo: 844961

Portaria N.º 159, de 25 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

TEcNoloGia 
dE SEGUraNca 
EirEli (cNPJ nº 

34.368.271/0001-
16).

cTr 026/2022/
ioE

coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada 
EM SiSTEMa dE SEGU-

raNÇa ElETrÔNica 
Para a aQUiSiÇÃo, 

iNSTalaÇÃo E MaNU-
TENÇÃo dE cÂMEraS 
dE SEGUraNÇa, coM 
o forNEciMENTo dE 
MaTErial iNclUSo, 
a fiM dE aTENdEr 
aS dEMaNdaS da 

iMPrENSa oficial do 
ESTado do Pará

Valor: Va-
lor: r$ 

119.900,00 
(cento e 

dezenove mil 
e novecentos 

reais)

Processo N° 2022/ 
148163

Titular: Maria dE 
NaZarÉ MENdES 

dE SoUZa 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: 844962

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 660 de 25 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 disposto no artigo 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo administrativo Eletrônico 
n° 2022/1036527 (PaE), de 16/08/2022, que dispõe sobre concessão de 
licença Prêmio.
rESolVE:
i – coNcEdEr à servidora raimunda rita canuto coelho de Melo, ma-
trícula: 54182608/4, ocupante do cargo em comissão de Secretária de 
Gabinete, lotada na Gerência de diligências, de 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 06/10/2022 a 04/11/2022, correspondente ao tri-
ênio 2012/2015.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 25 de agosto de 2022. 
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 844589
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diÁria
.

Portaria Nº 661 de 25 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 
2022/1057791 (PaE), de 19/08/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor carlos Wanderson Silva de 
Souza, matrícula nº 4219593/1, 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, 25 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 662 de 25 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 
2022/1068390 (PaE), de 22/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor charles Xenágoras Nascimento do Nascimento, 
matrícula nº 5948279/2, ocupante da função de Técnico em Gestão de 
informática, a viajar aos municípios de Santarém/Pa, itaituba/Pa, ruró-
polis/PA e Placas/PA, no período de 29/08/2022 a 02/09/2022, a fim de 
organizar a infraestrutura do caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV e 
acompanhar o início dos atendimentos aos beneficiários do Instituto.
 ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 25 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 844591

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo do coNtrato
contrato administrativo: 040/2021
Pregão Eletrônico nº 016/2021
Processo: 2021/630213
data da assinatura: 03/08/2022
Vigência: 04/08/2022 a 03/08/2023
Exercício: 2022 e 2023
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do contra-
to administrativo nº 040/2021, pelo período 12 (doze) meses com reajuste 
de preço com o percentual de 11,73% referente ao período de 06/2021 a 
05/2022, conforme artigo 57 inciso ii da lei federal nº 8.666/93.
dotação orçamentária:
• Unidade Orçamentária: 84201: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará;
• Unidade Gestora: 840201: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará;
• Programa do PPa 2020/2023: 1297 – Manutenção da Gestão;
• Classificação Funcional Programática: - 09.122.1297-8338 - Operaciona-
lização de ações administrativas;
• Fonte de Recursos: 0261000000: Recursos Próprios Diretamente Arreca-
dados pela administração indireta;
• Nº da Ação: 232399 – Plano Interno (PI): 4120008338C;
• Natureza de Despesa: – 339030 – Material de Consumo.
contratado: Empresa MorEira GodoY coMÉrcio E SErViÇoS, com sede 
na Travessa dr. Enéas Pinheiro, 2462, térreo, Marco, Belém-Pa, 66095-015, 
inscrita no cNPJ nº 15.534.401/0001-07, neste ato representado por sua 
representante legal, PaTricia MaSloVa doS SaNToS MorEira GodoY.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV

Protocolo: 844736
instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção social do estado do Pará
Portaria Nº 4.111 de 18 de aGosto de 2022
dispõe sobre a NUlidadE da PorTaria de rESErVa rEMUNErada “ex-o-
ffício” – PROCESSO nº 2021/630587
considerando a decisão proferida nos autos do processo nº 0855937-
96.2022.814.0301, em trâmite no 2º Juizado Especial da fazenda Pública de 
Belém, na qual determina a manutenção do militar no serviço ativo até com-
pletar o limite etário previsto no artigo 103, inciso i, da lei nº 5.251/1985;
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei comple-
mentar nº 39, de 09/01/2002, resolve:
i – declarar a nulidade da Portaria rr nº 2.121 de 29/04/2022, que trans-
feriu, para a reserva remunerada “ex-officio” por promoção por tempo de 
serviço, o SUBTENENTE PM rr rG 21704 aGNaldo Mario diaS raiol, 
matrícula nº 5590299/1, pertencente ao quadro de pessoal da Polícia Mili-
tar do Estado do Pará;

ii – reincluir ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará SUB-
TENENTE PM rr rG 21704 aGNaldo Mario diaS raiol, matrícula nº 
5590299/1, com fundamento na decisão judicial nos autos do processo nº 
0855937-96.2022.814.0301.
iii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/05/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 844897

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000969 de 25/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005847/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: Erlon Silva da rocha – cPf: 586.617.272-00
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000971 de 25/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005829/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: adilson rodrigues dos Santos – cPf: 293.918.062-87
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TaT lTZ EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000973 de 25/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005830/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: carlos augusto Nascimento da Silva – cPf: 362.224.102-00
Marca: cHEV/SPiN 1.8l aT lS EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204004823, de 25/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005696/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: dorisday azevedo dias ramão – cPf: 004.488.542-36
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0lB141877
Portaria n.º202204004825, de 25/08/2022 - 
Proc n.º 102022730002058/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: Nilza alves de Sá Mano – cPf: 670.186.102-49
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ccroSS XrE 20/Mis/Utilitari/9BrK3aaGXP0062896
Portaria n.º202204004827, de 25/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005776/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: isaac lobo da Silva – cPf: 477.117.952-20
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/VErSa 16SV cVT/Pas/automovel/94dBcaN17HB100475
Portaria n.º202204004829, de 25/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005802/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: Moacir Viana da conceição – cPf: 570.008.592-53
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/VErSa 16Sl cVT/Pas/automovel/94dBcaN17lB208914
Portaria n.º202204004831, de 25/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005848/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: João Goulart Serrao filgueira – cPf: 126.110.002-63
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U4JT032700
Portaria n.º202204004833, de 25/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005805/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Jose almeida arguelles – cPf: 379.911.832-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd196272d2078481
Portaria n.º202204004835, de 25/08/2022 - 
Proc n.º 122022730001120/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: leniana lopes do Nascimento – cPf: 658.882.602-82
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U2JT010274
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Portaria n.º202204004837, de 25/08/2022 - 
Proc n.º 122022730001124/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: Servolo carvalho Moreira – cPf: 048.540.552-00
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE cl MB/Pas/automovel/9BWdB45U5GT038823
Portaria n.º202204004839, de 25/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005792/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: andre luis Picanco Silva – cPf: 690.125.802-00
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U8lT045954
Portaria n.º202204004841, de 25/08/2022 - 
Proc n.º 62022730001291/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: José rildo Guimarães dias – cPf: 081.025.202-30
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3357729
Portaria n.º202204004843, de 25/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005236/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: Welligton antonio Johnston Melo – cPf: 257.162.802-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3405033
Portaria n.º202204004845, de 25/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005844/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: ilana cristina Vieira do Nascimento de castro – cPf: 
728.323.122-68
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Ha XlS15cNT/Pas/automovel/9BrKc3f35N8159049
Portaria n.º202204004847, de 25/08/2022 - 
Proc n.º 62022730001278/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 de azevedo Santos – cPf: 262.720.242-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG248375
Portaria n.º202204004849, de 25/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005840/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: Gerson carlos Silva do rosario – cPf: 615.412.652-20
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0HB121231
Portaria n.º202204004851, de 25/08/2022 - 
Proc n.º 22022730002218/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco Paulo lins Silva – cPf: 165.685.162-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HK3365956
Portaria n.º202204004853, de 25/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005636/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: olivar ferreira da Silva – cPf: 093.881.252-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3345188
Portaria n.º202204004855, de 25/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005741/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: alvaro afonso Prado do couto – cPf: 207.892.892-53
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWaG45U4KT071860
Portaria n.º202204004857, de 25/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005702/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: claudio ferreira da Silva Junior – cPf: 147.440.402-25
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45UXJT035567
Portaria n.º202204004859, de 25/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005722/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel Pedro ferreira cardoso – cPf: 118.620.412-53
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWdG45U6lT071745

Protocolo: 844664

Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002746, de 23 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.

iNTErESSado: aliNE faVacHo coSTa.
cPf: 719.969.232-34.
Marca/ModElo: VW/Golf 1.6 SPorTliNE.
cHaSSi: 9BWaB01J4a4008737.
Portaria Nº 2022330002750, de 23 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: dEBoraH roNi HEriNGEr BaVarESco.
cPf: 861.121.632-68.
Marca/ModElo: VW/T croSS TSi.
cHaSSi: 9BWBH6Bf0P4000210.
Portaria Nº 2022330002751, de 23 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: faBio lUciaNo PErEira MEScoUTo.
cPf: 675.286.352-00.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a lT.
cHaSSi: 9BGEB76H0PB153362.
Portaria Nº 2022330002749, de 23 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoSE roNildo dE SoUSa GoMES.
cPf: 323.602.232-91.
Marca/ModElo: cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ.
cHaSSi: 9BGKT69V0KG108159.
Portaria Nº 2022330002752, de 23 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lUcca MaToS SPiNElli.
cPf: 028.208.042-25.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15lB222800.
Portaria Nº 2022330002747, de 23 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lUiZ alBErTo caldaS fiGUEirEdo.
cPf: 038.992.622-12.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS liMiTEd S.
cHaSSi: 9886751c6MKK33024.
Portaria Nº 2022330002745, de 23 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MaNUEl aNToNio carValHo MarTiNS.
cPf: 635.466.122-72.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT HB.
cHaSSi: 9BGEa48H0NG149993.
Portaria Nº 2022330002755, de 23 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria do Socorro lEao dE alMEida.
cPf: 189.336.962-53.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a lT.
cHaSSi: 9BGEB76H0MB197344.
Portaria Nº 2022330002748, de 23 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MariValdo riBEiro diaS.
cPf: 128.760.702-00.
Marca/ModElo: fiaT/UNo SPorTiNG dl E.
cHaSSi: 9Bd195a97H0801991.
Portaria Nº 2022330002754, de 23 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MilToN fErrEira daS cHaGaS.
cPf: 006.013.222-15.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BlP166046.
Portaria Nº 2022330002753, de 23 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: raUl carloS SilVa.
cPf: 096.777.042-49.
Marca/ModElo: fiaT/SiENa ESSENcE 1.6.
cHaSSi: 9Bd19716TG3300858.
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Portaria Nº 2022330002756, de 24 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Jair fraNciSco cEciM da SilVa.
cPf: 269.701.802-63.
Marca/ModElo: rENaUlT/caPTUr lifE 16 a.
cHaSSi: 93YrHaMH7MJ727826.
Portaria Nº 2022330002757, de 24 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SElMa SiQUEira GoNcalVES.
cPf: 121.538.502-15.
Marca/ModElo: HoNda/Wr-V EXl cVT.
cHaSSi: 93HGH8860lK102330.

Protocolo: 844510
Portaria de reVoGaÇÃo de coNcessÃo 

de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002743, de 22 de agosto de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2022330002299, de 18 de maio de 2022, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EVaNdro alVES rocHa.
cPf: 472.616.762-68.
Marca/ModElo: MMc/TriToN SPorT HPE.
cHaSSi: 93XHYKl1TNcM40340.

Protocolo: 844513
Portaria de coNcessÃo de iseNÇÃo de itcd caiF/dtr

Portaria N.º 509, de 24 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso da competência que lhe 
é conferida pelo art. 70 da lei n.º 6.182, de 30 de dezembro de 1998, e 
tendo em vista os termos do Processo n.º 192019730000808-6 /SEfa,
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 3º, inciso i da lei n.º 5.529, de 5 de 
janeiro de 1989 e com base no parecer exarado pela diretoria de Tributa-
ção - dTr, conforme preceitua o § 4º do art. 69 da lei n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, isenção do imposto sobre a Transmissão “causa 
Mortis” e doação de quaisquer bens e direitos - iTcd, a Maria de fátima 
Souza Santana Gomes, cPf n.º 121.528.542-68, relativa à transmissão 
“causa mortis” do bem, conforme especificado abaixo:
• Imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício de 
Belém, sob a matrícula n.º 32599-Mo, livro 2.
Gabinete da Secretária de Estado da fazenda, em 24 de agosto de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 844934

coNtrato
.

coNtrato: 071/2022-seFa/Pa.
Modalidade: consultor individual nº 001/2022.
objeto: contratação de consultores individuais para atuarem na execução 
das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, análise 
de infraestrutura, arquitetura de soluções e desenvolvimento de sistemas, 
que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da Gestão 
fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa.
data da assinatura: 17/08/2022. Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238. Unidade Gestora: 170107 – Pará 
GoV. ProfiSco ii. Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 10.000,00. Valor Global: r$ 120.000,00. fonte dos re-
cursos: 0331 e 0131
contratado: Mariana isabel fernandes Braga da Silva lima, cPf nº 
931.706.702-63, rG nº. 6387707 Pc/Pa. End: av. Serzedelo correa, 681, 
Batista campos, cEP: 66033-265, Belém/Pa.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 844501

terMo aditiVo a coNtrato
.

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

Protocolo: 844449

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletronico Nº 014/2022
objeto: aquisição de licenças perpétuas de software de gestão de casos e de 
análise de vínculos para a inteligência fiscal, com garantia e suporte técnico, 
além dos serviços de implantação e treinamento necessários a sua operação.
data da abertura: 09/09/2022 - as 10:00 HoraS.
local: https://www.comprasnet.gov.br /
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4259), no horário de 09:00 às 15:00, em dias úteis.
Marco aurélio rezende da rocha
Pregoeiro

Protocolo: 844887

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 001/2022
objeto: ceder a JUcEPa o uso sem ônus de 02 (duas) salas, no prédio 
localizado à rua Mendonça furtado, n° 2.797, Municipio de Santarém/Pa, 
onde funciona a unidade local da SEfa.
data de assinatura: 18/08/2022
Prazo de validade: 5 (cinco) anos, a contar da data de 18/08/2022
Valor: caráter gratuito
Partes: SEcrETaria dE ESTado da faZENda, cNPJ/Mf nº 
05.054.903/0001-79 e JUNTa coMErcial do ESTado do Pará, cNPJ/Mf 
nº 04.825.329/0001-42
autorizador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 844730

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 071/2022/seFa.
coNtrato N.º 050/2022/seFa.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: dispensa de licitação Emergencial nº 024/2022.
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico N.º 2022/793622/PaE.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda E a TB fiGUEirEdo NU-
NES – SErViÇoS GEraiS, sob o cNPJ nº 10.450.194/0001-80.
oBJETo do coNTraTo: o presente contrato tem como objeto a contrata-
ção de empresa especializada em prestação de serviços para manutenção 
predial preventiva e corretiva, através de postos de serviços terceirizados, 
de caráter continuado, com fornecimento de insumos, visando suprir as 
demandas emergenciais das Unidades administrativas da Secretaria de 
Estado da fazenda.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: fazer atualização da fonte de recursos, 
retificando a Dotação Orçamentária, da seguinte forma:
Órgão: 17101 – Secretaria de Estado da fazenda – SEfa.
Unidade Gestora: 0176 – fundo de investimento da administração Tribu-
tária do Pará.
funcional Programática/ atividade: 170106.04.122.1297.8338.
função: 04 – administração.
Sub-função: 122 – administração Geral.
Programa: 1297 – Manutenção da Gestão.
atividade: 8338 – operacionalização das ações administrativas.
Natureza da despesa: 33.90.37 – locação de Mão de obra.
Valor Mensal Total: r$ 57.362,39 (cinqüenta e sete mil trezentos e sessen-
ta e dois reais e trinta e nove centavos).
Valor Total: r$ 344.174,34 (trezentos e quarenta e quatro mil, cento e 
setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).
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: 25/08/2022.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, EM EXErcÍcio: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 844688
aPostiLaMeNto N.º 072/2022/seFa.
coNtrato N.º 039/2017/seFa.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 007/2016.
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico N.º 2022/820815/PaE.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda E a claro S/a, sob o 
cNPJ nº 40.432.544/0001-47.
oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa especializada para o for-
necimento de solução de serviços de telecomunicações, através de uma 
rede iP VPN/MlPS Multimídia com sistema de gerência e monitoramento e 
solução de contingência para rede iP VPN/MPlS, serviços de troca eletrô-
nica de dado – Edi, aceleração de aplicações e acesso à rede internet com 
proteção anti-ddoS.
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: 170106.04.126.1508.8238.
função: 04 – administração.
Sub-função: 126 – Tecnologia da informação.
Programa: 1508 – Governança Pública.
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atividade: 8238 – Gestão de Tecnologia da informação e comunicação.
Natureza da despesa: 33.90.40 – Serviços Tecnológicos da informação e 
comunicação – Pessoa Jurídica.
Valor Mensal: r$ 202.723,00.
Valor Total: r$ 1.013.615,00.
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: 25/08/2022.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, EM EXErcÍcio: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 844690
aPostiLaMeNto N.º 073/2022/seFa.
coNtrato N.º 026/2022/seFa.
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico N.º 2022/792328
ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda E fraNciSco GEorGE 
oliVEira lEiTE.
oBJETo do coNTraTo: locação, pela Secretaria de Estado da fazenda, 
de imóvel não residencial, situado na avenida Governador aloysio chaves, 
n°.155, Bairro Nova Tucuruí, Município de Tucuruí/Pa, para instalação e 
funcionamento da coordenação Executiva regional de administração de 
Tucuruí(cEraT-Tucuruí/SEfa)
oBJETo do aPoSTilaMENTo: incluir a Unidade Gestora e fonte de recur-
sos, no que tange a cobertura das despesas do contrato no exercício de 
2022, alterando sua respectiva dotação orçamentária, da seguinte forma:
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda – SEfa
Unidade Gestora: 170106 – fundo de investimento da administração Tri-
butária do Pará.
funcional Programática/ atividade: 17101. 04. 123.1508.8251
função: 04: administração
Sub - função: 123 – administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251-Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.36 – outros Serviços de Terceiros- Pessoa 
física Janeiro
2022-r$ 1.515,92 fevereiro 2022
r$ 1.515,92 Março 2022
r$ 1.512,92 abril 2022
r$ 1.512,92  Maio 2022 (09 dias)
r$454,77
Valor Total: r$6.518,45
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento Permanente da adminis-
tração Tributária do Pará- fiPaT
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 25/08/2022.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício: aNidio MoUTiNHo.

Protocolo: 844957
aPostiLaMeNto N.º 074/2022/seFa.
coNtrato N.º 063/2022/seFa.
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico N.º 2022/888869
ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda E aUcEVaS adMiNiSTra-
ÇÃo dE iMÓVEiS lTda.
oBJETo do coNTraTo: locação de um galpão comercial, localizado na 
rod. Br 316 km 2, rua olinto  Meira N° 105, Bairro Guanabara, ananin-
deua Pa, para atender as necessidades da Secretaria da fazenda.
OBJETO DO APOSTILAMENTO: Retificação da Natureza de Despesa, no que 
tange a cobertura das despesas do contrato no exercício de 2022, alteran-
do sua respectiva dotação orçamentária, da seguinte forma:
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda – SEfa
Unidade Gestora: 170106 – fundo de investimento da administração Tri-
butária do Pará.
funcional Programática/ atividade: 17101. 04. 123.1508.8251
função: 04: administração
Sub - função: 123 – administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251-Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
Valor Estimado: r$ 12.000,00
Valor anual: r$ 144.000,00
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento Permanente da adminis-
tração Tributária do Pará- fiPaT
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 25/08/2022.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício: aNidio MoUTiNHo.

Protocolo: 844958

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº1833, 25 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e,
considerando o processo nº 2022/1077427-cEcoMT-caraJáS
rESolVE:
coNcEdEr a servidora SÔNia criSTiNa MarQUES SilVa, cargo as-
sistente administrativo, Matricula nº 3245888/1, portadora do cPf nº 
16663756249, Suprimento de fundos no valor total de  r$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos reais),
o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.39 – o.S.T.P. JUrÍdica : 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-ca-

raJáS , não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de aGoSTo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 844525

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 1832 de 24 de agosto de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor PaUlo rodriGUES VEraS, nº 0559622001, dirETor faZEN-
dario, dirEToria dE fiScaliZaÇÃo, objetivo de participar da inaugu-
ração da nova sede da cEcoMT caraJáS, no período de 29.08.2022 à 
30.08.2022, no trecho Belém - Marabá - Belém.

Protocolo: 844639

editaL de NotiFicaÇÃo
.

aUto de iNFraÇÃo e NotiFicaÇÃo FiscaL- cerat ParaGoMiNas
o ilmo. Sr. francisco assis carolino Junior, coordenador Executivo regio-
nal de administração Tributária e Não Tributária da Secretaria da fazenda 
– cEraT Paragominas, no uso de suas atribuições, faZ SaBEr a todos 
quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro meio tomarem 
conhecimento, que foi lavrado aUTo dE iNfraÇÃo E NoTificaÇÃo fiS-
cal - aiNf, conforme abaixo, originário da ação fiscal de rotina ou Pontual 
no 082022820000019-6:
aiNf Nº 082021510000042-4
raZÃo Social: JUNildo SoUZa da SilVa
iE: 15.655.960-9
afrE responsável: fraNciSco aSSiS caroliNo JUNior
Matrícula: 0586118701
o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar im-
pugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publicação 
desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei nº 6.182, de 30 de 
17 de dezembro de 1998, alterada pela lei no 7.078, de 28 de dezembro 
de 2007, art. 14, § 3o, o que poderá ser feito nesta coordenação, localiza-
da na av. Presidente Vargas, S/N, entre rua do contorno e rua Estado do 
Maranhão - Centro, no horário de 08:00 as 14:00hs, findo o qual sujeitar-
se-á a cobrança executiva do crédito tributário.
francisco assis carolino Junior
coordenador fazendário – cEraT - Paragominas

Protocolo: 844502

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a publicação no doe n° 35.084, protocolo nº 842128 
de 22 de agosto de 2022 referente ao Extrato do contrato nº 071/2022.

Protocolo: 844499
torNar seM eFeito a matéria publicada no doe n° 35.088, página 
14, protocolo nº 843413 de 24 de agosto de 2022

Protocolo: 844445

oUtras MatÉrias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 05/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 13799, aiNf nº 
072014510000294-4, contribuinte caSa da roca aGroPEcUária lTda, 
insc. Estadual nº. 15293662-9.
Em 05/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19341, aiNf nº 
352021510001539-1, contribuinte ProSEGUr SErViÇoS E ParTiciPa-
ÇÕES SociETariaS S/a, cNPJ nº. 87.391.579/0010-30, advogada: JU-
liaNa aUfiEro, oaB/SP-317450.
Em 05/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19383, aiNf nº 
042020510000050-6, contribuinte c cHaVES liMa aTacado E VarEJo 
lTda, insc. Estadual nº. 15178777-8.
Em 05/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19303, aiNf nº 
042016510003725-3, contribuinte BUNGE aliMENToS S/a, insc. Estadual 
nº. 15434288-2.
Em 05/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19259, aiNf nº 
042016510000079-1 , contribuinte rEdE BraSil MáQUiNaS S/a, insc. Estadu-
al nº. 15325147-6, advogado: THiaGo BoScoli fErrEira, oaB/SP-230421.
Em 05/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19257, aiNf nº 
042016510000078-3, contribuinte rEdE BraSil MáQUiNaS S/a, insc. 
Estadual nº. 15325147-6, advogado: THiaGo BoScoli fErrEira, oaB/
SP-230421.
Em 05/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19579, aiNf nº 
372018510001331-5, contribuinte UNiÃo coMErcial BarÃo S/a loca-
ÇÃo E EMPrEENdiMENToS, insc. Estadual nº. 15327996-6.

Protocolo: 844660
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aViso de aBertUra dos eNVeLoPes das ProPostas de PreÇos
sBQc N. 004/2021– seFa – Pa
objeto: contratação de consultoria (pessoa jurídica) para implantar um 
modelo de gestão de pessoas com foco em competências e dimensiona-
mento da força do trabalho, com fornecimento de software, banco de da-
dos e treinamento, para atender as necessidades da Secretaria de Estado 
da fazenda do Pará.
a Secretaria de Estado da fazenda, através da sua comissão Permanente 
do ProfiSco ii, no uso de suas atribuições legais, no âmbito da Seleção 
Baseada na Qualidade e custo em epígrafe, torna público aos interessados 
a sessão de abertura dos envelopes contendo ProPoSTa dE PrEÇoS para 
o dia 06 (seis) de setembro de 2022, às 11 horas, no endereço: av. Viscon-
de de Souza franco, nº 110, bairro reduto, Belém-Pa. Mais informações 
poderão ser obtidas através de e-mail cglc_coordenacao@sefa.pa.gov.br e 
no site www.compraspara.pa.gov.br.
Belém (Pa), 24 de agosto de 2022.
rENaTa da coSTa SoUSa MEirElES
Presidente da comissão Permanente do ProfiSco ii

Protocolo: 844448

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 240 de 24 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 comodato nº 01/2022(r.V. iMola 
TraNSPorTES E loGiSTica lTda) nos autos do Processo n° 2022/825465.
r E S o l V E: designar os servidores adErloN da SilVa liMa, matrícula 
5859135-2 e HEric GoMES MoUrÃo, matrícula 57225334-6, para acom-
panhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto do comodato 01/2022, 
bem como pelo atesto dos documentos se houver, quando comprovada a 
fiel e correta execução do objeto contratado, no âmbito da SESPA, adotan-
do todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÂo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 844473

coNtrato
.

coNtrato N.º 072/2022- Processo 2022/898984 - adesão da 
ata de registro de Preços nº 0087/2021 - 
Pregão eletrônico nº 209/2020 – sead/ses/PB.
oBJETo: a presente licitação destina-se prover futura aquisição dos Equi-
pamentos Médicos Hospitalares listados na tabela 01(foco cirUrGico dE 
TETO COM DUAS CUPULAS) Com a finalidade de atender as necessidades 
dos Estabelecimentos de assistência a Saúde - EaS, por intermédio da 
SESPa - Secretaria Estadual de Saúde, em conformidade com as normas 
da aNViSa, aBNT, iNMETro E rdc. com validade de 12 (doze) meses, 
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas 
no Termo de referência de acordo com as etapas segundo a lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993;
data da assinatura: 25/08/2022
Vigência a partir da assinatura: 25/08/2022 a 24/08/2023
Valor Total: r$ 89.670,00 (oitenta e nove mil seiscentos e setenta reais).
dotação orçamentária: 8289; Elemento de despesa: 449052; fonte de 
recurso: 0103, 0101, 0149, 0349, 0303,0301.
contratada: SalK MEdical SErViÇoS E coMÉrcio dE ProdUToS Para 
SaÚdE lTda, com sede na r. Expedicionário antonio Machado, 40 – afonso 
Pena – São José dos Pinhais – Pr – cEP: 83.050-535.
ordenador de despesa: Secretário adjunto de Gestão administrativa-SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 844938

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 025/sesPa/2022
Processo Nº: 2022/607755.
oBJETo: aquisição do Medicamento caNaBidiol 200MG/Ml. SolUÇÃo 
oral dE 200MG/Ml coM 1 fraSco dE 30Ml acoMPaNHado dE SE-
riNGa doSadora, para atendimento do paciente i.E.M.r, por meio da 
decisão proferida nos autos do processo nº 0803914-22.2022.8.14.0028.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: PraTi, doNadUZZi & cia lTda
cNPJ Nº: 73.856.593/0001-66.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi fEdEral Nº 8.666/93, arT. 25, iNciSo i.
Valor: r$ 6.155,73 (seis mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e 
três centavos).

doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288.
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30.
foNTE: 0103008809.
Belém (Pá), 25 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 025/2022.
Nesta data, raTifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 025/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pá), 25 de agosto de 2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 844497

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 1.028 de 25 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 MilENa EliaS 
diaS, identidade funcional 54185545/2, ocupante do cargo de aTENdEN-
TE dE coNSUlTÓrio dENTário, lotada na coordenação Presença Viva, 
no período de 05 de setembro de 2022 a 04 de outubro de 2022, referente 
ao período aquisitivo de 13 de junho de 2020 a 12 de junho de 2021, con-
cedidas 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 25.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 844733

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

coNtrato
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
contrato n°: 051/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços de coordenador no curso Técnico em Saúde 
Bucal, Módulo ii,  área Temática iX – rotinas odontológicas, município de ca-
metá, Turma i, no período de 29/08 a 02/09/2022, totalizando 40 horas-aula.
Valor Total: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
data da assinatura: 11/08/2022
Vigência: 11/08 a 09/09/2022
orçamento: NE nº 00226
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000  -  33903600  -  0349002772  -  federal
contratado: Heron da costa Pedreira - cPf. Nº 023.828.492-15
Endereço: Trav. rui Barbosa, n° 1885, apt. 2002 – Bairro: Nazaré – Belém/Pa
cEP: 66035-444
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 844701
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
contrato n°: 057/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de atualização no con-
trole de câncer (ca) de Mama e colo de Útero com ênfase na coleta do 
PccU e exame clinico de Mama, Módulo i,ii e ii, que será realizado no 
Município de Santarém no período de 22 a 26/08/2022, totalizando 40 
horas-aula.
Valor Total: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
data da assinatura: 11/08/2022
Vigência: 11/08 a 09/09/2022
credenciamento: 005/2019
orçamento: NE nº 00222
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000 -  33903600  -  0349002041  -  federal
contratado: Heloisa Portal da Silva da costa - cPf. Nº 377.585.862-87
Endereço: alameda ananindeua nº09 apt 105 – Bairro: Bengui – Belém/Pa
cEP: 66630-580
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 844702
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
contrato n°: 059/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de atualização no con-
trole do câncer (ca) de Mama e colo de Útero com ênfase na coleta do 
PccU e exame clínico de Mama, Módulo i,ii,ii, Município de Santarém, 
Turma i, período de 22 a 26/08/2022. Totalizando 40 horas-aula.
Valor Total: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
data da assinatura: 11/08/2022
Vigência: 11/08 a 09/09/2022
credenciamento: 005/2019
orçamento: NE nº 00220
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000  -  33903600  -  0349002041  -  federal
contratado: ana Maria dias correa dos Santos - cPf. Nº 588.564.392-04
Endereço: conjunto Jardelândia ii, rua c, nº 45 – Bairro: atalaia- ananindeua/Pa
cEP: 67013-170.
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 844692

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 629 de 25 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 
24.01.1994, a (ao) servidora (o) cariNE da SilVa NaSciMENTo, cargo de 
ENfErMEiro, Matrícula 57190585-1, lotação no (a) UrE Mia, 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 16.10.2013 a 15.10.2016.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.10.2022 a 30.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 844861
Portaria Nº. 628 de 25 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 
24.01.1994, a (ao) servidora (o) roSiNEidE cordEiro BEZErra, cargo de 
aGENTE dE SaUdE, Matrícula 119415-1, lotação no (a) UrE Mia, 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 08.02.2008 a 07.02.2011.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.10.2022 a 01.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 844778

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº 392, 26 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar orientações e supervisão do Plano de ação Municipal 
do Programa VSPEA e busca ativa por notificação de intoxicação exógena 
por agrotóxicos, conforme PNS 2020-2023-MS.
origem: capanema/Pa – destino: aUGUSTo corrEa, BraGaNÇa, oU-
rÉM, NoVa TiMBoTEUa e SaliNÓPoliS / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
antônio ismael Barros do carmo 57206704-1 ag. de controle de Endemias

carlos alberto rodrigues 6502148 Microscopista

No período de 01 a 05/08/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 844407

diÁria
Portaria Nº 393, 26 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
realizar orientações e supervisão do Plano de ação Municipal do Programa 
VSPEA e busca ativa por notificação de intoxicação exógena por agrotóxi-
cos, conforme PNS 2020-2023-MS.
origem: capanema/Pa – destino: aUGUSTo corrEa, BraGaNÇa, oU-
rÉM, NoVa TiMBoTEUa e SaliNÓPoliS / Pa.

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

No período de 01 a 05/08/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 844408
diÁria
Portaria Nº 364, 12 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de acompanhar a equipe da ViSaMB/Nível na visita técnica para 
realizar treinamento e capacitação aos novos técnicos dos municípios a fim 
de desenvolver as atividades em conjunto.
origem: capanema/Pa – destino: Bonito, Santa luzia
do Pará e São João de Pirabas / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
antônio ismael Barros do carmo 57206704-1 ag. de controle de Endemias

José Maria Moura 0502121 Guarda de Endemias 

No período de 26 a 28/07/2022.Quantidade 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 844382
diÁria
Portaria Nº 366, 12 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: com a finalidade de Treinamento com a equipe do município 
(farmacêutico, acS’s, enfermeiros e Técnicos de farmácia) que atuam na 
distribuição medicamentos na rede Básica de Saúde, capacitação em as-
sistência farmacêutica e atualização para o uso de insulina.
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira da Piriá / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
antônio Marcos Souza de lima 57190457-1 farmacêutico

Silviane de Sousa Soares 5723037-1 Tec. de Enfermagem

No período de 25 e 26/07/2022. Quantidade: 1,0 (uma) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 844383
diÁria
Portaria Nº 359, 11 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar orientação quanto a alimentação das informações 
contábeis dentro sistema SioPS.
origem: capanema/Pa – destino: Bragança, cachoeira do Piriá, ourém, 
Peixe-Boi / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Eliane Pinheiro casseb 54187818-2 comissionado

Edinei da Silva costa 54180767-2 ag. administrativo

antonio Edson alves da Silva 5908583/1 ag. administrativo

No período de 26 a 29/07/2022. Quantidade: 3,5 (três e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 844384
diÁria
Portaria Nº 303, 26 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: com objetivo de realizar georreferenciamento de Sistemas abas-
tecimento e supervisionar o Sistema de informação SiSaGUa, para o for-
talecimento da Gestão do programa ViGiaGUa.
origem: capanema/Pa – destino: Viseu / Pa.

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

No período de 01 a 05/08/2022. Quantidade: 4,5 (quatro e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 844385
diÁria
Portaria Nº 304, 26 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irá 
realizar georreferenciamento de Sistemas abastecimento e supervisionar 
o Sistema de informação SiSaGUa, para o fortalecimento da Gestão do 
programa ViGiaGUa.
origem: capanema/Pa – destino: Viseu / Pa.
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Nome do servidor Matrícula cargo
Vanderlê Sales de lima 57206796-1 Motorista

No período de 01 a 05/08/2022. Quantidade: 4,5 (quatro e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 844386
diÁria
Portaria Nº 373, 25 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: a finalidade de reunir no DGTES, setor CPLAN para discutir o re-
alinhamento dos plantões dos médicos da central de Urgência/Emergência 
do SaMU, reunir com a direção do ddaSS sobre a implantação do progra-
ma informatizado da central de urgência e emergência do SaMU, reunir na 
dVS, com a coordenação do departamento de controle de doenças trans-
missíveis, para avaliação e planejamento de ações de saúde.
origem: capanema/Pa – destino: Belém / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Patrícia de fatima lima da Silva 55589653-4 comissionado 

andressa Nayarah de Sousa 57193961-1 ag. administrativo

No período de 02 a 05/08/2022. Quantidade: 3,5 (três e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 844387
diÁria
Portaria Nº 371, 14 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: com a finalidade de supervisionar e apoiar a equipe que irá reali-
zar a ação de prevenção, das coberturas vacinais, testagem rápida de iSTs/
HIV/Sífilis e Hepatite B e C e Covid.
origem: capanema/Pa – destino: oUrÉM / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Janni lucci oliveira Soares 5571731-4 comissionado

Sebastiao célio Pereira da Silva 57206719-1 ag. artes Práticas
Gilberto Santana Vieira Neto 5955654-1 ag. administrativo

No período de 29 a 31/07/2022. Quantidade: 2,5 (meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 844389
diÁria
Portaria Nº 372, 14 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
com a finalidade de supervisionar e apoiar a equipe que irá realizar a ação 
de prevenção, das coberturas vacinais, testagem rápida de ISTs/HIV/Sífilis 
e Hepatite B e c e covid.
origem: capanema/Pa – destino: oUrÉM / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Vanderlê Sales de lima 57206796-1 Motorista

No período de 29 a 31/07/2022. Quantidade: 2,5 (meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 844390
diÁria
Portaria Nº 365, 12 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar capacitação com a equipe do município (farmacêuti-
co, acS’s, Enfermeiros e Técnicos de farmácia) que atuam na distribuição 
de medicamentos na rede Básica de Saúde, capacitação em assistência 
farmacêutica especializada, Unidade dispensadora de medicamento, rE-
MUME e fluxogramas.
origem: capanema/Pa – destino: SaliNÓPoliS / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
antônio Marcos Souza de lima 57190457-1 farmacêutico

Silviane de Sousa Soares 5723037-1 Tec. de Enfermagem

No período de 27 e 28/07/2022. Quantidade: 1,0 (uma) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 844391
diÁria
Portaria Nº 374, 22 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar visita técnica para monitoramento e orientação nos 
dias 01 a 05 de agosto de 2022, nos programas de Saúde Mental, Saúde 
Bucal, Indicadores do Previne Brasil e Planificasus.
origem: capanema/Pa – destino: São João de Pirabas, Primavera, Santa 
luzia do Pará e cachoeira do Piriá / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Márcia cecília Santana de Jesus 57198097-1 assistente Social

iolanda de fatima Mendes da Silva 3156184-1 odontóloga
almicélia Souza de araujo 5472288-3 assistente Social

No período de 01 e 05/08/2022. Quantidade: 3,0 (três) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 844392

diÁria
Portaria Nº 375, 22 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
realizar visita técnica para monitoramento e orientação nos dias 01 a 05 de 
agosto de 2022, nos programas de Saúde Mental, Saúde Bucal, indicado-
res do Previne Brasil e Planificasus.
origem: capanema/Pa – destino: São João de Pirabas, Primavera, Santa 
luzia do Pará e cachoeira do Piriá / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

No período de 01 e 05/08/2022. Quantidade: 3,0 (três) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 844393

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
torNar seM eFeito a Portaria Nº 151/2022, PUBLicaÇÃo Nº 
825583, PUBLicada No doe Nº 35.040 de 11/07/2022, PaG. 132, 
QUE coNcEdEU diáriaS ao SErVidor JoÃo carloS riBEiro fidEliS.
ordENador: adriaNa do Socorro dE SoUZa GoMES

Protocolo: 844939
torNar seM eFeito
torNar seM eFeito a Portaria Nº 150/2022, PUBLicaÇÃo Nº 
825575, PUBLicada No doe Nº 35.040 de 11/07/2022, PaG. 132, 
QUE coNcEdEU diáriaS aoS SErVidorES SaloMÃo lira da SilVa E 
roNaldo da SilVa SaNToS.
ordENador: adriaNa do Socorro dE SoUZa GoMES

Protocolo: 844933

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  6ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 396 de 28 de junho de 2022.
objetivo: Servidor irá ser treinado (sistemas) pelos técnicos de arboviroses 
no Nível central.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): Belém-Pa
Período: 04 a 08/07/2022.
Servidor (es):
1097485/alueci Sales/ag. Saúde Pública
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 397 a 400; 405 a 407 de 28 de junho de 2022.
objetivo: Participar das ações de educação em prevenção e diagnóstico no 
período do Julho amarelo focado às iST/HiV/aidS/HV, covid-19, Saúde do 
Trabalhador e ações educativas ao meio ambiente.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): abaetetuba e Moju-Pa
Período: 09 e 10/07/2022; 13 e 14/07/2022; 16 e 17/07/2022; 23 e 24/07/2022.
colaborador (es):
Marco antonio ferreira Martins
denise Valente Pimentel
darlen Nascimento Melo
ruth Helena Brito Vasconcelos Mendes
cleuton Vicente Souza da Silva
alequessandra Botelho e Silva
Maria raimunda farias ferreira
Herica Barros Medeiros
Missileni rodrigues Gonçalves
Vera lúcia Baia Pantoja
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 408 e 409 de 28 de junho de 2022.
objetivo: realizar inspeção sanitária de retorno na Empresa Nutrilatino 
indústria e comércio e importação de Polpas de frutas Eireli – cozinha 
Industrial para fins de renovação de Licença de Funcionamento.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): abaetetuba-Pa
Período: 04 a 08/07/2022.
Servidor (es):
57195000-1/Kelen regina Teixeira Silva/Enfermeira
5092833-1/dionizio alcântara dos Santos/ag. ViSa
54189901-1/alexander da Silva de lima/farmacêutico
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5900906-1/Edilene Gemaque leal/Téc. Enfermagem
57207632-1/Márcio rogério Magno Pinheiro/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 410 a 412 de 28 de junho de 2022.
objetivo: realizar visita técnica de supervisão e avaliação quantitativa e 
qualitativa do Hospital afonso rodrigues e Hospital Julia Sefer.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): ig. Miri e abaetetuba- Pa
Período: 13 e 14/07/2022.
Servidor (es):
57192572-1/ana do Socorro Pontes dos Santos/Enfermeira
57207632-1/Márcio rogério Magno Pinheiro/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 414 a 421 de 29 de junho de 2022.
objetivo: atualizar Nota Técnica das Meningites 2022 com intuito de forta-
lecer as ações frente as notificações dos municípios evitando casos secun-
dários, reforçar as questões de quimioprofilaxia e ampliar as informações 
quantos as coletas de amostras em situação de óbitos.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): Municípios de abrangência 6ºcrS/SESPa
Período: 18 e 19/07/2022; 20 a 22/07/2022; 01 e 02/08/2022.
Servidor (es):
57198108-1/Gisele lima Macedo/farmacêutica
5533317-1/dione Teixeira Hosoda/Téc. Enfermagem
57207629-1/Edilson alves e Silva/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 422 de 29 de junho de 2022.
objetivo: Buscar meios de transportes virais e swabs do laboratório cen-
tral do Estado (lacEN) para atender as necessidades dos municípios de 
abrangência do 6ºcrS.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): Belém-Pa
Período: 28/06/2022.
Servidor (es):
57207629-1/Edilson alves e Silva/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 135 de 29 de junho de 2022.
objetivo: Prestar apoio e participar junto com a equipe do Terpaz da ação 
de vacinação contra COVID19, Sarampo e Influenza/Gripe.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): abaetetuba-Pa
Período: 25 e 26/06/2022.
Servidor (es):
5946253-1/Solange lira Macedo/coord. Vig. Saúde
5900744-1/Elielda da Silva feio da costa/Téc. Enfermagem
724343-1/ana cristina dos anjos Silva/Téc. Enfermagem
95281-1/Maria das Graças almeida Bittencourt/ag. Portaria
5522285-1/Maria das Neves carvalho lobo/Téc. Enfermagem
92266-1/francisco lessa da Silva/ag. administrativo
57207632-1/Márcio rogério Magno Pinheiro/ Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 424 a 433 de 29 de junho de 2022.
objetivo: realizar 1º Monitoramento de rotina de ações do Programa de 
controle da Tuberculose/2022.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): Municípios de abrangência 6ºcrS/SESPa
Período: 01 a 05/08/2022.
Servidor (es):
57198108-1/Gisele lima Macedo/farmacêutica
5533317-1/dione Teixeira Hosoda/Téc. Enfermagem
57207629-1/Edilson alves e Silva/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 434 e 453 de 29 de junho de 2022.
objetivo: realizar inspeção sanitária na clínica Médica lobato a araújo 
ltda e inspeção sanitária de retorno no Hospital Veterinário de abaetetuba 
para fins de renovação de Licença de Funcionamento.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): abaetetuba-Pa
Período: 11 a 15/07/2022.
Servidor (es):
57195000-1/Kelen regina Teixeira Silva/Enfermeira
5092833-1/dionisio alcântara dos Santos/ag. ViSa
54189901-1/alexander da Silva de lima/farmacêutico
5884063-1/alexandre Hennington de faria/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 316, 317 e 463 de 29 de junho de 2022.
objetivo: realizar o 1º fórum Perinatal do município de abaetetuba.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): abaetetuba-Pa
Período: 26 e 27/07/2022.
Servidor (es):
5964002-1/alan Machado de almeida/Enfermeira
5490020-1/Georgette do Socorro Negrão Macedo/Enfermeira
57194872-1/Edileusa da Silva Pereira/ag. administrativo
5533317-11dione Teixeira Hosoda/Téc. Enfermagem
5884063-1/alexandre Hennington de faria/Motorista
588771-2/cleidson José Souza da Silva/diretor
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa

Portaria Nº 436 a 438 de 12 de julho de 2022.
objetivo: orientar, acompanhar a dar apoio administrativo à equipe do 
faturamento do Hospital regional do Baixo Tocantins Santa rosa.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): abaetetuba e Tailândia-Pa
Período: 25 a 27/07/2022; 28 e 29/07/2022.
Servidor (es):
5946677-1/raysa Yume oda dias de oliveira/coord. doca
5913108-1/Marlucia Pinheiro Serrão/ag. administrativo
57210985-1/osvaldo davi castro Tavares/ag. artes Práticas
5884063-1/alexandre Hennington de faria/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 439 a 446 de 12 de julho de 2022.
objetivo: realizar treinamento teórico/prático para efetivar e incentivar a 
descentralização do Teste do Pezinho para aumentar a oferta do procedi-
mento aos recém-nascidos.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): Municípios de abrangência 6º crS/SESPa
Período: 29 a 31/08/2022; 16 e 17/08/2022; 18 e 19/08/2022; 01 e 
02/09/2022.
Servidor (es):
57190605-1/Kellen da costa Barbosa/ Enfermeira
5896774-1/Welida Vaz Pereira/Téc. Enfermagem
5964002-1/alan Machado de almeida/coord. Técnica
5884063-1/alexandre Hennington de faria/Motorista
57207629-1/Edilson alves e Silva/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 447 e 448 de 13 de julho de 2022.
objetivo: acompanhar a equipe da coordenação Estadual de doença de 
chagas e da fundação oswaldo cruz (fio crUZ) para realização de ações 
referente ao projeto iNTEGracHaGaS.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): abaetetuba-Pa
Período: 12 a 15/07/2022.
Servidor (es):
478865/Elza Maria de Moraes campos/Visit. Sanitária
724394-1/idalgino dos Santos cabral/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 449 de 13 de julho de 2022.
objetivo: acompanhar a equipe da coordenação Estadual de doença de 
chagas e da coordenação do Projeto cuida chagas – comunidades Unidas 
para inovação, desenvolvimento e atenção para doença de chagas.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): abaetetuba e Tailândia-Pa
Período: 19 a 22/07/2022.
Servidor (es):
8051983-1/Marcia cristina cardoso cruz/Téc. Enfermagem
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 450 a 453 de 20 de julho de 2022.
objetivo: realizar inspeção sanitária de retorno na Empresa Mafaro Saúde 
Eirelli para fins de renovação de Licença de Funcionamento.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): abaetetuba e ig. Miri-Pa
Período: 22 e 23/08/2022; 24 e 25/08/2022.
Servidor (es):
57195000-1/Kelen regina Teixeira Silva/Enfermeira
5092833-1/dionizio alcântara dos Santos/ag. ViSa
54189901-1/alexander da Silva de lima/farmacêutico
5900906-1/Edilene Gemaque leal/Téc. Enfermagem
57207629-1/Edilson alves e Silva/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 454 de 20 de julho de 2022.
objetivo: autorizar a produção hospitalar de aiH do Hospital regional do 
Baixo Tocantins Santa rosa.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): abaetetuba-Pa
Período: 09/08/2022.
Servidor (es):
5896301-1/ricardo Nazaré Souza almada/Médico
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 455 e 456 de 20 de julho de 2022.
objetivo: realizar visita e orientação à equipe do Hospital afonso rodri-
gues e Hospital Julia Sefer referente ao processamento e envio da produ-
ção hospitalar.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): ig. Miri e abaetetuba-Pa
Período: 02 e 03/08/2022; 04 e 05/08/2022.
Servidor (es):
5946677-1/raysa Yume oda dias de oliveira/coord. doca
5913108-1/Marlucia Pinheiro Serrão/ag. administrativo
57210985-1/osvaldo davi castro Tavares/ag. artes Práticas
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 457 de 20 de julho de 2022.
objetivo: autorizar a produção hospitalar de aiH do Hospital Geral de Tailândia.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): Tailândia-Pa
Período: 04 e 05/08/2022.
Servidor (es):
5896301-1/ricardo Nazaré Souza almada/Médico
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
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Portaria Nº 458 e 459 de 20 de julho de 2022.
objetivo: realizar a elaboração do relatório de Visita Técnica de Supervisão 
de avaliação Quantitativa e Qualitativa do Hospital igarapé Miri e abaetetuba.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): ig. Miri e abaetetuba-Pa
Período: 03 e 04/08/2022.
Servidor (es):
5913107-1/alcineide do Socorro de Sousa e Silva/ag. administrativo
54189901-1/alexander da Silva de lima/farmacêutico
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 460 de 20 de julho de 2022.
Objetivo: Participar de Oficina de Atualização da Versão do Sistema e Ava-
liação das ações dos Sistemas SiM/SiNaSc.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): Belém-Pa
Período: 03 a 05/08/2022.
Servidor (es):
5490020-1/Georgette do Socorro Negrão Macedo/Enfermeira
1511-1/raimunda Marinho Muniz/ag. administrativo
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 462 de 28 de julho de 2022.
objetivo: acompanhar a coordenação Estadual do Programa Saúde da fa-
mília em visita técnica ao município de Moju.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): Moju-Pa
Período: 26 a 29/07/2022.
Servidor (es):
5896774-1/Welida Vaz Pereira/Téc. Enfermagem
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 464 e 465 de 02 de agosto de 2022.
objetivo: Supervisão e orientação das atividades referentes ao Programa 
ViGiáGUa/SiSáGUa aos técnicos dos municípios.
origem: Barcarena-Pa  destino (s): Tailândia e abaetetuba-Pa
Período: 18 e 19/08/2022.
Servidor (es):
57198108-1/Gisele lima Macedo/farmacêutica
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa

Protocolo: 844877

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

7º ceNtro reGioNaL de saÚde
Portaria Nº 077 de 25 de aGosto de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
designar a servidora clarissa Mendes lobato de oliveira, cargo: odon-
tóloga, Matrícula: 57193911-1, para responder pela Chefia da Divisão da 
divisão Técnica do 7ºcrS/SESPa, de 29/08 a 02/09/2022, por motivo de 
viagem do titular, sem ônus para a administração pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 844763

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata de diÁria.
Portaria Nº260 de 09 de Agosto de 2022. Publicado no Diário Ofi-
cial Nº 35.078 de 16 de aGosto de 2022. Protocolo nº 839836.
Servidores:
adolpho Viana da costa
Eraldo Guilherme dos Santos Sá.
onde se lê:
Período: 22/08/2022 a 26/08/2022 / N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia)
Leia-se:
Período: 22/08/2022 a 30/08/2022 / N° de diária: 8 ½ (oito diárias e meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 844521

oUtras MatÉrias
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico 
Nº02/9ºcrs/sesPa/2022.

oBJeto:
• Aquisição de Materiais Técnicos e Odontológicos para a Unidade de refe-
rência Especializada UrE Santarém para um período de 12 meses, como se 
encontram sucinta e claramente descritos na planilha ao final do Termo de 
referência, anexo 1a do Edital.
daTa da aBErTUra: 09/09/2022.
Hora: 10:00hrs. (Horário dE BraSÍlia)
local: www.comprasnet.gov.br.
EdiTal: disponível no site: www.comprasnet.gov.br e no site www.com-
praspara.pa.gov.br (Mural de licitações).
Santarém (Pa), 25 de agosto de 2022.
o PrEGoEiro

Protocolo: 844527
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 003/sesPa/9°crs/2021.
Processo 2021/0889604.
oBJETo: aquisição de Material de consumo- Equipamentos de Proteção 
individual – para ser utilizado nas ações de Prevenção e combate a co-
Vid19, que serão distribuídos às Equipes de Saúde do 9ºcrS-SESPa – 
Escritório, caPS, UrE, divisão de Endemias, divisão Técnica, doca. de 
acordo com as especificações e quantidades constantes do Anexo I – A que 
integra o Termo de referência.
FirMas VeNcedoras:
J M foNSEca MarTiNS lTda – cNPJ: 35.822.821/0001-98, sagrou-se vence-
dora do certame, referente ao item de número 1, pelo critério de menor preço 
por iTEM, num total de r$ 3.000,00 (Três mil reais). ENdErEÇo: Travessa 
apinagés, 427, Sala: 03, Batista campos, Belém/Pa, cEP: 66025-002.
JTH coMErcio lTda – cNPJ: 30.680.100/0001-77, sagrou-se vencedora 
do certame, referente ao item de número 2, pelo critério de menor preço 
por iTEM, num total de r$ 58.798,00 (cinquenta e oito mil setecentos e 
noventa e oito reais) ENdErEÇo: rua 01, S/N, Qd:002, lT: 145a, Balneá-
rio das Garças, rio de Janeiro/rJ, cEP: 28898-268.
coNTaiNEr coMErcio E SErVicoS lTda – cNPJ: 41.243.002/0001-99, sa-
grouse vencedora do certame, referente ao item de número 3, pelo critério 
de menor preço por iTEM, num total de r$ 111.999,99 (cento e onze mil 
novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) ENdErEÇo: 
avenida rômulo Maiorana, 1255, Marco, Belém/Pa, cEP: 66093-673.
ToTal do PrEGÃo 003/SESPa/9°crS/2021: r$ 173.797,99 (cento e seten-
ta e três mil setecentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos).
Santarém-Pa, 25 de agosto de 2022.
aline Nair liberal cunha
diretora do 9° crS/SESPa.
PorTaria Nº 72/2021-ccG de 13.01.2021

Protocolo: 844396

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 473 de 25 de agosto de 2022
Nome: Edinaldo ferreira da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504995.
cPf: 259.585.933-15.
Período: 29.08 a 02.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Bannach, rio Maria, floresta do araguaia, Xinguara, Sapucaia e 
água azul do Norte.
objetivo: tratar de assuntos relacionados ao setor de almoxarifado, rea-
lizar distribuição de EPI e material de consumo e limpeza para os profis-
sionais de saúde que atuam no combate as Endemias - malária, dengue, 
leishmaniose, covid19 e etc. - nos municípios sob a jurisdição deste 12º 
crS/SESPa/ENdEMiaS.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 844940
Portaria Nº 474 de 25 de agosto de 2022
Nome: francisca do rosário Nascimento. campos.
cargo: agente de controle de Endemias.
Matrícula: 5833370-2.
cPf: 177.698.412-91.
Nome: odete ceza dos Santos.
cargo: agente de controle de Endemias.
Matrícula/Siape: 57206664-1.
cPf: 727.734.302-63.
Nome: Eliane da Silva correa.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 5967305-1.
cPf:010.750.221-69.
Período: 01.09.2022.
Nº de diárias: 0,5 (meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.



diário oficial Nº 35.092   19Sexta-feira, 26 DE AGOSTO DE 2022

Objetivo: Participar da Oficina de capacitação e monitoramento do Projeto 
câncer de Pênis, agregados as políticas de saúde do idoso (Melhor em 
casa) e monitoramento da sala de coleta de Teste do Pezinho na Unidade 
Virginia Moura Santiago (campos altos).
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 844941
Portaria Nº 475 de 25 de agosto de 2022
Nome: Salvador corrêa Bento.
cargo: Microscopista.
Matrícula/Siape: 504386.
cPf: 123.762.992-68.
Nome: Nayara cristina ramos.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 57226667.
cPf: 973.186.982-49.
Nome: célio Santos cruz.
cargo/função: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 19 a 23.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção e Santana do araguaia.
objetivo: monitorar ações do VSPEa (Vigilância de População Exporta ao 
Solo Contaminado), realizar diálogo com profissionais de saúde e trabalha-
dores, capacitação de acE em VSPEa.
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes diretora.

Protocolo: 844942
Portaria Nº 476 de 25 de agosto de 2022
Nome: alexsandra ferreira da Silva.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 5967277-1.
cPf: 607.308.382-34.
Nome: raimundo da Silva rodrigues
cargo: Guarda de Endemias
Matrícula: 504396
cPf: 308.609.111-87
Nome: ademar coelho Barbosa.
Cargo/Função: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 505545.
cPf: 032.693.292-53.
Período: 29.08 a 02.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte, Pau d’arco, redenção e floresta do araguaia.
objetivo: realizar levantamento de férias “in loco” para o ano de 2023 e 
atualização cadastral dos servidores da SESPa e do Ministério da Saúde.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 844943
Portaria 472 de 25 de agosto de 2022
Nome: Whatina leite de Souza.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57198909-2.
cPf: 380.612.872-34.
Período: 28.08 a 03.09.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém.
objetivo: participar do curso “Gerência e fiscalização de contratos na ad-
ministração Pública”.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 844937

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 045/2022-HoL - Pae
data de Homologação: 24/08/2022
Empresa contratada lifE TEcHNoloGiES BraSil coMÉrcio E iNdÚS-
Tria dE ProdUToS Para BioTEcNoloGia lTda
Valor Total: r$ 4.844,08 (quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais 
e oito centavos)
objeto: contratação, para a aquisição de material técnico consumível para 
a realização da avaliação de viabilidade celular de amostras transplantadas 
para o período de 12 (doze) meses.
fundamento legal: art. 24, inciso ii, da lei n. 8.666/93
Processo nº 2022/380064
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 foNTE: 0103 - ElEMENTo dE 
dESP: 339030. ação: 261428
ordenador responsável em Exercício: JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa

Protocolo: 844687

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa 
de LicitaÇÃo Nº 045/2022-HoL

o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo nº 045/2022, em 
favor da empresa lifE TEcHNoloGiES BraSil coMÉrcio E iNdÚSTria 
dE ProdUToS Para BioTEcNoloGia lTda
objeto: contratação, para a aquisição de material técnico consumível para 
a realização da avaliação de viabilidade celular de amostras transplantadas 
para o período de 12 (doze) meses.
Processo nº 2022/380064
Valor Total: r$ 4.844,08 (quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais 
e oito centavos)
com fundamento no art. 24, inciso ii, da lei nº 8.666/93.
ordenador responsável em Exercício: JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa

Protocolo: 844691

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 010/2022-HoL - Pae
data de Homologação: 04/07/2022
Valor total estimado: r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
objeto: contratação de empresa para Prestação de serviço de manutenção 
preventiva e corretiva, com reposição de peças, de equipamento de raioS
-X diGiTal ModElo aMX4 4fdo, do fabricante GE HEalTHcarE, Por um 
período de 12 (doze) meses.
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº 8.666/93.
Processo nº 2022/20210
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratada: HEalTHcarE do BraSil coMÉrcio E SErViÇoS Para EQUi-
PaMENToS MÉdicoS-HoSPiTalarES lTda
iVETE GadElHa VaZ
 diretora Geral

Protocolo: 844882

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 010/2022-HoL

o Hospital ophir loyola (Hol), inscrito no cNPJ nº 02.535.707/0001-28, 
no âmbito de suas atribuições legais, resolve raTificar a iNEXiGiBili-
dadE dE liciTaÇÃo nº 010/2022-Hol, em consonância com o disposto 
no art. 25, caput, da lei nº 8.666/93, e alterações, em favor da empresa 
HEalTHcarE do BraSil iNdÚSTria dE EQUiPaMENToS MÉdicoS-HoS-
PiTalarES lTda, contratação de empresa para Prestação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, do equipa-
mento de raioS-X, ModElo aMX4 4fdo, fabricante GE HEalTHcarE, por 
um período de 12 (doze) meses.
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº 8.666/93.
No valor total de r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Belém, 25 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
 diretora Geral

Protocolo: 844885

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 650/2022 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola EM EXErcicio, no 
uso das atribuições legais, que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 
615/2022 – GaB/dG/Hol, publicado no doE nº 35.082 de 19/08/2022;
coNSidEraNdo a conclusão do Parecer PS 121/2022 de 29/06/2022 da 
ProJUr que se manifestou pela regularidade jurídico-formal da Sindicância 
administrativa investigatória - Sai instituída pela Portaria n° 423/2022 
– GaB/dG/Hol de 02/06/2022, que atuou nos autos do Processo nº 
2022/465931 de 19/04/2022.
coNSidEraNdo o referido Parecer que concluiu pela instauração de Pro-
cesso administrativo disciplinar – Pad, homologado pela diretoria Geral.
rESolVE:
i – arquivar os autos do Processo nº 2022/465931 de 19/04/2022, uma 
vez que foram observadas as disposições legais pertinentes, de modo que 
sua conclusão de arquivamento foi adotada dentro da legalidade, em razão 
da instauração de Processo administrativo disciplinar – Pad
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 23 de agosto de 2022.
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hol, Em Exercício

Protocolo: 844751
Portaria Nº 616/2022 – daF/HoL.
a dirETora dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola EM EXErcÍcio, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 
pela PorTaria Nº 604/2022 GaB/dG/Hol, publicada no doE nº 35.078 
de 16 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/748288 de 14/06/2022.
r E S o l V E:
rEMaNEJar a partir de 07/08/2022, por necessidade do serviço a servi-
dora SaNdra lUcia MorEira BraGa, auxiliar operacional, matrícula nº 
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57223710/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, da divisão 
de farmácia (Unidade de atendimento imediato- Uai) para o centro de 
Suporte de Enfermagem (centro de Nefrologia).
dÊ – SE ciÊNcia, rEGiSTrE – SE EcUMPra-SE 
Hospital ophir loyola. 
Em, 18 de agosto de 2022.
Samara Xavier ayan
diretora de administração e finanças do Hol – Em Exercício

Protocolo: 844409
Portaria Nº611/2022 – daF/HoL.
a dirETora dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola EM EXErcÍcio, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 
pela PorTaria No 604/2022 – GaB/dG/Hol, publicada no doE nº 35.078 
de 16 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/986679 de 04/08/2022.
r E S o l V E:
MoVEr a partir de 01/09/2022, por necessidade do serviço a (o) servidora 
(o) SaNdra Maria dE SoUZa fErrEira, auxiliar de Enfermagem, matrí-
cula nº 54183776/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, do 
centro de Suporte de Enfermagem (centro de Nefrologia), para o centro 
de Suporte de Enfermagem (centro de radioterapia) deste Hospital.
dÊ – SE ciÊNcia, rEGiSTrE – SE EcUMPra - SE 
Hospital ophir loyola. 
Em, 18 de agosto de 2022.
Samara Xavier ayan
diretora de administração e finanças do Hol – Em Exercício

Protocolo: 844405
Portaria Nº 617/2022 – daF/HoL.
a dirETora dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola EM EXErcÍcio, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 
pela PorTaria No 604/2022 – GaB/dG/Hol, publicada no doE nº 35.078 
de 16 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/1417089 de 10/12/2021.
r E S o l V E:
MoVEr a partir de 12/07/2022, por necessidade do serviço a (o) servido-
ra (o) laUrEN KariNE riBEiro rodriGUES, Nutricionista, matrícula nº 
55209053/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, divisão de Nu-
trição e dietética, para a divisão de Nutrição e dietética (TrS) deste Hospital.
dÊ – SE ciÊNcia, rEGiSTrE – SE EcUMPra - SE 
Hospital ophir loyola. 
Em, 18 de agosto de 2022.
Samara Xavier ayan
diretora de administração e finanças do Hol – Em Exercício

Protocolo: 844413
Portaria Nº 629/2022 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola EM EXErcicio, no 
uso das atribuições legais, que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 
615/2022 – GaB/dG/Hol, publicado no doE nº 35.082 de 19/08/2022;
coNSidEraNdo o despacho da ProJUr que sugere pelo arquivamento do 
Processo Administrativo Simplificado devido a regularidade nas atividades 
de apuração, efetuadas pela comissão de Processo administrativo 
Simplificado instituída pela PORTARIA Nº 311/2020- GAB/DG/HOL de 
26/06/2020, que atuou nos autos do Processo nº 2020/278934 de 
09/04/2020, arquivando os autos, conforme deliberação da diretoria Geral.
rESolVE:
i – arquivar os autos do Processo nº 2020/278934 de 09/04/2020, uma 
vez que foram observadas as disposições legais pertinentes, de modo que 
sua conclusão de arquivamento foi adotada dentro da legalidade.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 23 de agosto de 2022.
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hol, Em Exercício

Protocolo: 844755
Portaria Nº 656/2022 – 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 a participação no período de 23 a 26/08/2022, no con-
gresso em Excelência em licitações e contratações Públicas/2022, na ci-
dade de Goiânia – Goiás, do servidor cElSo aUGUSTo MoraES GoNÇal-
VES, agente administrativo, matrícula nº 57195240/1, coordenador da 
comissão Permanente de licitação.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/1068871 de 22/08/2022.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora PollYaNNa fErNaNdES dE carValHo, Téc-
nico em  administração e finanças (ciências contábeis), matrícula nº 
57229831/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol para respon-
der pela coordenação da comissão Permanente de licitação, em razão da 
ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 25 de agosto de 2022.
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hol em Exercício

Protocolo: 844917
Portaria Nº 657/2022 – 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 a concessão das férias regulamentares, no período de 16 
a 30/08/2022 do servidor fErNaNdo NilSoN VElaSco JUNior, comis-

sionado (advogado) e diretor de administração e finanças, matricula nº 
55588809/4, referente ao aquisitivo 28/07/2020 a 27/07/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1090084 de 
25/08/2022.
r E S o l V E:
iNTErroMPEr, as férias do servidor fErNaNdo NilSoN VElaSco JU-
Nior, comissionado (advogado) e diretor de administração e finanças, 
matricula nº 55588809/4, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, 
a partir de 26/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 25 de agosto de 2022.
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hol, Em Exercício

Protocolo: 844926

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 827/2022/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/945040
rESolVE:
i - dESiGNar para fiScal do coNTraTo, a servidora aNdrEa Maria 
dE oliVEira MoUra, Biomedica, Matricula: 57193030/1, lotada na GlaB 
– Gerência de laboratório, e-mail: andrea.moura@santacasa.pa.gov.br, 
telefone: (91) 4009-2292/2296, e
ii- dESiGNar para fiScal SUBSTiTUTo, em atenção ao decreto Esta-
dual 870/13, a servidora MaNUEla PaES foNSEca, cargo: assistente 
administrativo, Matricula: 57221496/2, lotada na GSUP – Gerência de 
Suprimentos, e-mail:manuela.fonseca@santacasa.pa.gov.br, telefone: 
(91) 4009-2244, referente ao contrato nº 245/2022/fScMP, oriundo da 
Inexigibilidade de Licitação nº 025/2022/FSCMP, firmado entre a FUNDA-
ÇÂo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP e a empresa SUN-
MEdcarE coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda, cNPJ/Mf nº 
07.221.493/0001-39, cujo o objeto e aQUiSiÇÃo dE rEaGENTES Para 
SiSTEMa aUToMáTico Para aNáliSE Por TroMBoElaSToMETria coM 
EQUiPaMENTo EM coModaTo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 22 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 844748
Portaria Nº 832/2022 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os autos do processo nº 2022/1080406;
coNSidEraNdo o disposto da lei nº 9.348 de 19.11.2021, que alterou o 
art. 91, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr ao servidor daNilo coSTa MorEira, id. funcio-
nal nº 5955691/1, Gerente, lotado na assessoria Jurídica, 20 (vinte) dias de 
licença Paternidade, no período de 15/08/2022 a 03/09/2022, formalizada 
de acordo com a certidão nº 066852 01 55 2022 1 00301 208 0320341 12.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 15/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 24 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 844959
Portaria Nº 826/2022/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 2022/670179
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor arNaldo MacEdo, matrícula: 5959893, car-
go: coordenador higienização, lotado na coordenação de Higienização-
cHiG, Telefone (91) 4009-0338, E-mail: arnaldo.macedo@santacasa.
pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 244/2022/fS-
CMP, oriundo do PE SRP 045/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE 
MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa iMPErSiK coMErcio E 
SErVicoS lTda, cNPJ: 34.682.732/0001-20, tendo como objeto a aQUi-
SiÇÃo dE PaPEl ToalHa, MaTErial Para HiGiENiZaÇÃo daS MÃoS 
coM forNEciMENTo dE diSPENSadorES EM rEGiME dE coModaTo.
ii - dESiGNar o servidor VicTor HUGo PiNHEiro, Matrícula: 5960407, 
cargo: Gerente de Hotelaria, lotado na Gerência de Hotelaria-GHoT, Telefo-
ne (91) 4009-0338, E-mail: victor.pinnheiro@santacasa.pa.gov.br, para na 
ausência do titular, exercerem o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 22 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 844395
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LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 830/2022-caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará,
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2022/1048796.
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da consti-
tuição do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Materni-
dade a servidora aMaNda aMaral TEiXEira, id. funcional nº 5949611/1, 
Servidora em regime de contrato Temporário, Médica, no período de 
04/08/2022 a 30/01/2023;
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 04 de agosto de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 24 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 844956

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 843864, diÁrio oFiciaL Nº 
35.090 de 25/08/2022
oNde se LÊ: Nota de Empenho da despesa: 2022NE01151
Leia-se: Nota de Empenho da despesa: 2022NE01511
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 844506

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 245/2022/FscMP
objeto: aquisição de reagentes para sistema automático para análise por 
tromboelastometria com equipamento em comodato.
data de assinatura: 22/08/2022 - Vigência: 22/08/2022 a 22/08/2023
Valor: r$ 762.000,00
PaE Nº 2022/945040- inexigibilidade de licitação Nº 025/2022/fScMP
dotação orçamentária: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fon-
tes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149006653, 0149009966, 
7349008494, 7349008545 e nos seus respectivos superavits; Elemento 
de despesa: 339030.
contratada: SUNMEdcarE coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTalarES 
lTda, cNPJ/Mf n.º 07.221.493/0001-39
Endereço: av. Pastor Martins luther Junior, 126-cENa - Sala: 444 - Bair-
ro: inhaúma, cEP:20.765-000,rio de Janeiro/rJ, telefone: (21) 3083-1534
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 844738
coNtrato: 244/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto:aQUiSiÇÃo dE PaPEl ToalHa, MaTErial Para HiGiENiZaÇÃo daS 
MÃoS coM forNEciMENTo dE diSPENSadorES EM rEGiME dE coModaTo
Valor: r$1.069.200,00
data de assinatura: 22/08/2022
Vigência: 22/08/2022 a 22/08/2023
PE 045/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/670179
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTES dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0149006653, 0149009936, 
0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 
0269008067, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 0269008239, 
0349008569, 0349008725, 0349008950, 0349009280, 0349009308, 
0349009366, 0349009475, 0349009535, 0349009750 e seus respectivos 
superavits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: iMPErSiK coMErcio E SErVicoS lTda; 
cNPJ/Mf n.º 34.682.732/0001-20
Endereço: rua João canuto, nº 240 - centro - ananindeua - Pa – cEP: 67.030-130
Telefone: (91) 3321-1234
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 844394

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 025/2022
data: 22/08/2022
objeto: quisição de reagentes para sistema automático para análise por 
tromboelastometria com equipamento em comodato.
fundamento: artigo artigo 25, i, da lei federal n.º 8.666/93 e Parecer 
nº 282/2022/Prof /fScMP.
Valor: r$ 762.000,00
Data de Ratificação: 22/08/2022 - PAE Nº 2022/945040
dotação orçamentária: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fon-
tes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 

0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149006653, 0149009966, 
7349008494, 7349008545 e nos seus respectivos superavits; Elemento 
de despesa: 339030.
contratada: SUNMEdcarE coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTalarES 
lTda, cNPJ/Mf n.º 07.221.493/0001-39
Endereço: av. Pastor Martins luther Junior, 126-cENa - Sala: 444 - Bair-
ro: inhaúma, cEP: 20.765-000,rio de Janeiro/rJ, telefone: (21) 3083-1534
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 844741

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 025/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: quisição de reagentes para sistema automático para análise por 
tromboelastometria com equipamento em comodato.
coNTraTada: SUNMEdcarE coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTalarES 
lTda, cNPJ/Mf n.º 07.221.493/0001-39
data: 22/08/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 844746

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01559
Valor: r$69.577,20
data: 22/08/2022
objeto: MaTErial dEcoNSUMo - iNdicador BiolÓGico E iNdicador 
QUÍMico Para ESTEriliZaÇÃo a VaPor, com base no artigo 24, inciso 
iV, da lei nº 8.666/93 e Parecer nº 277/2022/aJUr/fScMP
PaE nº 2022/2022/887353 - dispensa de licitação nº 085/2022
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0269003264; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: coMErcial cirUrGica rio clarENSE lTda, cNPJ/Mf: 
67.729.178/0004-91 ENdErEÇo: Praça Emilio Marconato nº 1000, Galpão 22, Bair-
ro: Núcleo residencial doutor Joãoaldo Nassif, cEP:13.916-074, Jaguariuna/SP
TElEfoNE: (19) 3522-5800
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 844667
Portaria Nº 831/2022 - caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos do art. 93 , § 1°, da lei nº 5.810, de 
24/01/1994, que dispõe sobre a interrupção da licença para tratar interes-
se particular, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do 
serviço;
coNSidEraNdo solicitação feita através do PaE 2022/1040454.
r E S o l V E:
iNTErroMPEr, a contar do dia 01/09/2022, a licença para Tratar in-
teresse Particular da servidora BElQUES VaScoNcEloS fErrEira, id 
funcional nº 54196885/2, Enfermeira Generalista, concedida através da 
Portaria nº 384/2022-caPE/GP/fScMP, publicada no doE nº 34.944, de 
25/04/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 24 de agosto de 2022
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 844950

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 941/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 23 de agosto de 2022

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
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considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/983293;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo   a coNtar

Maria de Nazare da Silva Braga 57174894/1 Enfermagem GETrd 27/06/2022

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 23 de agosto de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 844495

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato N°.059/2020 
(reF. Proc. 2022/801890)

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTada: frESENiUS HEMocarE BraSil lTda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 49.601.107/0001-84, com sede 
na rua roque Gonzales, nº 128, Jardim Branca flor, cEP: 06855-690, ita-
pecerica da Serra/SP, neste ato representada por seu representante legal 
darley de araujo Silva, portador da cédula de identidade nº. 23.468.488-
4, cPf/Mf sob o nº. 144.190.048-94, doravante denominada coNTraTada
oBJETo: presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato 
059/2020 (aQUiSiÇÃo dE BolSaS dE colETa dE SaNGUE, E Solda oU 
lÂMiNa dE coBrE Para coNEXÃo ESTÉril, coM EQUiPaMENToS EM rE-
GIME DE COMODATO), nos termos da lei federal nº 8666/93, especificamente 
quanto à prorrogação de seu prazo, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, 
de 28/08/2022 até 28/08/2023, com reajuste de 11,69% no valor.
Valor:o valor global do contrato para este Termo aditivo é de r$ 
7.836.509,68 (sete milhões oitocentos e trinta e seis mil quinhentos e 
nove reais e sessenta e oito centavos).
foNTE do rEcUrSo: os recursos orçamentários necessários para atender 
às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contra-
tante, como a seguir especificado:
Programa de Trabalho: 10302150782930000
Natureza da despesa: 339030
fonte de recurso: 0269001022, 0103000000 e 0261000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 04 de agosto de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
darley de araujo Silva -frESENiUS HEMocarE BraSil lTda -contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 844654
8º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 211/2017 

(Proc. 2022/984766).
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTada: diaMEd laTiNo aMErica S/a, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ sob o nº 71.015.853/0001-45, com sede na rua 
alfredo albano da costa, nº 100, distrito industrial – cEP: 33.400-000 – 
cidade de lagoa Santa – Estado de Minas Gerais, neste ato representada 
por suas representantes legais Senhoras dayse Maria de Magalhães figuei-
redo, brasileira, portadora de cédula de identidade nº MG-361.027 e cPf/
Mf nº 220.898.616-49 e Marco Túlio de Souza Mourão, brasileiro, casado, 
contador, portador da cédula de identidade rG nº MG-8.884.328 SSP/MG, 
inscrito no cPf sob nº 040.935.566-60, residente e domiciliado na cidade 
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na 
cidade de lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, na rua alfredo albano da 
costa, 100, Bairro distrito industrial de lagoa Santa, cEP 33.400-000,do-
ravante denominada coNTraTada
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato 
211/17 (forNEciMENTo dE iNSUMoS Para oS TESTES iMUNolÓGicoS 
Para doadorES E rEcEPTorES dE SaNGUE, PaciENTES E TraNSPlaN-
TE da fUNdaÇÃo HEMoPa SEdE E HEMorrEdE coM cESSÃo dE EQUi-
PaMENToS EM rEGiME dE coModaTo SEM ÔNUS À fUNdaÇÃo HEMoPa), 
nos termos da lei federal 8.666/93 quanto à prorrogação de seu prazo, pelo 
período de 03 (três) meses, ou seja, de 18/09/2022 a 18/12/2022.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de r$ 
828.216,21 (oitocentos e vinte e oito mil duzentos e dezesseis reais e 
vinte e um centavos).
foNTE do rEcUrSo: os recursos orçamentários necessários para atender 
às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contra-
tante, como a seguir especificado:

Programa de Trabalho: 10302150782930000
Natureza da despesa: 339030
fonte de recurso: 0269001022, 0261000000 E 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 12 de agosto de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- contratante
dayse Maria de Magalhães figueiredo -diaMEd laTiNo aMÉrica S/a –contratada
Marco Túlio de Souza Mourão -diaMEd laTiNo aMÉrica S/a -contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 844656

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 953/2022
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 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1050818 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 844681
Nº da portaria: 949/2022
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  2000,00
10122129783380000 269  339039  2000,00
observação: Nº do Processo: 2022/1079623  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 844571
Nº da portaria: 951/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
rEGiaNE cHaMoN aVaNciNi iZaiaS Gerente/cHr-Mar 59474251
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339039 1800,00
observação: Nº do Processo: 2022/1072348 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 844577
Nº da portaria: 952/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
NoElToN NEVES SoarES farmac. Bioq./HENca 572062111
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 1300,00
10122129783380000 269  339033 500,00
10122129783380000  269  339036 900,00
10122129783380000  269  339039 3050,00
observação: Nº do Processo: 2022/1080854 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 844583

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria N° 476 de 25 de aGosto de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governa-
mental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE. Nº 34.848 de 31.01.2022,
rESolVE:
cESSar, os efeitos da Portaria n° 433-29/07/2021 publicada no d.o.E. 
n° 34.656 de 02/08/2021, que designou servidores para compor a Equipe 
Multiprofissional de Terapia Nutricional, da Fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas Gaspar Vianna;
dESiGNar, os servidores abaixo relacionados para compor a EQUiPE MUl-
TiProfiSSioNal dE TEraPia NUTricioNal, da fundação Pública Esta-
dual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, até ulterior deliberação, sendo:

coordeNador cLÍNico Matrícula cargo setor
JoSÉ rENaTo caNicEiro SaNToS 5963839/1 Médico Nutrólogo Gerência Técnica Hospitalar

coordENador TÉcNico-adMiNiSTraTiVo Matrícula cargo Setor
TaliTa ariaNE aMaro loBaTo 5955174/1 Nutricionista Serviço de Nutrição e dietética
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MEMBroS Matrícula cargo Setor

aNa lÚcia SilVa araÚJo SaTo 53454772/1 Nutricionista Serviço de Nutrição e dietética

fraNciMar NaZarÉ foNTENElE fErrEira 5322510/4 Nutricionista Serviço de Nutrição e dietética

lorENa loBaTo rodriGUES da cUNHa 5950844/1 Nutricionista Serviço de Nutrição e dietética

lUciaNa SaNToS dE alcaNTara 5955166/1 Nutricionista Serviço de Nutrição e dietética

roSiaNE aNGEliM da SilVa 5955230/1 Nutricionista Serviço de Nutrição e dietética

Socorro NaZarÉ araÚJo dE alMEida 
BarBoSa 54189107/1 Nutricionista Serviço de Nutrição e dietética

JÉSSica BrUNa GoMES TEiXEira 5363728/1 Enfermeira Unidade de Terapia intensiva

SaUlo coElHo aSSiS riBEiro 54189932/1 farmacêutico Serviço de farmácia

doUGlaS rEGo cHaVES 5959467/1 fonoaudiólogo Serviço Biopsicossocial

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

Protocolo: 844627
Portaria Nº 477, de 24 de agosto de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo de-
creto Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE/Pa nº 
34.848, de 31 de janeiro de 2022.
considerando o teor do Processo nº 2022/988731;
Considerando o Parecer Jurídico às fls. 31/32;
considerando o disposto no art. 201, parágrafo único da lei 5.810/94 (rJU).
resolve:
i-Sobrestar, a contar de 24/08/2022 até 29/08/2022, o Processo de Sindi-
cância investigativa nº 2022/988731.
ii-determinar que as atividades necessárias para o devido andamento pro-
cessual, realizadas pela comissão Processante, deverão ser retomadas no 
dia 30/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente/fHcGV

Protocolo: 844749
Portaria Nº 475, de 23 de aGosto de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, usando das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE no 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
rESolVE:
i - dESiGNar, os servidores abaixo relacionados para comporem a co-
MiSSÃo do ProcESSo SElETiVo dE TrEiNaMENTo ProfiSSioNal EM 
SErViÇo da fundação Pública Hospital de clínicas Gaspar Vianna.

PresideNte rePreseNtaNte/setor

SÔNia claUdia alMEida PiNTo GEP

MeMBros

diNaH MacHado SilVa da foNSEca SEGraP/GEP

MicHEllE carValHo TUPiNaMBa SEGraP/GEP

Maria do Socorro oliVia SilVa cciH/GEaH

EliaNE dE NaZarÉ SalES daNTiEr SBPS/GEaH

TaTiaNa VEra PiNHEiro rEiS SBPS/GEaH

Tarcio SadraQUE GoMES aMoraS SENf/GEaH

daNiElE fariaS daS cHaGaS SadT/GETH

aNdrEia GoNÇalVES dE carValHo NUGEPES

Nadia caroliNE dE araUJo carValHo PErEira NUGEPES

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

Protocolo: 844758

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa 83.2022
Valor r$ 63.060,00 (SESSENTa E TrÊS Mil E SESSENTa rEaiS)
objeto: aquisição emergencial de Medicamentos de Uso Geral para aten-
der a necessidade de 4 (quatro) meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
Data de Ratificação: 19/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas subfontes e superávits.
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: a. N. Garcia da SilVa - ME
Endereço: conj. cidade Nova Vi, Trav. WE 66 Nº 821, coqueiro, ananin-
deua – Pa / E-mail: extremahospitalar@gmail.com (91) -988743568
Telefone: (091) 3241-1150
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 844518
disPeNsa 83.2022
Valor r$ 92.150,00 (NoVENTa E doiS Mil, cENTo E ciNQUENTa rEaiS)
objeto: aquisição emergencial de Medicamentos de Uso Geral para aten-
der a necessidade de 4 (quatro) meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
Data de Ratificação: 19/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas subfontes e 
superávits.
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: a. N. Garcia da SilVa - ME
Endereço: conj. cidade Nova Vi, Trav. WE 66 Nº 821, coqueiro, ananin-
deua – Pa / E-mail: extremahospitalar@gmail.com (91) -988743568
Telefone: (091) 3241-1150
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 844519

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 359 de 23 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):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 09/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 369 de 23 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
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SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 17/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 370 de 23 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):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, aGENTE dE SaÚdE
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 18/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 367 de 23 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):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, aGENTE dE SaÚdE
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 184 À 15/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 365 de 23 de aGosto de 2022
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
À fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia EM BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM/Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 3.5 diária
PErÍodo: dE 10 À 13/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 366 de 23 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao cdT diaGNÓSTicoS – rESSoNÂNcia MaGNÉTica EM 
rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, aGENTE dE SaÚdE
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 12/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 844534
Portaria Nº 368 de 23 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):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
EliSaNia aNdradE rocHa – MaT. 54185706-2, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 16/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 355 de 23 de aGosto de 2022
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa

SErVidor (ES):
EliSaNia aNdradE rocHa – MaT. 54185706-2, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 07 À 08/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 364 de 23 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):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo, MaT. 57197013-3, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 09/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 353 de 22 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do 
araGUaia ao HoSPiTal rEGioNal do SUdESTE do Pará EM MaraBá - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo, MaT. 57197013-3, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 3.5 diária
PErÍodo: dE 03 À 06/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 356 de 23 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):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo, MaT. 57197013-3, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 07/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 844912

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022/Hrs
Processo Pae Nº 2022/109110
aTa coMPlEMENTar Nº 1.
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 004/2022/HrS, aTa coMPlEMENTar Nº 1, iTEM 6, do tipo Menor Preço 
por iTEM, destinado à aquisição de MaTErial dE coNSUMo: MEdica-
MENToS, para suprir, pelo período de 12 (doze) meses as necessidades 
do ProNTo Socorro, PoSTo dE ENfErMaGEM (internação) e Bloco 
cirUrGico do Hospital regional de Salinópolis.
EMPrESa VENcEdora:
r c ZaGallo MarQUES E cia lTda – cNPJ: 83.929.976/0001-70
iTEM: 6.
Valor ToTal do iTEM: r$ 22.900,00. (Vinte e dois mil e novecentos reais);
Valor ToTal PrEGÃo ElETrÔNico Nº 004/2022/HrS, aTa coMPlEMEN-
Tar Nº 1: r$ 22.900,00. (Vinte e dois mil e novecentos reais).
Salinópolis/Pa, 24 de agosto de 2022.
luana Kelly Noronha loiola
diretora do HrS/SESPa

Protocolo: 844364
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
Processo: 2021/1258461
Nº do coNtrato: 063/2022
oBJETo: o contrato tem como objeto a execução dos serviços de recu-
peração de 02 (duas) pontes em concreto armado, localizadas na Pa 252, 
sobre os igarapés: Bujarú (14,00m x 8,60m x 4,50m) à 10,6 km do centro 
de concórdia do Pará/Pa-140 e ipixuna (12,00m x 8,60m x 5,00m) à 16,2 
km do centro de concórdia do Pará/Pa-127, no Município de concórdia do 
Pará, sob a jurisdição do 7º Núcleo regional.
Valor: r$ 622.706,80 (seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e seis 
reais e oitenta centavos).
daTa da aSSiNaTUra: 25/08/2022.
PraZo: 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de sua assinatura.
ModalidadE: Tomada de Preços nº 04/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101, Programa de 
Trabalho: 26.782.1486.7430, Natureza da despesa: 449051, fonte de re-
curso: 0124000000 e origem do recurso: Tesouro.
dadoS da coNTraTada: coNSTrUTora coNcordia r a S EirEli
cNPJ: 23.918.807/0001-03
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 844557

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1° terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
coNtrato N°: 50/2021
N° ProcESSo: 2020/423177  aNEXo: 2022/722558
JUSTificaTiVa: o termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo 
contratual, por mais 150 (cento e cinquenta) dias, devidamente acolhida 
e autorizada pela autoridade superior, com fundamento no art. 57, ii, da 
lei n° 8.666/93.
iNic. ViGÊNcia: 27/07/2022  TÉrM. ViGÊNcia: 27/12/2022
daTa da aSSiNaTUra: 22 /08 /2022.
coNTraTada: PPB ENGENHaria lTda.
cNPJ: 22.911.135/0001-41.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 844549

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
coNtrato Nº: 035/2021
ProcESSo N°: 2021/707722 aNEXo N °: 2022/933476
JUSTificaTiVa: o objeto do termo é a prorrogação da vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, devidamente analisado pela consultoria Jurídica 
e Setor Técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta SETraN, com 
fundamento no art. 57, ii da lei nº 8.666/93.
iNic.ViG.:13/08/2022  TErM.ViG.:13/08/2023
Valor do coNTraTo r$: 1.077.411,44 (um milhão, setenta e sete mil, 
quatrocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos)
daTa da aSSiNaTUra: 12/08/2022.
coNTraTada: BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli.
cNPJ: 17.433.496/0001-90.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira, SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES do Pará.

Protocolo: 844544
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 024/2022 Processo nº 2021/1354875
Nº. do termo: 1º  data de assinatura: 23/08/2022
Justificativa: O presente Termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao con-
vênio nº 024/2022 é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENTE. a 
prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como 
na cláusula Quinta, item i, alínea “h”, passando consequentemente os do-
cumentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) inic. de Vig.: 25/08/2022 T. Vig.: 22/12/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa lUZia do Para cNPJ nº: 
03.887.848/0001-02.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 844928
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 064/2020  Processo nº 2020/491530
Nº. do termo: 4º data de assinatura: 24/08/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 064/2020 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal 
de Nova Ipixuna através do oficio nº 22/2022-ADM, no (seq.130). A pror-
rogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na 
cláusula Quinta, item 5.1, alínea “h”, passando consequentemente os do-
cumentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 90 (noventa) dias inic. de Vig.: 25/08/2022 T. Vig.: 21/11/2022.
Nome: PrEfEiTUra MUNiciPal dE NoVa iPiXUNa. cNPJ: 
01.612.215/0001-26.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 844930

oUtras MatÉrias
.

resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 002/2022.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da concorrência Pública 
nº 002/2022 – SETraN.
Vencedora: coNSTrUTora JUMBo lTda.
Valor: r$ 19.633.732,36
Belém, 25 de agosto de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 844535

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

coNtrato
.

extrato contrato de No 17/2022
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do 
Pará-arcoN-Pa a EMPrESa & a c SaNToS diSTriBUidora dE aliMEN-
ToS EirEli - EPP . objeto: contratação de empresa especializada no for-
necimento de café e açúcar. Vigência: 26/08/2022 a 25/08/2023. dotação 
orçamentária: ProJ/aTiV:0412212978338000.Pi: 4120008338c.foNTE/
dESPESa: 0661/339030.aÇÃo: 233280. da fundamentação legal: lei n° 
8.666/1993/10.520/02.Valor: r$ 29.418,00 estimado anual. foro: Belém-
Pa. data da assinatura:25/08/2022. Endereço da contratada: Pass. alacid 
Nunes, 61 - Bairro do Marco, Belém - Pa . cNPJ no N.º 19.756.461/0001-
17.ordenador de despesas: diretor Geral,Euripedes reis da cruz filho.

Protocolo: 844559

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato de 4º termo aditivo ao contrato de Nº 22/2018.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do 
Pará - arcoN-Pa/ Empresa Vetor inteligência, Tecnologia  e informação ltda.
objeto do contrato inicial: fornecimento de solução de backup em nuvem 
com armazenamento em data center no Brasil. Objeto e justificativa de 
aditamento: a alteração da razão social da empresa contratante que passa 
a denominar-se juridicamente de Empresa Vetor inteligência, Tecnologia  e 
informação ltda, bem como seu endereço que passa a ser av Nazaré 272, 
sala 605 bairro de Nazaré-cEP: 66.035-115,  Belém-Pa
Vigência: 23.08.2022 a 23.09.2022.
da fundamentação legal: art. 61 da lei nº 8.666/93 de 21.06.93.
data da assinatura: 23.08.2022.
c.N.P.J/Mf nº. 18.365.789/0001-40, situada a av Nazaré 272, sala 605 
bairro de Nazaré-cEP: 66.035-115,  Belém-Pa
diretor Geral : Eurípedes reis da cruz filho.

Protocolo: 843907
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 277 de 25 de aGosto de 2022.
 o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
 coNSidEraNdo o Processo nº 2022/747954
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, o servidor faBio aNdrE ToUrÃo, ocupante do car-
go de TEcNico EM GESTao dE PESca E aQUicUlTUra, matrícula n° 
5899478/ 1, como fiscal Titular e o servidor JailToN BarroS SErEJo, 
ocupante do cargo TEcNico EM GESTao dE PESca E aQUicUlTUra, ma-
tricula nº 57175425/2, como fiscal Suplente do convênio nº. 71/2022 – 
SEdaP, celebrado com o MUNiciPio dE ViTÓria do XiNGU, cNPJ/Mf sob 
o nº 34.887.935/0001-53.
art. 2º - São atribuições do fiScal do coNVÊNio: i – acompanhar e 
fiscalizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 844952

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 272 de 25 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
considerando o processo nº 2022/1081151;
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor, alaN diaS PraGaNa, matrícula nº 57216927/1, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Pesca e aquicultura, para res-
ponder pelo cargo de diretor da diretoria de Pesca e aquicultura-diPaQ, 
no período de 08/09/2022 a 07/10/2022, em virtude de férias do titular 
raiMUNdo GUiMarÃES fEliZ, matrícula nº 5946182/ 2.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 844710
Portaria Nº 274 de 25 de aGosto de 2022

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
considerando o processo nº 2022/1082103;
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor, faBio aNdrÉ ToUrÃo, matrícula nº 5899478/ 1, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Pesca e aquicultura, para 
responder pelo cargo de coordenador de Pesca e aquicultura, no período 
de 08/09/2022 a 07/10/2022, em virtude do titular alaN diaS PraGaNa, 
matrícula nº 57216927/ 1, ter sido designado a responder pela diretoria 
de Pesca e aquicultura.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 844711

.

.

NorMa
.

iNstrUÇÃo NorMatiVa Nº 001 de 25 de aGosto de 2022
Regulamenta a utilização de veículos oficiais, próprios ou locados da ad-
ministração pública estadual por servidores públicos devidamente habilita-
dos, bem como dispõe sobre o procedimento para ressarcimento ao erário 
nos casos que menciona e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca, iNTEriNo, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 135, 
parágrafo único, e 138, ii, da constituição Estadual, e art. 25 da instrução 
Normativa nº 01/2015-SEad de 06 de outubro de 2015 e o decreto Go-

vernamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial n° 34.920 
de 04 de abril de 2022;
considerando a necessidade de tornar a Secretaria mais ágil e compatível 
com as necessidades e interesses da coletividade;
considerando no âmbito do Estado do Pará, a pandemia do novo corona ví-
rus coVid- 19, que resultou e vem resultando no afastamento do trabalho 
presencial de servidores;
considerando a desproporcionalidade entre a quantidade de demandas 
desta Secretaria, com a disponibilidade de motoristas de ofício;
Considerando a busca da eficiência e eficácia da Administração pública do 
Estado do Pará, com foco na maximização dos resultados e satisfação da 
sociedade;
rESolVE:
art. 1º Estabelecer as Normas de condutas, princípios, deveres e obriga-
ções dos servidores na condução de veículos oficiais, próprios ou locados 
no âmbito da SEdaP, observados os preceitos básicos da responsabilidade 
individual com os bens públicos, da sustentabilidade e da redução de gas-
tos públicos na condução, utilização e conservação da frota.
caPÍtULo i
da FiNaLidade e deFiNiÇÕes
art. 2º Para efeito desta instrução Normativa, consideram-se as seguintes 
definições:
I – condutor oficial: servidor ocupante do cargo/função de motorista, por-
tador de carteira Nacional de Habilitação (cNH) com categoria compatível 
ao veículo conduzido;
ii – condutor autorizado: servidor e/ou ocupante de cargo da estrutura da 
administração Pública relacionadas a SEdaP, devidamente autorizado con-
forme modelo previsto no anexo i desta instrução Normativa, e portador 
de cNH com categoria compatível veículo conduzido;
III - deslocamento: movimentação de veículos oficiais, próprios ou locados 
de acordo com o trajeto definido;
iV - não conformidade: qualquer avaria constatada visualmente ou por 
vistoria técnica que altere as características ou a funcionalidade do veículo 
oficial, próprio ou locado, e que requeira reparo para restituí-lo ao esta-
do original ou, ainda, ausência de equipamentos acessórios automotivos 
obrigatórios;
V - solicitante: servidor ocupante do cargo ou função na SEdaP que solicita 
veículo oficial, próprio ou locado, para deslocamento ou viagem no interes-
se do serviço público;
VI – veículo oficial: todo veículo da SEDAP, próprio ou locado, devidamente 
identificado e destinado ao atendimento das necessidades institucionais; e
VII - viagem: qualquer movimentação do veículo oficial, próprio ou locado, 
de um lugar para outro razoavelmente distante e que ultrapasse os limites 
entre municípios.
caPÍtULo ii
do coNdUtor do VeÍcULo
art. 3º cabe ao servidor público ocupante do cargo/função de Motorista a 
condução do veículo oficial, próprio ou locado, da SEDAP.
Parágrafo Único os servidores públicos e/ou ocupantes de cargo da ad-
ministração Pública relacionadas a SEdaP, no interesse do serviço e no 
exercício de suas atribuições, quando houver impossibilidade de servidores 
ocupantes do cargo/função de Motorista, poderão conduzir veículos ofi-
ciais, desde que devidamente autorizados pelo gestor de sua unidade, nos 
termos desta instrução Normativa.
Art. 4º Ao servidor condutor oficial ou autorizado é vedado:
  i - ceder, transferir ou, de qualquer forma, entregar a direção do respecti-
vo veículo a terceiros não autorizados, servidores estaduais ou não;
  II - utilizar o veículo oficial em atividades particulares ou diversa daquelas 
que motivarem a autorização;
  iii - transportar pessoas e/ou materiais estranhos aos serviços da SEdaP;
  iV- utilização do veículo fora do horário de expediente/escala do servidor, 
salvo nos casos previamente autorizados e justificados pelo Gestor da Uni-
dade responsável pelo veículo.
art. 5º Para solicitar autorização, o servidor ocupante de cargo e/ou fun-
ção na SEdaP, deverá preencher e assinar documento conforme modelo 
do anexo i desta instrução Normativa, utilizado para controle sobre os 
trajetos, horários e finalidades da condução do veículo oficial, sob pena de 
responsabilidade funcional.
art. 6º É obrigatório o porte do documento de autorização para a condução 
de veículo oficial, bem como sua apresentação sempre que solicitada.
Art. 7º São deveres do condutor de veículo oficial da SEDAP:
i - apresentar-se adequadamente ao serviço quanto aos cuidados com a 
higiene pessoal da vestimenta;
II - operar profissionalmente o veículo oficial, obedecendo as suas caracterís-
ticas técnicas e observando rigorosamente as instruções sobre manutenção;
III - conduzir o veículo oficial de acordo com as normas e regras de trânsito 
vigentes, acatando as ordens das autoridades de trânsito;
iV- portar a cNH válida com categoria compatível ao veículo conduzido, 
bem como documentação do veículo oficial;
V - estacionar o veículo oficial somente em locais permitidos e que não 
denigram a imagem institucional;
VI - não entregar a terceiros a direção do veículo oficial sob sua respon-
sabilidade;
Vii - não ingerir substâncias que possam comprometer a atenção e a coor-
denação motora quando na condução do veículo oficial;
VIII - não fumar no interior do veículo oficial;
IX - manter o veículo oficial limpo interna e externamente;
X - utilizar de boas maneiras, urbanidade, cortesia e polidez com os usuá-
rios e demais membros da comunidade;
Xi - estacionar, para embarque e desembarque dos usuários, no acosta-
mento ou próximo à guia da calçada;
XII - praticar a direção defensiva na condução do veículo oficial;
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Xiii - responder pelas infrações de trânsito que cometer, podendo, em caso 
de negligência, imprudência ou imperícia, perder a autorização de dirigir 
os veículos da frota oficial e responder civil, penal e administrativamente;
XiV - prestar socorro às vítimas de acidentes sempre que presenciar o fato 
ou for solicitado, procurando obter comprovante da autoridade de trânsito 
ou policial a fim de atestar eventuais atrasos e/ou desvios de itinerários 
preestabelecidos;
XV - iniciar a movimentação do veículo oficial somente após constatar a 
segurança dos usuários no embarque ou desembarque, verificando portas 
e a utilização de cinto de segurança;
XVI - utilizar o veículo oficial somente para uso exclusivo em serviço, sob 
pena de ser responsabilizado administrativamente, por omissão ou coni-
vência, devendo comunicar quaisquer irregularidades no uso indevido;
XVii - não conduzir pessoas estranhas ao serviço público ou servidores, 
sem a autorização formal;
XViii - observar e cumprir o descanso mínimo obrigatório na forma previs-
ta em lei durante o período de viagem;
XIX - recolher o veículo às dependências da SEDAP ao fim do expediente 
regular, no uso para deslocamentos urbanos, salvo nos casos de viagem 
ou unidades de fronteira quando a serviço em horários extraordinários, 
devidamente autorizado;
XX - recolher o veículo no local de destino ou nas paradas durante a viagem 
em local que seja seguro, preferencialmente em garagens oficiais, quando 
do uso em viagens intermunicipais;
XXi - observar e cumprir, irrestritamente, as condições estabelecidas nesta 
instrução Normativa; e
XXII - informar imediatamente à Chefia Imediata que tenha o veículo ofi-
cial sob sua responsabilidade, por meio de registro no formulário de con-
trole de Circulação de Veículo Oficial, quando:
a) encontrar documentos e/ou objetos esquecidos pelos usuários após re-
vista minuciosa do interior do veículo oficial ao término do uso;
b) verificar não conformidade, ao assumir o veículo condições mecânicas e 
de conservação, inclusive com relação à existência da documentação regu-
lar e presença dos equipamentos de segurança obrigatórios;
c) houver ocorrências e/ou não conformidades, assim como alterações no 
itinerário previamente autorizado, durante o período de uso do veículo.
caPÍtULo iii
das PeNaLidades
art . 8º Será de responsabilidade do servidor público todas as penalidades 
decorrentes de infrações de trânsito cometidas na condução de veículo 
oficial da SEDAP, na forma do art. 257, § 3º, da Lei Federal nº 9.503/97.
art . 9º a aplicação de multa resultante de infração de trânsito sujeitará 
o servidor público condutor ao desconto em sua remuneração do valor da 
multa, observado o seguinte:
i - recebido o auto de infração em nome da SEdaP ou do carro por ela 
locado, será identificado o servidor condutor responsável;
ii - o servidor condutor do veículo será formalmente comunicado do fato e 
do prazo para, se quiser, providenciar interposição de recurso junto à Junta 
administrativa de recursos de infrações -Jari do órgão autuante;
iii - em qualquer caso, o servidor condutor do veículo é obrigado a pro-
ceder, no prazo fixado no respectivo auto de infração, a todas as medidas 
necessárias à sua identificação junto ao órgão autuante, na forma do § 7º 
do art. 257 da lei federal nº 9.503/97, sob pena de responder por penali-
dades decorrentes da não identificação;
iV - provido o recurso a que se refere o inciso ii deste artigo, a respectiva ocu-
mentação será arquivada para fins de controle por parte da gestão da frota;
V - não interposto ou não tendo sido provido o recurso a que se refere o 
inciso II deste artigo, o servidor será formalmente notificado acerca do 
desconto do valor correspondente à multa em sua remuneração;
§ 1º A notificação do servidor condutor, conforme modelo do Anexo II des-
ta instrução Normativa, será feita em 04 (quatro) vias, devendo:
i - 01 (uma) via ser arquivada Gerência de Transporte responsável pela 
gestão da frota, para fins de controle;
ii - 01 (uma) via para a diretoria administrativa financeira para pagamen-
to da multa; iii - 01 (uma) via ser entregue ao servidor;
III - 01 (uma) via ser encaminhada a Célula de Gestão de Pessoas para fins 
de processamento do desconto.
§ 2º No caso de recusa por parte do servidor em apor sua assinatura 
na Notificação para desconto em folha de pagamento, tal fato será regis-
trado e subscrito por 02 (duas) testemunhas devidamente identificadas, 
tornando-o apto a produzir os seus devidos efeitos legais, sem prejuízo de 
apuração de eventual descumprimento de dever funcional e aplicação das 
penalidades cabíveis.
§ 3º o procedimento previsto no § 2º será observado em caso de recusa 
ao recebimento da comunicação prevista no inciso ii do caput deste artigo.
§ 4º Será de responsabilidade do servidor público que não promover os 
atos necessários à sua identificação junto ao Órgão de Trânsito autuante 
todas as penalidades aplicadas na forma do § 8º do art. 257 da lei federal 
nº 9.503/97, aplicando-se, no que couber, o disposto neste artigo.
art. 10 No caso de desconto na remuneração deverá ser observado:
 i - o servidor deverá optar pelo desconto integral do valor, ou parcelado 
em 03 (Três) vezes, conforme anexo ii desta instrução normativa.
ii - ser processado no mês seguinte ao pagamento da multa pela dafi.
§ 1º Haverá o desconto da importância integral ou o que dela restar, em 
caso de parcelamento anterior, sobre eventuais valores rescisórios decor-
rentes de qualquer das formas de desligamento do servidor.
§ 2º No caso de saldo insuficiente para o desconto referido no § 1º, o ser-
vidor poderá efetuar o pagamento através de depósito na conta única do 
Governo do Estado do Pará.
Art . 11 A Gerência de Transportes utilizará meios eficazes de controle da 
utilização dos veículos pertencentes a SEdaP, objetivando assegurar a cor-
reta identificação do servidor que os conduz.

Art . 12 O servidor que conduzir veículo oficial sem a autorização de que trata 
o art. 3º desta instrução Normativa responderá, mediante procedimento admi-
nistrativo, por descumprimento de dever funcional, sem prejuízo da aplicação 
imediata do disposto nos arts. 7º, 8º e 9º desta instrução Normativa e do ressar-
cimento dos danos que vierem a ser apurados em procedimento próprio.
Art. 13 São deveres do responsável pelas Unidades com veículos oficiais 
lotados na sua carga patrimonial:
i - cumprir e fazer cumprir a presente normatização;
ii – controlar a utilização dos veículos quanto ao usuário e tipo de serviço;
iii - zelar pela conservação do veículo sob a sua guarda;
iV - não concordar ou concorrer para o uso indevido do veículo, devendo 
comunicar fatos dessa natureza, que porventura venham a ocorrer, à Ge-
rência de Transporte;
V - não permitir, em nenhuma hipótese, que veículos sob sua responsabili-
dade sejam conduzidos por pessoas não habilitadas e/ou não autorizadas.
art.14 os procedimentos instituídos nesta instrução Normativa não excluem 
a possibilidade de instauração do devido processo legal, administrativo ou 
judicial, para apuração de eventual responsabilidade administrativa, civil ou 
criminal do servidor, ou para fins de ressarcimento de danos ao erário.
art.15 Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Belém, 02 de agosto de 2022.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuária e da Pesca, interino

aNeXo i – iNstrUÇÃo NorMatiVa Nº001/2022
aUtoriZaÇÃo Para diriGir VeÍcULo oFiciaL estadUaL

1- dados do servidor:
Nome:  cargo:  Matrícula:  lotação:  Endereço:  Telefone:  E-mail:  Núme-
ro da cNH:  _ categoria:  __
Validade:  _ 
2- objeto da autorização:
Na forma da instrução Normativa nº /2022, o servidor identificado fica auto-
rizado a dirigir veículos oficiais, próprios ou locados da SEDAP no interesse do 
serviço e no exercício de suas próprias atribuições, devendo informar:
Trajeto  Horários  finalidades  
3- responsabilidade por infrações de trânsito:
o servidor autorizado está ciente de que será de sua responsabilidade 
todas as penalidades decorrentes de infrações de trânsito cometidas na 
condução de veículos oficiais, próprios ou locados da SEDAP, na forma do 
art. 257, §3º, da lei federal nº 9.503/97. o servidor desde já autoriza a 
utilização deste documento para fins de identificação de condutor infrator, 
na forma do art. 257, §7o, da lei federal n.o 9.503/97, sempre que for 
identificado como responsável por cometimento de infração de trânsito.
4- conclusão:
FICA AUTORIZADO o servidor acima identificado a dirigir veículos oficiais 
no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições.
Belém   de  de 20  .
autorização e carimbo do Servidor interessado Gestor da Unidade da SEdaP

aNeXo ii – iNstrUÇÃo NorMatiVa Nº 001/2022
NotiFicaÇÃo de descoNto eM FoLHa de PaGaMeNto 

eM raZÃo de iNFraÇÃo de trÂNsito.
1- ideNtiFicaÇÃo do serVidor
Nome: 
cargo:  Matrícula:  lotação:  Endereço:  Telefone:  E-mail:  Número da 
cNH: categoria:  Validade: 
2 - MotiVo do descoNto
[ ] infração de trânsito
[ ] Infração decorrente de não identificação de condutor infrator
auto de infração nº Órgão de Trânsito: data:  Valor: 
3- NotiFicaÇÃo
fica NoTificado, para os devidos fins, o servidor acima identificado, que 
será descontado em sua remuneração a ser paga no mês posterior à emis-
são do presente, o valor equivalente a r$ (  ), decorrente de aplicação de 
multa de trânsito, podendo optar pela seguinte forma de desconto:
[ ] valor integral;
[ ] valor em 3 (Três) parcelas.
fica ainda NoTificado que haverá o desconto da importância integral 
ou o que dela restar, em caso de parcelamento anterior, sobre eventuais 
valores rescisórios decorrentes de qualquer das formas de desligamento.
Belém (Pa),  de  de 20  .
Servidor Notificado:

Protocolo: 844709

oUtras MatÉrias
terMo de cessÃo de Uso Nº 157/2022

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE UliaNÓPoliS.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor coM PlaiNa cHaSSi: lYWdr1134812MS
daTa dE aSSiNaTUra: 25/08/2022
ViGÊNcia: 25/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 844927
terMo de cessÃo de Uso Nº 155/2022

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE MoNTE alEGrE.
oBJETo dE cESSÃo: 02 (doiS) TraTorES SEM PlaiNa cHaSSiS: lYW-
dr1134934MS, cYWdr1126082MS
daTa dE aSSiNaTUra: 25/08/2022
ViGÊNcia: 25/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 844922
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terMo de cessÃo de Uso Nº 158/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE MaracaNÃ.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UMa) Pá carrEGadEira cHaSSi: XUG0300Vl-
NPB03169
 daTa dE aSSiNaTUra: 25/08/2022
ViGÊNcia: 25/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 844935

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

050902296/2022 aNTÔNia doS SaNToS ViEira SiTio doiS 
coracoES 164,3397 doM EliSEU/Pa 1654/2022

050702274/2022 JUarEZ da SilVa TEiXEira SiTio MiNEiro ii 29,1841 doM EliSEU/Pa 1655/2022

Belém (Pa), 25/08/2022
flavio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 844734

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 01532/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
considerando o PaE Nº 2022/1071464 de 23/08/2022;
rESolVE:
DESIGNAR o servidor,,FRANCISCO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO , Ofi-
cial administrativo, matrícula nº 3170055/1, para responder pela Gerência 
de logística e Transporte, no período de 08.09.2022 a 07.10.2022, na au-
sência do titular, alfrEdo fErNaNdo BorGES NEVES JUNior, matrícula 
nº 5927959/4, por motivo de férias.
Publique-se
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
PorTaria Nº013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa 25 de 
agosto de 2022

Protocolo: 844625

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1530/2022 de 25/08/2022
objetivo: Para realizar levantamento preliminar das áreas objeto de regu-
larização fundiária contida no processo nº 2018/288202, no município de 
Santa cruz do arari.
Período: 31/08 a 13/09/2022 (13,5) diárias
Servidores:
-5947539/2- luís felipe de oliveira foro (Téc. dEaf)
-3170543/1- raimundo Nonato da Silva lobato (auxiliar administrativo)
ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo
 resp. p/ Presidência

Protocolo: 844526

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

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

ord Processo iNteressado iMÓVeL Área (ha) LocaLiZaÇÃo MUNiciPio

1 0500502177/2022 Nilo BoUrS-
cHEidT

faZENda SaN-
Ta Maria ii   92,1763

Br-222, KM 20, adEN-
Tro 25 KM da colÔNia 

áGUa aZUl
doM EliSEU

2 2013/271564
carloS al-

BErTo TorrES 
GoMES aMoriM

faZENda laGo 
do arraia   267,2889 Pa-287, 40KM, ESTrada 

do PiQUiZEiro, 05 KM
coNcEiÇÃo do 

araGUaia

3 050502186/2022 roMildo oli-
VEira SaNToS

faZENda 
SoSSEGo   179,8505 Pa 222, KM 20, raMal 

da áGUa da lUZ, KM 25 doM EliSEU

4 2022/968367
raiMUNdo No-
NaTo NoGUEira 

da coSTa

faZENda 
caNadá   209,3694

rod. Pa150, KM 129, 
ViciNal da ViciNal da 
Vila JoSElÂNdia 8 KM.

GoiaNÉSia do 
Pará

5 2022/968368
raiMUNdo No-
NaTo NoGUEira 

da coSTa

faZENda 
caNadá   1,8299

rod. Pa150, KM 129, 
ViciNal da ViciNal da 
Vila JoSElÂNdia 8 KM.

iPiXUNa do 
Pará

6 2022/968227
raiMUNdo No-
NaTo NoGUEira 

da coSTa

faZENda 
BEira rio   345,9416

rod. Pa150, KM 129, 
ViciNal da ViciNal 
da Vila JoSElÂNdia 

10 KM.

iPiXUNa do 
Pará

7 2015/555166 aNToNio ViEi-
ra MoTa

faZENda 
GoiaBEira  1.449,0991 ViciNal TiBorNa, 

30 KM
SÃo fÉliX do 

XiNGU

8 2022/968422
raiMUNdo No-
NaTo NoGUEira 

da coSTa

faZENda 
MaNdacarU 395,5506 rodoVia Pa -150 

KM 128
iPiXUNa do 

Pará

9 2022/968291
raiMUNdo No-
NaTo NoGUEira 

da coSTa

faZENda caM-
Po liMPo 237,559

Pa - 150 KM 129, Vi-
ciNal do JoSElÂNdia 

KM 8

iPiXUNa do 
Pará

10 060602615/2022
arNaldo Bor-
GES dE frEiTaS 

NETo

faZENda 
JUQUira 33,4706 a 1,5 KM da Pa - 449, 

colÔNia VolTa NoVa
coNcEiÇÃo do 

araGUaia

11 021100226/2022
irlaNdia roSa 

dE NoVaES 
SaNToS

faZENda 
MEdalHa 122,7001

ViciNal rio PrETo a 
2,6 KM da Vila caPiS-

TraNo dE aBrEU

iTUPiraNGa E 
MaraBá

12 072205424/2021 MaTHEUS 
lEMBraNcE

faZENda SÃo 
MaTHEUS 986,4761

GlEBa SÃo BENEdiTo, 
ESTrada GErSoN 
SErafiM, KM 30

JacarEacaNGa

13 051802418/2022
NoBUrGa Ma-
ria TorQUaTo 
dE QUEiroZ

QUEiroZ 
raNcH’S - 
ParTE 3

174,6542

ESTrada doS BrETaS, 
a ESQUErda Na 

ViciNal 01, SETor 
aEroPorTo a 5 KM

rEdENÇÃo

14 2011/324980
aMilcar lEÃo 
GoNÇalVES 

diaS

faZENda doiS 
irMÃoS 810,3035 MarGEM dirEiTa do 

rio acará TailÂNdia

15 2013/380476
aMilcar lEÃo 
GoNÇalVES 

diaS

faZENda 
ciGarrEira 309,1955

rod.Pa 150, a 5,68 KM 
da SaÍda dE TailÂNdia 
(dir.SUl) Na ViciNal 

13 a 63,34 KM

TailÂNdia

16 2018/219854

aGroEXPorT 
TradiNG E 

aGroNEGÓcioS 
S/a

faZENda 
BoNiTa 89,2081

rod.Pa 150, KM 111, 
raMal SaNTa Maria 

12KM
MoJU

17 122308348/2021  HENriQUE 
ViEira BorGES

faZENda 
SaBiá 48,8095

rod. Pa 256, SENTido 
ToMÉ-aÇU 54 KM, ra-

Mal da coloNia TErra 
Boa 14 KM

iPiXUNa do 
Pará

18 2017/119189 adEMir GalVÃo 
aNdradE

faZENda 
ESPEraNÇa 1.499,7080

MarGEM ESQUErda da 
ViciNal da MarTiNS 

SENTido Br-422
BaiÃo/PorTEl

Belém (Pa), 25.08.2022
flavio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
PorTaria Nº 013/2019
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 844754

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias: reFereNte a PaPeLeta 
Nº 50431/2022, Portaria Nº 4944/2022 de 09/08/2022.

Portaria: 5282/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BaiÃo/Pa destino: MoNTE doU-
rado/Pa Servidor: 55586101/ ElYXarlES cÂMara da crUZ (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 15 diáriaS / 27/08/2022 a 10/09/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 844650
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Portaria: 5281/2022 Objetivo: Solicitação de diárias para fiscalização 
volante.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/
Pa destino: BoM JESUS do TocaNTiNS, iTUPiraNGa, NoVa iPiXUNa, 
ParaUaPEBaS/Pa Servidor: 57189977/ EliaNa claUdia oliVEira Via-
Na (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 16/08/2022 a 
19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844611
Portaria: 5277/2022 Objetivo: Dar apoio administrativo na notificação 
de vacinação contra febre aftosa no escritório do município de curralinho.
Justificamos que a utilização dos finais de semana e feriado estão incluí-
dos na programação, devido à escassez de transporte local (embarcação), 
que não favorecem a ida e retorno da servidora em relação ao município 
de origem, sem comprometer o atendimento dentro do período progra-
mado, havendo assim a necessidade da mesma permanecer no município 
de Curralinho nos referidos dias. Dar apoio administrativo na notificação 
de vacinação contra febre aftosa no escritório do município. fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: BrEVES/Pa destino: cUrrali-
NHo/Pa.Servidor: 5908993/Midia SilVa PESSoa (aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo) / 11,5 diáriaS / 01/09/2022 a 12/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844567
Portaria: 5278/2022 objetivo: realizar fiscalização de Trânsito agrope-
cuário nos Portos hidroviários de Belém e cEaSa. fundamento legal: lei 
5.810/94 art.145/149. origem: acará/Pa destino: BElÉM/Pa Servi-
dor: 54187139/ ENEiaS MarcEliNo dE araUJo MarQUES (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 08/08/2022 a 12/08/2022.or-
denador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844576
Portaria: 5279/2022 objetivo: realizar visita administrativa nos escritó-
rios da Gerência regional.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: caPaNEMa/Pa destino: aUGUSTo corrÊa, BraGaNÇa, ViSEU/
Pa Servidor: 5092507/ JacQUEliNE dE MiraNda rocHa (GErENTE) / 
3,5 diáriaS / 16/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844598
Portaria: 5280/2022 Objetivo: Solicitação de diárias para fiscalização 
volante.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/
Pa destino: BoM JESUS do TocaNTiNS, iTUPiraNGa, NoVa iPiXUNa, 
ParaUaPEBaS/Pa Servidor: 57223827/ aNdErSoN rocHa PiNHEiro 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 16/08/2022 a 19/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844602
Portaria: 5287/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do cumprimento 
do vazio sanitário em lavouras de soja.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: NoVo rEParTiMENTo/Pa destino: GoiaNÉSia do 
Pará/Pa Servidor: 5901322/ rENaTa TriNdadE dE liMa (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 29/08/2022 a 02/09/2022.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 844677
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias: reFereNte a PaPeLeta Nº 

50429/2022, Portaria Nº 4943/2022 de 09/08/2022.
Portaria: 5286/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: MoNTE 
doUrado/Pa Servidor: 54193764/ daNiEl alVES SilVa / (aUXiliar dE 
caMPo) / 15 diáriaS / 27/08/2022 a 10/09/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 844673
Portaria: 5283/2022 objetivo: realizar fiscalização de Trânsito agro-
pecuário nos Portos hidroviários de Belém e cEaSa.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoJU/Pa destino: BElÉM/Pa Servi-
dor: 3294059/ EMaNoEl dE JESUS aQUiNo MorEira (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 08/08/2022 a 12/08/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 844657
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias: reFereNte a PaPeLeta Nº 

50350/2022, Portaria Nº 4874/2022 de 08/08/2022.
Portaria: 5284/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola). fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oEiraS do Pará/Pa destino: 
MoNTE doUrado/Pa Servidor: 55585764/ JoSÉ lUÍS MoNTEiro MaGa-
lHÃES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 15 diáriaS / 27/08/2022 a 
10/09/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 844665
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias: reFereNte a PaPeLeta Nº 

50351/2022, Portaria Nº 4875/2022 de 08/08/2022.
Portaria: 5285/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola). fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 
destino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 5871123/ PEdro ElViS GoMES 
carValHo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 15 diáriaS / 27/08/2022 
a 10/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 844671
Portaria: 5275/2022 objetivo: realizar acompanhamento de ativida-
des técnicas e administrativas mensais das unidades locais de jurisdição 
da regional, e outras providencias no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: GarrafÃo 
do NorTE, iriTUia, NoVa ESPEraNÇa do Piriá, oUrÉM, SaNTa Maria 
do Pará, SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 57201929/ PEdro JUlio 
PEdroSa dE MiraNda (GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 29/08/2022 
a 02/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844538

Portaria: 5274/2022 objetivo: realizar ações educativas continuadas 
do Programa Nacional de Erradicação da Mosca da carambola.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: al-
MEiriM/Pa Servidor: 57176022/ JUarEZ fariaS PoNTES NETo (aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo) / 7,5 diáriaS / 20/08/2022 a 27/08/2022.or-
denador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844523
Portaria: 5262/2022 objetivo: realizar fiscalização em Propriedade ru-
ral que apresenta inconformidade no Sistema de integração agropecuária 
SiaPEc3 nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: alTaMira, aNaPU, NoVo rEParTiMENTo/Pa 
Servidor: 54195807/ roBErTo BorGES fErrEira (aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo) / 14,5 diáriaS / 15/08/2022 a 29/08/2022. ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844418
Portaria: 5270/2022 objetivo: dar apoio na condução da lancha e nas 
ações de busca de inadimplentes etapa maio/2022-febre aftosa, atualização 
cadastral de coordenadas geográfica, vigilância epidemiológica em proprieda-
des, em zonas de rios (Paru, chicaia, amazonas margem esquerda, arraiolos).
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE doUrado/
Pa destino: alMEiriM/Pa Servidor: 57207494/ WalciNEY dE JESUS liMa 
da SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 22/08/2022 a 
25/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844420
Portaria: 5263/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes da eta-
pa de Maio/2022 no município. Para deslocamento.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: áGUa aZUl do NorTE/Pa destino: 
áGUa aZUl do NorTE /Pa Servidor: 5942978/ MarliTa laNUcE EVaN-
GEliSTa MarTiNS/ (aUXiliar dE caMPo) / 2,5diáriaS / 29/08/2022 a 
31/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844421
Portaria: 5264/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em evento agropecu-
ário Leilão de GADO PAROQUIA SANT’ANA, no município. Justifica-se a so-
licitação de diária para o mesmo município em decorrencia que a atividade 
será realizada no fim de semana e fora do horario de expediente.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iTaiTUBa/Pa destino: iTaiTUBa/
Pa Servidor: 57205159/ dilZa HElENa oliVEira do carMo (fiScal ESTa-
dUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 14/08/2022 a 
14/08/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844424
Portaria: 5272/2022 objetivo: realizar fiscalização em Propriedade ru-
ral que apresenta inconformidade no Sistema de integração agropecuária 
SiaPEc3 nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: alTaMira, aNaPU, SaNTarÉM, UrUará/Pa 
Servidor: 54185743/ ElToN BaNdEira Toda / (MÉdico VETEriNário) 
/ 14,5 diáriaS / 15/08/2022 a 29/08/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844426
Portaria: 5265/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em evento agrope-
cuário Leilão de GADO PAROQUIA SANT’ANA, no município. Justifica-se a 
solicitação de diária para o mesmo município em decorrencia que a ativi-
dade será realizada no fim de semana e fora do horario de expediente.Fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iTaiTUBa/Pa destino: 
iTaiTUBa/Pa Servidor: 572008220/ raQUEl BaTiSTa SilVa (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 14/08/2022 a 14/08/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844428
Portaria: 5266/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes etapa 
maio/2022-Febre Aftosa, atualização cadastral de coordenadas geográfica, 
vigilância epidemiológica em propriedades, em zonas de rios (Paru, chicaia, 
amazonas margem esquerda, arraiolos). informamos que as diárias se jus-
tificam, pois, as propriedades são localizadas em zona de rios de longas dis-
tâncias, sendo necessário o pernoite fora do município de origem.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alMEiriM/Pa destino: alMEiriM/
Pa Servidor: 5914905/ BrUNo doS SaNToS caTUNda (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 22/08/2022 a 
25/08/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844431
Portaria: 5268/2022 objetivo: realizar fiscalização em Propriedade ru-
ral que apresenta inconformidade no Sistema de integração agropecuária 
SiaPEc3nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: TErra alTa/Pa destino: alTaMira, aNaPU, SaNTarÉM, UrUará/
Pa Servidor: 57223249/ daNiEl NUNES E SilVa / (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 14,5 diáriaS / 11/08/2022 a 25/08/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844447
Portaria: 5269/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em propriedade ru-
ral que apresenta inconformidade no sistema de integração agropecuária 
SiaPEc3 nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: TErra alTa/Pa destino: alTaMira, aNaPU, SaNTarÉM, UrUa-
rá/Pa Servidor: 54188793/ BrUNo EVEr oliVEira cHUcrE  / (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 14,5 diáriaS / 15/08/2022 a 29/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844451
Portaria: 5267/2022 Objetivo: Realizar fiscalização, elaboração de pa-
recer técnico e renovação de licença em revendas agropecuária nos Muni-
cípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alMEiriM/
Pa destino: PraiNHa, SaNTa Maria do UrUará/Pa Servidor: 5914905/ 
BrUNo doS SaNToS caTUNda (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉ-
dico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 15/08/2022 a 19/08/2022. ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844442
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Portaria: 5272/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em propriedade ru-
ral que apresenta inconformidade no sistema de integração agropecuária 
SiaPEc3 nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: caSTaNHal/Pa destino: alTaMira, aNaPU, SaNTarÉM, UrUa-
rá/Pa Servidor: 54187569/ JoSiEl NUNES E SilVa / (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 14,5 diáriaS / 15/08/2022 a 29/08/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844440
Portaria: 5276/2022 objetivo: realizar o atendimento ao público, emis-
são de documentos e atividades administrativas.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino:  iGaraPÉ-Miri/
Pa Servidor: 54193771/ EdSoN XaViEr NEVES (aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo) / 4,5 diáriaS / 16/08/2022 a 20/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 844551

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 006/2022
Processo: 2022/958946
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 
Homologadora de cotação Eletrônica, PorTaria Nº 0059/2022, de 
09/02/2022, torna Público a abertura do Processo licitatório de coTaÇÃo 
ElETrÔNica nº 006/2022, tipo “Menor Valor Global do Serviço” a ser 
arrematado e pago pela administração Pública, cujo objeto é a contratação 
de Empresa Especializada na destina-se a contratação de Empresa 
Especializada na REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO MODELO RURAL, afim de que 
esteja em condições para atendimento ao público na EXPofac – Exposição 
feira agropecuária de castanhal – Pa 2022, conforme o iTEM 01 do Edital 
e Projeto Básico, de acordo com as normas e diretrizes estabelecidas.
a abertura realizar-se-á no dia 30 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), 25 de agosto de 2022.
coordenador responsável: oscar Souza do carmo Júnior.
Presidente-EMaTEr-Pa: rosival Possidônio do Nascimento.

Protocolo: 844540
PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022.

Processo: 2021/499829
UasG: 925298
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 
Pregoeiro (a), nomeado pela PorTaria Nº 867/2021, de 13/12/2021, 
disposto na lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e decreto 
federal nº 024/2019, e no decreto Estadual nº 2.069, de 20 de fevereiro 
de 2006 e legislação vigente correlacionada, torna Público a abertura do 
processo licitatório PrEGÃo ElETrÔNico nº 003/2022, tipo MENor PrEÇo 
- Por loTE, a serem pagos pela administração Pública, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos 
e móveis conforme as especificações e quantitativos relacionados no item 
04 do Edital, para atender as necessidades desta EMaTEr-Pa no centro de 
Treinamento agroecológico, inovação tecnológica e Pesquisa do Sudeste 
Paraense em conceição do araguaia - Pa, de acordo com as normas e 
diretrizes estabelecidas.
a abertura realizar-se-á no dia 08 de setembro de 2022, às 09:00 horas. o 
Edital encontra-se disponível nos endereços eletrônicos a seguir:
 www.comprasnet.gov.br, ou https://www.sistemas.pa.gov.br/compraspa-
ra/private/index.jsf, contato pelo telefone (91) 3299-3463 ou e-mail: cple-
mater@outlook.com, no horário de 08:00 às 16:00 horas.
 Marituba (Pa), 25 de agosto de 2022.
Pregoeiro responsável: Edson Ugulino lima.:
Presidente-EMaTEr-Pa: rosival Possidônio do Nascimento.

Protocolo: 844901
cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 009/2022

Processo: 2022/958946
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 
Homologadora de cotação Eletrônica, PorTaria Nº 0059/2022, de 
09/02/2022, torna Público a abertura do Processo licitatório de coTaÇÃo 
ElETrÔNica nº 009/2022, tipo “Menor Valor Global” a ser arrematado e 
pago pela administração Pública, cujo objeto é a contratação de Empresa 
Especializada no forNEciMENTo dE MaTErial Gráfico, conforme 

item 01 do Edital e item 01 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), 25 de agosto de 2022.
coordenador responsável: oscar Souza do carmo Júnior
Presidente-EMaTEr-Pa: rosival Possidônio do Nascimento.

Protocolo: 844892

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 62/2022:BENEficiário: 
laNor ladiSlaU liMa; Matrícula: 3175332; função: aux. administrativo; 
ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 0661; oBJETiVo: 
Manutenção e reparo do veículo fiaT UNo de placa QEJ-1485 para apoio 
e viabilização das ações de aTEr,  conforme ProaTEr 2022;MUNicÍPio: 
castanhal; Elemento de despesa: 33903096= r$ 2.030,00; 33903996= 
r$ 480,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 dias a partir da emissão da 
ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 15 dias após aplicação. 
ordENador dE dESPESaS: oSValdo ViEira roMário.

Protocolo: 844498

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria N 23/2022; BENEficiário: JoSE EMilio da 
PaiXÃo JÚNior; MaTrÍcUla: 54196290/1;fUNÇÃo: r.U.adM;oBJE-
TiVo: rEaliZar TraNSPorTE dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS, coM 
rEaliZaÇÃo dE MoNiToraMENTo dE aTiVidadES adMiNiSTraTiVaS 
doS EScriTÓrioS locaiS dE GarrafÃo do NorTE E NoVa ESPEraN-
Ça do Piriá.; No dE diáriaS: 4,5(QUaTro E MEia); PErÍodo:29.08 À 
02.09.2022:dESTiNo : NoVa ESPEraNÇa do Piriá/Pa; ordENador dE 
dESPESa:WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 844365

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 22/2022
Processo: 2022/1034932
 ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público inter-
no, por intermédio da EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo 
rUral do ESTado do Pará – EMaTEr/Pa, inscrita no cNPJ sob o nº 
05.402.797/0001-77, e a Empresa iNJEÇÃo aUTo cENTEr SErViÇoS dE 
aUToMoVÉiS lTda, inscrito no cNPJ sob o nº 08.686.157/0001-24.
do oBJETo: contratação de Empresa de Prestação de Serviços Mecânicos, 
que ofereça serviços de mecânica em automóveis, atendendo assim as 
necessidades desta EMaTEr/Pa.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 29 inciso ii da lei nº 
13.303/2016, considerando o valor para contratação, conforme o Parecer 
Jurídico nº 147/2022-aJUr.
Valor ESTiMado: r$ 8.925,00 (oito mil novecentos e vinte e cinco reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Programa: 1297- Manutenção de Gestão;
aÇÃo/Pi: 4120008338c- operacionalização das ações administrativas;
fonte: 0661-recurso Próprio;
Elemento de despesa: 3390-39- Serviços de Terceiros;
Valor (MÉdia): r$- 8.925,00
MUNicÍPio: Marituba
 Marituba-Pa, 25 de agosto de 2022.
 roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
 PrESidENTE da EMaTEr-Pa

Protocolo: 844707
..

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

errata

Fica retiFicado Na Portaria N 087/2022 de 23/08/2022, 
PUBLicado No doe N 35.090 de 25/08/2022.

onde se lê: Marcelo Teixeira Pinto
Leia-se: Marcelo Soares Tupinambá
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 25 de agosto de 2022.
francisco alves de aguiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 844695
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secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

reMoÇÃo de serVidor
Portaria Nº 01827/2022-saGat/seMas, de 16.08.2022

i–rEMoVEr, a PEdido, do servidor aNdErSoN rUBENS riBEiro dE 
SoUZa, a contar de 16/08/2022, matrícula n° 57193752/1, ocupante do 
cargo de assistente administrativo, lotado na diretoria de Planejamento 
Estratégico e Projetos corporativos - dPc, para diretoria de licenciamento 
ambiental-dla/GEfaP.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 844750
Portaria Nº. 1842/2022-GaB/correG. 

BeLÉM/Pa, 17 de aGosto de 2022.
a corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019, com fundamento nos arts. 199, 204 e 208, 
caput, da lei Estadual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do PaE Nº. 2022/1020807, no qual o cole-
giado informa, em suma, que embora tenha envidado esforços para escla-
recer os fatos, ainda necessita executar outros procedimentos imprescindí-
veis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da PorTaria Nº. 1108/2022-GaB/corrEG, de 01/06/2022, 
publicada no doE nº. 34996 de 06/06/2022, referente aos fatos de que 
trata o PaE Nº. 2020/954927.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Portaria Nº. 1843/2022-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa, 17 de aGosto de 2022.

a corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019, com fundamento nos arts. 199, 204 e 208, 
caput, da lei Estadual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do PaE Nº. 2022/1036339, no qual o cole-
giado informa, em suma, que embora tenha envidado esforços para escla-
recer os fatos, ainda necessita executar outros procedimentos imprescindí-
veis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da PorTaria Nº. 1109/2022-GaB/corrEG, de 01/06/2022, 
publicada no doE nº. 34996 de 06/06/2022, referente aos fatos de que 
trata o PaE Nº. 2022/680405.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Portaria Nº. 1844/2022-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa, 17 de aGosto de 2022.

a corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019, com fundamento nos arts. 199, 204 e 208, 
caput, da lei Estadual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do PaE Nº. 2022/1029912, no qual o cole-
giado informa, em suma, que embora tenha envidado esforços para escla-
recer os fatos, ainda necessita executar outros procedimentos imprescindí-
veis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da PorTaria Nº. 1110/2022-GaB/corrEG, de 01/06/2022, 
publicada no doE nº. 34996 de 06/06/2022, referente aos fatos de que 
trata o PaE Nº. 2022/680708.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Portaria Nº. 1845/2022-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa, 17 de aGosto de 2022.

a corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019, com fundamento nos arts. 199, 204 e 208, 
caput, da lei Estadual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do PaE Nº. 2022/1023160, no qual o cole-
giado informa, em suma, que embora tenha envidado esforços para escla-
recer os fatos, ainda necessita executar outros procedimentos imprescindí-
veis para o deslinde do caso.

rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da PorTaria Nº. 1111/2022-GaB/corrEG, de 01/06/2022, 
publicada no doE nº. 34996 de 06/06/2022, referente aos fatos de que 
trata o PaE Nº. 2022/680997.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Portaria Nº. 1846/2022-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa, 17 de aGosto de 2022.

a corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019, com fundamento nos arts. 199, 204 e 208, 
caput, da lei Estadual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do PaE Nº. 2022/1028674, no qual o cole-
giado informa, em suma, que embora tenha envidado esforços para escla-
recer os fatos, ainda necessita executar outros procedimentos imprescindí-
veis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da PorTaria Nº. 1113/2022-GaB/corrEG, de 01/06/2022, 
publicada no doE nº. 34996 de 06/06/2022, referente aos fatos de que 
trata o PaE Nº. 2022/681167.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Portaria Nº. 1847/2022-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa, 17 de aGosto de 2022.

a corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019, com fundamento nos arts. 199, 204 e 208, 
caput, da lei Estadual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do PaE Nº. 2022/1038087, no qual o cole-
giado informa, em suma, que embora tenha envidado esforços para escla-
recer os fatos, ainda necessita executar outros procedimentos imprescindí-
veis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da PorTaria Nº. 1114/2022-GaB/corrEG, de 01/06/2022, 
publicada no doE nº. 34996 de 06/06/2022, referente aos fatos de que 
trata o PaE Nº. 2022/681572.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Portaria Nº. 1848/2022-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa, 17 de aGosto de 2022.

a corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019, com fundamento nos arts. 199, 204 e 208, 
caput, da lei Estadual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do PaE Nº. 2022/1037704, no qual o cole-
giado informa, em suma, que embora tenha envidado esforços para escla-
recer os fatos, ainda necessita executar outros procedimentos imprescindí-
veis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da PorTaria Nº. 1115/2022-GaB/corrEG, de 01/06/2022, 
publicada no doE nº. 34996 de 06/06/2022, referente aos fatos de que 
trata o PaE Nº. 2022/681707.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Protocolo: 842006
Portaria seMas Nº 1924/2022 - GaB/seMas.

o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilida-
dE do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, no inci-
so ii, da constituição Estadual e considerando as informações constan-
tes no PaE n.º 2022/776254.
rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores EMaNUEl lUcaS PErEira liMa, Ma-
trícula 5938940/2 , e diaNa da SilVa caSTro, Matrícula 54189441/2, 
para compor a comissão gestora da parceria realizada através do acor-
do de cooperação Técnica S/N 2022, celebrado entre a SEMaS e o ci-
rad – centre de coopération internationale em recherche agronomi-
que Pour le développement.
art. 2º No desempenho de suas funções os membros ora nomeados deve-
rão observar as disposições do decreto Estadual Nº 870, de 4 de outubro 
de 2013.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a contar de 18/08/202
Belém, 24 de agosto de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 844533
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Portaria Nº 01932/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos no Processo - PaE n° 
2022/366112;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na Portaria n° 01274/2022 - GaB/SEMaS/Pa, publicada 
no DOE n° 35.014 de 21 de junho de 2022, o fiscal Titular do Contrato 
n° 043/2022 -SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa laYoUT 
MÓVEiS Para EScriTÓrio lTda, o servidor WilSoN rocHa MarTiNS, 
matrícula nº 57201901/1 pelo servidor lUiZ alfrEdo fraNco PiNHEiro, 
matrícula n° 5888701/5, a contar da data de publicação desta Portaria.
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, 25 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 844898

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 1916/2022 - GaB/seMas 24 de aGosto de 2022.
Objetivo: A fim de acompanhar o Ilmº Secretário de Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade do Estado, em agenda do coNarEEd, em Brasília.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília/df
Período: 28/08 a 29/08/2022 – 01 e ½ diária
Servidora:
- 5958908/1 - caMillE BENdaHaN BEMErGUY – (diretora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 843877

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidor: aNdErSoN ValENTE dE frEiTaS
MaTrÍcUla: 5913364
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica-administração
a coNTar dE 24/08/2022
ordENador: lília Márcia ramos reis - diretora de Gestão administrati-
va e financeira

Protocolo: 844467

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 02/2022
coNtrato Nº 028/2021-seMas/Pa

Processo Pae 2022/656368 - seMas/Pa
objeto: contemplação de retroativo no valor de r$ 402,55 referente ao pe-
ríodo abril a agosto de 2022. os valores globais apurados a serem reajus-
tados passarão de r$ 24.050,00 para o valor total anual de r$ 26.769,35, 
havendo um reajuste de aproximadamente 11,2993%, conforme análise 
da coordenadoria financeira-contábil – cofiN
assinatura: 25/08/2022
dotação orçamentária: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; 
fonte 0116; Elemento 339030, 339039; P i 4120008338c; ação 183702
contratado: ElEVadorES oK coMErcio dE PEÇaS, coMPoNENTES E
SErViÇoS dE ElEVadorES lTda (cNPJ 04.615.616/0001-28)
Endereço: Tv. curuzu, n° 2005, Bairro: Marco, cEP: 66093-540, Belém/
Pa, fone (91) 3236-0414, (91) 98869-0544, vendas@elevadoresok.com.br
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 844914

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2022
objeto: aquisição de equipamento eletrodoméstico (friGoBar), para 
atender as necessidades internas da Secretaria de Estado de Meio ambien-
te e Sustentabilidade, conforme disposições deste instrumento.
Entrega do Edital, disponível a partir do dia 26.08.2022: https://www.gov.
br/compras/pt-br; www.semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
local de abertura: www.gov.br/compras/pt-br
data de abertura: 09/09/2022 às 09:00 h (horário de Brasília)
Belém, 25 de agosto de 2022.
Talita Maria carmona dos Santos Estácio
PrEGoEiro oficial - SEMaS/Pa

Protocolo: 844951

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 25/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE – SEMaS, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 34.921.783/0001-
68, e a empresa coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda – coNSUlTrE, pes-
soa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 36.003.671/0001-53.
do oBJETo: contratação da Empresa coNSUlToria E TrEiNaMENTo 
lTda – coNSUlTrE referente à inscrição e participação de 08 (oito) Ser-
vidores desta Semas/Pa e mais 02 (duas) cortesias no curso “contrata-
ção direta em foco – Estudos e resolução de casos práticos de dispen-
sas e inexigibilidades de licitação”, que ocorrerá no período de 21/09 a 
23/09/2022, em São Paulo/SP.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput c/c art.13, in-
ciso Vi da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores mo-
dificações, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo nº 
2022/990007 de 05 de agosto de 2022, considerando o valor para con-
tratação.
Valor ESTiMado: r$ 19.853,60 (dezenove mil, oitocentos e cinquenta e 
três reais e sessenta centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade 27101; Gestão 00001; PTrES 278772; fonte 0306005952; Ele-
mento 339039; P i 2100008772c; ação 250662
ordENador(a) rESPoNSáVEl: lÍlia Marcia raMoS rEiS, diretora de 
Gestão administrativa e financeira.
foro: Belém – Estado do Pará.
Belém/Pa, 24 de agosto de 2022.

Protocolo: 844916

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

o secretário de estado de Meio ambiente e sustentabilidade resol-
ve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 25/2022 para 
contratação de Valor: r$ 19.853,60 (dezenove mil, oitocentos e cinquenta 
e três reais e sessenta centavos).
Belém/Pa, 24 de agosto de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 844918

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1883/2022 - GaB/seMas 19 de aGosto de 2022.
objetivo: Vistoria técnica ambiental na(o) área/polígono do aterro sanitá-
rio, localizado no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marituba/Pa.
Período: 02/09/2022 – ½ diária.
Servidores:
- 5952142/ 1 – GUSTaVo NEVES SilVa – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5911161/ 4 – rÔMUlo HENriQUE alVarada fErrEira – (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5932607/ 2 – aliNNE NaYara NEGrÃo dE MElo - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5962042/ 2 – GioVaNi rEZENdE BarBoSa fErrEira – (Gerente)
- 5924173/ 2 – roBErTo WaGNEr caBral BaTiSTa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 57196796/1 – MarcElo aNTÔNio dE Sá MEdEiroS – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 842067
Portaria Nº 1914/2022 - GaB/seMas 23 de aGosto de 2022.
objetivo: : Sinalizar trechos da Trilha Ecológica amazônia atlântica confor-
me orientações do Manual de Sinalização de Trilhas do icMBio.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santa Maria do Pará/Pa, capanema/Pa, Tracuateua/Pa, Bragan-
ça/Pa e augusto corrêa/Pa.
Período: 01/09 a 05/09/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidor:
- 57175460/1 -Júlio cesar Meyer Junior (TÉcNico EM GESTÃo aGroPE-
cUária)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 843553
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Portaria Nº 1777/2022 - GaB/seMas 10 de aGosto de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica para subsidiar análise do pedido de re-
novação e Solicitação de clcr.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Paragominas/Pa
destino: Nova Esperança do Piriá/Pa
Período: 01/09 a 02/09/2022 – 01 e ½ diárias.
Servidores:
- 8400944/ 1 – BiaNca PErEira caNTÃo- (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57215510/ 1 – EliaNE fraNciSca dE alMEida - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 838675
Portaria Nº 1804/2022 - GaB/seMas 11 de aGosto de 2022.
objetivo: Participar da ação de fiscalização ambiental integrada com os 
órgãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, 
conforme de decreto 551/2020.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São félix do Xingu (aPa Triunfo do Xingu) via Marabá
Período: 08/08 a 17/08/2022 – 09 e ½ diárias.
Servidores:
– 54188135/1 - aMÍlcar BaPTiSTa TocaNTiNS JÚNior – (PEriTo cri-
MiNal)
- 5894482/3 - EdNEY MoNTEiro liSBoa - (aUXiliar oPEracioNal)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 839487
Portaria Nº 1820/2022 - GaB/seMas 12 de aGosto de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica em indústria Madeireira e carvoeira, 
para subsidiar a análise técnica para renovação de licença de operação e 
posicionamento técnico quanto ao monitoramento do riaa, com objetivo 
final a emissão de Parecer Técnico e Nota Técnica.
origem: Belém/Pa.
destino: Moju e igarapé Miri/Pa.
Período: 01/09 a 02/09/2022 – 1 e ½ diárias.
Servidores:
- 5937317/ 3 - THaiS SilVa BiSPo doS SaNToS - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiental)
- 5963680/ 1 - MicHEllE Maria corrEa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiental)
- 5654807/1 - JESUS dE NaZarÉ cardoSo PalHETa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 839965
Portaria Nº 1824/2022 - GaB/seMas 12 de aGosto de 2022.
Objetivo: Vistoriar tecnicamente os citados empreendimentos para fins de 
licenciamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá, redenção e Santana do araguaia
Período: 29/08 a 03/09/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 57214856/1 - ErNildo cESar da SilVa SErafiM - (Técnico Em Gestão 
do Meio ambiente)
- 5958440/1 - roMMEl WilSoN diNiZ E SilVa - (Técnico Em Gestão do 
Meio ambiente)
- 54190053/3 - SaNdra PErEira PalHETa - (Técnico Em Gestão do Meio 
ambiente)
- 57175253/1 - WElliNGToN PrESTES liMa NaSciMENTo - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 839988

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de reaBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº01/2022

o idEflor-Bio, através de sua Pregoeira, comunica aos interessados a 
reabertura do Pregão Eletrônico 01/2022 que tem como objeto contra-
tação de empresa para prestação de serviços de locação de impressoras 
multifuncionais monocromáticas e coloridas (Novo de Primeiro Uso), com 
manutenção, suporte técnico e garantia de substituição do equipamento 
quando necessário, conforme especificação no anexo I – Termo de Refe-
rência do Edital.
Entrega do Edital: 26/08/2022
local de abertura: www.gov.br/compras
data da abertura: 08/09/2022
Hora da abertura: 10:00h
rosiane andrade Terra
Pregoeira Oficial-IDEFLOR-Bio

Protocolo: 844896

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1528/2022-saGa BeLÉM, 24 de aGosto de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo¹: PorTaria Nº 851/2022-SaGa de 27.05.2022, 
publicada no doE nº 34.988 de 31.05.2022, que concedeu 15 (quinze) 
dias de férias à servidora Maria do Socorro dE SoUZa coSTa, Gerente 
de administração de Pessoal, Mf nº 0063282/1, referente ao exercício 
2020/2021, no período de 19.07 a 02.08.2022.
coNSidEraNdo²: PorTaria Nº 1523/2022-SaGa, de 
23.08.2022,publicada no doE nº 35.088, de 24.08.2022, que concedeu 15 
(quinze) dias de férias à servidora Maria do Socorro dE SoUZa 
coSTa, Gerente de administração de Pessoal, Mf nº 0063282/1, referente 
ao exercício 2020/2021, no período de 13.09 a 27.09.2022.
r E S o l V E: designar o servidor NaTaNoEl SarMENTo da SilVa, assis-
tente administrativo, Mf3153720/1, para responder pelo cargo de Gerente 
de administração de Pessoal, nos referidos períodos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 844479
Portaria Nº 1529/2022-saGa BeLÉM, 24 de aGosto de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o Processo nº 2022/1075611, e Mem. nº 061/2022-
GaB.iESP, de 23.08.2022.
coNSidEraNdo: PorTaria Nº 1171/2022-SaGa de 04.07.2022, 
publicada no doE nº 35.034 de 05.07.2022, que concedeu férias 
ao servidor rENaN MoraES dE araÚJo, Gerente administrativo, 
Mf 7008207/3, 2021/2022, no período de 01.08.2022 a 30.08.2022.
r E S o l V E: designar o servidor SGT BM EMErSoN NaSciMENTo TaVa-
rES, Mf5826616, para responder pelo cargo de Gerente administrativo, 
no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 844482
Portaria Nº 1530/2022-saGa BeLÉM, 24 de aGosto de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o Processo nº 2022/1075575, e Mem. nº 060/2022-
GaB.iESP, de 23.08.2022.
coNSidEraNdo: PorTaria Nº 896/2022-SaGa de 03.06.2022, publicada 
no DOE nº 34.996 de 06.06.2022, que retificou o período de gozo de férias 
da servidora aNGEla VaScoNcEloS MorEira, Gerente de Eventos e 
cerimonial, Mf 57195312/1, 2019/2020, no período de 01.06.2022 a 
30.06.2022, para 01.08 a 30.08.2022, por necessidade de serviço.
r E S o l V E: designar o servidor SGT BM alESSaNdro SoUZa araÚJo, 
Mf57173425, para responder pelo cargo de Gerente de Eventos e cerimo-
nial, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 844486

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 017/2021-seGUP/Pa
Processo nº 2020/829579
Exercício: 2022
origem: rdc Eletrônico nº 001/2020-SEGUP/Pa
objeto: Termo aditivo para prorrogação do prazo de execução do contrato 
por mais 30 dias com início dia 01/09/2022 e término em 30/09/2022 e a 
prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 40 dias com início 
dia 21/09/2022 e término em 30/10/2022.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 455/2022-coNJUr
data de assinatura: 24 de agosto de 2022.
Vigência: 21/09/2022 a 30/10/2022
contratada: GUaJará coNSTrUÇÃo dE EMBarcaÇÕES lTda
cNPJ: 34.261.920/0001-85
Endereço: Travessa João domingos da Silva, n°153, Bairro Novo, cidade 
Bujarú, Estado: Pará, cEP 68.670-000.
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 844932

diÁria
.

Portaria Nº 1507/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1068322
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
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dESTiNo(S): iGaraPE Miri E aBaETETUBa/Pa
PErÍodo: 23 à 24.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): NilSoN NEVES SilVa, Mf: 5886724
doMiNGoS GoNZaGa coSTa, Mf: 5856590-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1508/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1068731
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MoJU E TailÂNdia/Pa
PErÍodo: 23 à 25.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor (ES): aMarildo lEiTE doS SaNToS, Mf: 5579376
JÔNaTaS raBElo GalVÃo, Mf: 5876842-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1509/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1068018
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 23 à 27.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErVidor (ES): SUB TEN PM daNiEl caSTilHo doS SaNToS, Mf: 
55798801
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor (ES): adEMar HENriQUE NaSciMENTo BriTo, Mf: 5964125
EBENEZEr da SilVEira coElHo filHo, Mf: 55586375
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1510/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1068133
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iGaraPÉ Miri/Pa
PErÍodo: 26.08 à 05.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 ½ (dez e meia)
SErVidor (ES): fraNciSco aSSiS dE frEiTaS NETo, Mf: 57196690
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1511/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1009753
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: 06 à 08.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor (ES): TEN cEl BM clEdSoN dE SoUSa oliVEira, Mf: 
54185292-1
caP PM ÉdiMo MaUro coElHo coSTa, Mf: 5630312-1
SUB TEN BM MarcoS clEiSoN BarroS MarTiNS, Mf: 5427991
SGT BM aliSSoN faBriNNi NaSciMENTo SoUZa, Mf: 54185327-1
cB PM aNdErSoN JoSÉ oliVEira liMa, Mf: 57232163-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1512/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar manutenção em embarcações.
ProcESSo: 2022/995955
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 09 à 15.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 ½ (seis e meia)
SErVidor (ES): aNdErSoN MoraiS caSTro, Mf: 5946272-1
aNTÔNio da PaiXÃo NoNaTo, Mf: 5949629-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1513/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar manutenção em embarcações.
ProcESSo: 2022/1033342
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): afUa/Pa
PErÍodo: 17 à 24.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
SErVidor (ES): 2° SGT PM MarcoS faBiaNo daMaScENo da SilVa, 
Mf: 5701414-1
Sd PM aNToNio PaNToJa riBEiro NETo, Mf: 5920953-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1514/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1062581
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 19 à 22.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor (ES): cB PM NEHEMiaS PEiXoTo SoarES, Mf: 57222471-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 844904

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº1526/2022-saGa BeLÉM, 24 de aGosto de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: PorTaria Nº 1525/2022-SaGa 23.08.2022 publicado 
no doE n° 35.088 de 24.08.2022, que excluiu as férias do servidor lUiZ 
fEliPE lEiTE SilVa, coordenador de Projetos e capitação de recursos, 
Mf 5897876/1, 2021/2022, por necessidade de serviço
rESolVE: Tornar sem efeito a PorTaria Nº 1488/2022-SaGa, de 
17.08.2022, publicada no doE nº 35.084, de 22.08.2022, que designou 
o servidor UEldEr SilVa doS SaNToS, Secretário de diretoria, Mf: 
57173447/2, para responder pelo cargo de coordenador de Projetos e 
capitação de recursos, no referido período de 01.08.2022 a 30.08.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 844477

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 043/2022 – dPcPM – NoMEar o TEN cEl QoPM rG 
29169 MaNoEl do Socorro fErrEira SoarES em substituição ao TEN 
cEl QoPM rG 27292 SÉrVio TÚlio GoNÇalVES ESTácio, MaNTEr o 
MaJ QoPM rG 33511 EdSoN MElo dE caSTro e a 3º SGT PM rG 32506 
rENaTa dE JESUS araÚJo daS cHaGaS como membros da comissão 
fiscalizadora, sob a presidência do primeiro, realizarem a fiscalização 
do contrato administrativo n.º 005/2022-EP/PMPa, celebrado entre a 
PMPa e a empresa faBBrica d’arMi PiETro BErETTa S.P.a. oBJETo: 
“aquisição de pistolas calibre .40 de uso policial com acessórios e peças de 
reposição”, com recursos oriundos do Termo de Execução descentralizada 
nº 001/2022, firmado entre a PMPa e o MPPa. Belém/Pa, 25/08/2022; 
diMiTri dE oliVEira BraGa – MaJ QoPM – respondendo pela diretoria 
de Projetos e convênios da PMPa.

Protocolo: 844946

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº.  023/2019-daL/PMPa;  EXErcÍcio: 2022; oBJETo: o presen-
te Termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato 
administrativo nº 023/2019-dal/PMPa, por mais 12 (doze) meses, no va-
lor global de r$ 4.195,90 (quatro mil, cento e noventa e cinco reais e no-
venta centavos); data da assinatura: 18/08/2022. Vigência: 19/08/2022 
a 18/08/2023; a despesa com este termo aditivo acontecerá da seguinte 
forma: Programa: 1297 – manutenção da gestão; ação:Projeto/ativida-
de: 26/8338 –operacionalização das ações administrativas; Natureza da 
despesa: 3.33.90.39.22 – outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica; 
Plano interno: 4120008338c; fonte do recurso: 0101 (recurso ordiná-
rios); Empresa: roBErTa laiaNa GoMES dE MElo MoNTE-ME; cNPJ nº 
14.694.736/0001-11; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 844511

.

.

diÁria
.

Portaria Nº4720/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM Edson ferraz dos Santos; cPf: 379.148.472-91; Valor: 
r$ 696,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Protocolo: 844735
Portaria Nº112/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-MarÇo/21-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 01 a 16/03/2021; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM lourivaldo 
Milton da Silva filho; cPf: 334.098.382-87; Valor: r$ 3.956,40. 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 denio de Macêdo Medeiros; cPf: 802.167.652-
34; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Jurandir Pereira da Silva Neto; cPf: 
779.708.612-53; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Marcelo Ugarter de almeida; 
cPf: 864.913.932-91; 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;
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Portaria Nº113/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-MarÇo/21-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Tomé-açu-Pa; Período: 01 a 16/03/2021; 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 Marcus Vinícius Nunes da cunha; cPf: 608.950.122-00; 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. Sd PM adolfo Macedo da Silva Neto; cPf: 
012.913.552-60; Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM MarcElo 
roNald BoTElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno;
Portaria Nº116/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-MarÇo/21-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: cametá-Pa; Período: 01 a 16/03/2021; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM José 
roberto Soares araujo; cPf: 394.465.302-53; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM 
Manoel José Moraes Pontes; cPf: 391.479.672-34; Valor: r$ 3.956,40. 
SGT PM Wesley Barbosa leite; cPf: 819.804.423-04; Valor: r$3.956,40. 
cB PM david de Paiva carlos Junior; cPf: 825.635.782-72; Valor: 
r$ 3.798,00. cB PM diogo Mendes carlos; cPf: 888.766.242-87; Valor: 
r$3.798,00. cB PM david Bruno Pereira dos Santos; cPf: 934.965.082-
72; Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM MarcElo roNald 
BoTElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data de retorno.
Portaria Nº119/21/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-MarÇo/21-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Parauapebas-Pa; Período: 01 a 16/03/2021; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM alcides 
Gonçalves de lima; cPf: 480.101.032-68; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM 
celso cardoso de Sousa; cPf: 575.356.712-68; Valor: r$ 3.956,40. 
cB PM Marcos Bruno Muniz de Sousa; cPf: 732.262.382-72; Valor: 
r$3.798,00. cB PM luíz costa Santos Junior; cPf: 805.646.742-49; Valor: 
r$3.798,00. cB PM Elan rosário de Melo; cPf: 841.934.842-20; Valor: 
r$3.798,00. Sd PM Marcos Vinicius Pereira cardoso; cPf: 018.183.282-
83; 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 Nº121/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-MarÇo/21-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: altamira-Pa; Período: 01 a 16/03/2021; 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 Pedro Paulo Santos da luz; cPf: 953.448.372-91; 
Valor: r$3.798,00. cB PM Wilson da fonseca Barros; cPf: 680.883.022-
34; Valor: r$3.798,00. Sd PM Marcelo Santos da luz filho; cPf: 
019.584.352-52; Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM MarcElo 
roNald BoTElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº122/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-MarÇo/21-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Santarém-Pa; Período: 01 a 16/03/2021; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM carlos 
augusto Teixeira Moura; cPf: 564.247.872-91; Valor: r$ 3.956,40. cB PM 
Everton Carlos Naiff Botelho; CPF: 746.845.742-53; Valor: R$3.798,00. 
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. ordENador: cEl QoPM MarcElo roNald 
BoTElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data de retorno.
Portaria Nº123/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito Nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-MarÇo/21-BPrV/SUPErViSÃo 
i); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 01 a 16/03/2021; 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. 
cB PM Sérgio cardoso de Souza Pereira; cPf: 846.464.972-04; Valor: 
r$3.798,00. cB PM Madson damasceno da Silva; cPf: 854.529.122-15; 
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 Nº155/22/di/dF – objetivo:Policiamento e fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-aBril/21-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 31/03 a 15/04/2022; Quantidade de diárias: 
15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Elias Pinheiro 
Barbosa; cPf: 367.699.752-20; Valor: r$3.956,40. SGT PM carlos augusto 
Barros amoras; cPf: 452.424.532-49; Valor: r$3.956,40. cB PM carlos 
felipe Bahia Magalhães; cPf: 010.425.532-38 ; Valor: r$3.798,00. 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. Sd PM Eliase da Silva Barbosa; cPf: 018.985.802-86; 
Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM MarcElo roNald BoTElHo 
dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº166/22/di/dF – objetivo:Policiamento e fiscalização de 
Trânsito Nas rodovias Estaduais (2ªQuinzena de abril/21 - Supervisão iii); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 30/04/2022; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: caP PM diego 
lima Brasil; cPf: 939.807.952-68; Valor: r$ 4.352,10. cB PM ronny 
Ewerton Santos da Silva; cPf: 922.276.942-20; Valor: r$3.798,00. cB PM 
Thiago cleberson da Silva; cPf: 867.573.002-06; Valor: r$3.798,00. 
cB PM reginaldo Moreira Júnior; cPf: 802.183.692-04; 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 Nº167/22/di/dF – objetivo:Policiamento e fiscalização de 
Trânsito Nas rodovias Estaduais ( 2ªQuinzena de abril/21 - Supervisão i); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Jacundá-Pa; Período: 15 a 30/04/2022; 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 
adão Marcos Espirito Santos de lemos; cPf: 468.198.782-49; Valor: 
r$4.233,30. cB PM rafael fernandes caixias; cPf: 799.007.982-87; 
Valor: r$3.798,00. cB PM ronald Tavares Pantoja; cPf: 787.246.002-53; 
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 Nº170/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (oP. SEMaNa SaNTa/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Marapanim-Pa; 
Período: 01 a 07/04/2021; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 
de pousada; Servidores: SUB TEN PM José roberto Soares araujo; cPf: 
394.465.302-53; Valor: r$1.044,48. SGT PM alexandre Miranda Silva; 
cPf: 411.169.922-72; Valor: r$1.044,48. cB PM diogo Mendes carlos; 
cPf: 888.766.242-87; Valor: r$1.028,64. cB PM leandro de Souza rocha; 
cPf: 804.303.842-20; Valor: r$1.028,64. cB PM Jean felippe Britto Nunes; 
cPf: 001.715.452-90; Valor: r$1.028,64. cB PM cleyton Batista lopes; 
cPf: 699.030.692-00; Valor: r$1.028,64. cB PM david Bruno Pereira 
dos Santos; cPf: 934.965.082-72; Valor: r$1.028,64. Sd PM Wanderley 
ribeiro Gomes; cPf: 017.887.402-70; 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 Nº172/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (oP. SEMaNa SaNTa/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; 
Período: 01 a 07/04/2021; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de 
pousada; Servidores: MaJ PM Erik Taylor felix da Silva; cPf: 708.294.542-
68; Valor: r$1.899,12. TEN PM adão Marcos Espirito Santo de lemos; 
cPf: 468.198.782-49; Valor: r$1.693,32. SGT PM Henrique Mariano 
Gomes do amaral; cPf: 452.428.282-34; Valor: r$1.582,56. SGT PM 
Silvio Jarbas Martins Barradas; cPf: 488.849.442-87; Valor: r$1.582,56. 
SGT PM cileny do Socorro Silva dos Santos; cPf: 410.428.402-53; Valor: 
r$1.582,56. SGT PM francisco José costa Nogueira; cPf: 426.262.772-15; 
Valor: r$1.582,56. SGT PM isaias ferreira de oliveira; cPf: 587.532.902-
59; Valor: r$1.582,56. SGT PM Jucelino Silva Torres; cPf: 440.776.022-
20; Valor: r$1.582,56. SGT PM George iradir Meireles Braga; cPf: 
397.204.892-00; Valor: r$1.582,56. cB PM rafael fernandes caxias; cPf: 
799.007.982-87; Valor: r$1.519,20. cB PM Emanoel Nasareno Santana 
da Silva; cPf: 516.513.942-53; Valor: r$1.519,20. cB PM Jonatas alves 
Silva; cPf: 012.898.892-44; Valor: r$1.519,20. ordENador: cEl QoPM 
MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº185/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-aBril/21-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Goianésia do Pará-Pa; Período: 15 a 30/04/2021; 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 
João Henrique Siqueira Seabra; cPf: 999.465.482-91; Valor: r$3.798,00. 
cB PM Josué Miranda amaral dias; cPf: 000.955.872-17; Valor: 
r$3.798,00. cB PM Marco Jhones Braga Monteiro; cPf: 980.434.552-87; 
Valor: r$ 3.798,00. cB PM carlos castilho de alencar; cPf: 617.568.062-
68; 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 Nº191/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduais (2ªQUiNZ-aBril/21-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Santarém-Pa; Período: 15 a 30/04/2021; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Edivan 
charles Barros dias; cPf: 617.325.912-53; Valor: r$3.956,40. SGT PM 
cristiane do Socorro coelho Queiroz; cPf: 429.385.032-53; Valor: 
r$ 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 Paulo césar Serra Necy; cPf: 629.073.282-
04; 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 roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.



36  diário oficial Nº 35.092 Sexta-feira, 26 DE AGOSTO DE 2022

Portaria Nº192/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-Maio/21-BPrV/SUPErViSÃo 
iii); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: aurora do Pará-Pa; Período: 30/04 a 15/05/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
TEN PM diogo costa dos Santos; cPf: 919.059.312-04; Valor: r$4.233,30. 
TEN PM diogo Jose Nascimento ferreira; cPf: 933.424.112-87 ; Valor: 
r$4.233,30. SGT PM Wesley Barbosa leite; cPf: 819.804.423-04; Valor: 
r$3.956,40. cB PM david de Paiva carlos Junior; cPf: 825.635.782-
72; Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 844713
Portaria Nº17/22/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: Goianésia do 
Pará-Pa; Período: 31/12/2020 a 15/01/2021; Quantidade de diárias: 
15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 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 Nº106/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais (1ª QUiNZ-MarÇo/21-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 01 a 16/03/2021; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM douglas 
Nazareno Santos de oliveira; cPf: 129.472.938-19; Valor: r$3.956,40. 
SGT PM Manoel francisco freitas de oliveira; cPf: 351.991.562-68; Valor: 
r$3.956,40. cB PM carlos Williams rendeiro lima; cPf: 685.750.762-72; 
Valor: r$3.798,00. cB PM Bruno dias Goes; cPf: 015.581.442-77; Valor: 
r$3.798,00. cB PM Thiago Miranda Marinho; cPf: 852.422.922-53; 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 Nº107/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais (1ª QUiNZ-MarÇo/21-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: ourilândia do Norte-Pa; Período: 01 a 16/03/2021; 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 luciano Barros da Silva; cPf: 511.184.242-04; 
Valor: r$3.798,00. cB PM fabio alexandre lima Pereira; cPf: 957.444.442-
20; Valor: r$3.798,00. cB PM Herivelton Tamerson Pereira cardoso; cPf: 
984.795.802-59; 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 Nº108/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais (1ª QUiNZ-MarÇo/21-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Moju-Pa; Período: 01 a 16/03/2021; 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 Marco 
Jhones Braga Monteiro; cPf: 980.434.552-87; Valor: r$3.798,00. 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 Josué Miranda amaral dias; cPf: 000.955.872-17; 
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 Nº109/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais (1ª QUiNZ-MarÇo/21-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Santo antônio do Tauá-Pa; Período: 01 a 16/03/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SUB TEN PM denis augusto da cruz fontes; cPf: 297.346.572-91; Valor: 
r$2.611,20. SGT PM Paulo da rosa celso de farias; cPf: 299.192.402-
06; Valor: r$2.611,20. SGT PM antonio carlos da Silva Nascimento; 
cPf: 327.775.662-91; Valor: r$2.611,20. SGT PM alexandre Guimarães 
de oliveira; cPf: 587.365.902-82; Valor: r$2.611,20. cB PM Jamyson 
Muniz Pinheiro; cPf: 792.425.962-72; Valor: r$2.571,60. cB PM 
cleison antonio de oliveira da Silva; cPf: 704.307.482-72; 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 Nº110/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais (1ª QUiNZ-MarÇo/21-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 01 a 16/03/2021; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM andré 
levy da Silva; cPf: 496.275.112-34; Valor: r$2.611,20. SGT PM Edivaldo 
Pinheiro de oliveira; cPf: 375.307.802-63; Valor: r$2.611,20. SGT PM 
Tarcisio Meira de Paiva; cPf: 431.528.212-04; Valor: r$2.611,20. SGT PM 
Emanuel de Souza cabral Júnior; cPf: 449.038.042-91; Valor: r$2.611,20. 

SGT PM Eliezer dos Santos anselmo Junior; cPf: 611.202.602-30; Valor: 
r$2.611,20. cB PM daniel felipe Portal lopes; cPf: 017.639.752-31; 
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 Nº111/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais (1ª QUiNZ-MarÇo/21-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: ourém-Pa; Período: 01 a 16/03/2021; Quantidade de diárias: 
15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM francisco 
ferreira de farias Junior; cPf: 426.776.702-59; Valor: r$3.956,40. 
SGT PM rosimar Barata almeida de Souza; cPf: 454.930.732-34; 
Valor: r$3.956,40. SGT PM Marilson Monte carneiro; cPf: 489.686.762-
91; Valor: r$3.956,40. SGT PM ricardo alexandre araújo leal; cPf: 
636.631.802-63; Valor: r$3.956,40. SGT PM Jedson carvalho Silva; cPf: 
487.124.772-49; Valor: r$3.956,40. SGT PM Nilson andré dos Santos 
Borges; cPf: 460.350.362-87; 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.

Protocolo: 844438

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°110/2021-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 MarcoS BarroSo lEal, SGT PM rG 
34685, cPf 913.397.742-91, Mf 571994981, chefe do T.i. do faS-
PM, 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$ 2.000,00 (dois mil reais) na 339030 
(Mat. consumo), e na r$ 2.000,00 (dois 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, 25 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: 844752

.

.

oUtras MatÉrias
.

ata de credeNciaMeNto N.º 02/2022 – FasPM - 
credeNciaMeNto, aNÁLise de HaBiLitaÇÃo, ProPostas 

e adJUdicaÇÃo de Pessoas FÍsicas oU JUrÍdicas.
No vigésimo quinto dia do mês de agosto do ano de 2022, às 09h00 na 
sala da cPl-faSPM, localizado a Trav. Nove de janeiro, nº 2.600 esquina 
com avenida fernando Guilhon, Bairro da Cremação, fizeram-se presentes 
os membros da comissão Especial de credenciamento, nomeados pela 
PorTaria Nº 009/2022-SEc/faSPM, para conduzir a SESSÃo, referente 
ao credenciamento nº 002/2022, cujo objeto é a contratação de pessoas 
físicas e jurídicas para a aquisição de SErViÇoS dE diVErSoS SEGMENToS, 
atendendo a região Metropolitana e os demais municípios do estado do 
Pará através dos polos credenciados, destinadas complementarmente 
aos contribuintes e dependentes do faSPM, de acordo com as condições 
do Edital de credenciamento. o presidente da comissão Especial TEM 
cEl QcoPM r/r rG 23210 SaNdra do Socorro lEiTE, presidiu a 
sessão, procedendo-se inicialmente a abertura dos envelopes contendo a 
documentação de habilitação das pessoas com personalidade Jurídica. Que 
apresentaram os devidos elementos necessários à participação no certame 
conforme exigências contidas no Edital, as seguintes empresas passam a 
ser denominadas de credenciadas:
PESSoa JUrÍdica
- MM loBaTo coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda
cNPJ: 05.109.384/0001-07
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
- loBaTo coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda
cNPJ: 34.875.727/0001-34
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
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SaNdra do Socorro lEiTE – TEN cEl QcoPM r/r rG 23210
Presidente da comissão de credenciamento
raiMUNdo TadEU da SilVa loBaTo – SUB TEN r/r rG 10635
Membro
carMEM EUNicE MoUra PalHa da SilVa – 1º SGT PM r/r rG 14252
Membro

Protocolo: 844757

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 058/cedec de 24 de aGosto de 2022.
o coordENador adJUNTo ESTadUal dE dEfESa ciVil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, PorTaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 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;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.358, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.973 de 18 de maio de 2022, que altera o decreto nº 2.117 de 13 de 
janeiro de 2022, sobre a concessão de Benefício Eventual às famílias em 
vulnerabilidade social decorrente de calamidade Pública e/ou Situação de 
Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, 
inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimes-
tre de 2022 no Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/ 
alENQUEr, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENToS 
E doZE rEaiS), por família que foram cadastradas pela coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários enca-
minhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de 
r$ 117.564,00 (cENTo E dEZESSETE Mil, QUiNHENToS E SESSENTa E 
QUaTro rEaiS) para as 97 famílias cadastradas.

ord NoMe cPF  VaLor 
1 adriaNa da TriNdadE MaGNo 000.019.032-25 r$ 1.212,00
2 adriaNE MarTiNS doS SaNToS 025.235.962-37 r$ 1.212,00
3 alEX NiNa da SilVa 011.417.472-51 r$ 1.212,00
4 alVaro MElo da coSTa 338.592.212-72 r$ 1.212,00
5 aNa raiMUNda dE alMEida MaTiaS 835.906.762-72 r$ 1.212,00
6 aNToNia fErrEira rodriGUES 366.353.752-87 r$ 1.212,00
7 arlENE doS SaNToS 366.285.812-68 r$ 1.212,00
8 aUrENicE loPES da SilVa 978.057.262-72 r$ 1.212,00
9 clEia cHaGaS Garcia 033.197.612-93 r$ 1.212,00
10 daNilo raMoS da SilVa 002.149.202-67 r$ 1.212,00
11 dEJaNira ZiTa araUJo da coSTa 484.808.352-49 r$ 1.212,00
12 dEUSENicE dE SoUSa fUrTado 981.662.712-49 r$ 1.212,00
13 dEUZUiTa foNSEca dE SoUSa 194.400.062-34 r$ 1.212,00
14 dilMa coSTa dE SoUSa 265.837.552-20 r$ 1.212,00
15 dolorES da MoTa aZEVEdo 526.019.602-30 r$ 1.212,00
16 doMiNGaS GoNcalVES doS SaNToS 641.131.322-91 r$ 1.212,00
17 dUlcirENE fErrEira da coSTa 828.882.302-59 r$ 1.212,00
18 EdilSoN dE SoUSa SaNToS 939.768.282-20 r$ 1.212,00
19 EdilToN rodriGUES MarTiNS 080.001.252-69 r$ 1.212,00
20 ElBa BarBoSa dE oliVEira 970.811.322-00 r$ 1.212,00
21 EliaNa NUNES dE aSSiS 007.848.722-60 r$ 1.212,00
22 EliElSoN PalMa raMoS 687.661.902-82 r$ 1.212,00
23 EliMar PalMa raMoS 865.319.562-91 r$ 1.212,00
24 EliNalVa BENTES da SilVa 014.169.432-77 r$ 1.212,00
25 EliZaNGEla dE SoUZa E SilVa 748.661.502-97 r$ 1.212,00
26 ElToN coSTa GaMa 553.478.352-49 r$ 1.212,00
27 EriaNE GaMa da SilVa 024.031.772-61 r$ 1.212,00
28 faBio JUNior SoUZa dE aSSiS 006.560.302-83 r$ 1.212,00
29 fErNaNdiNa cHaGaS rocHa 977.731.232-68 r$ 1.212,00
30 fraNcilEidE doS SaNToS fErrEira 553.459.802-68 r$ 1.212,00
31 fraNcilENE NErES doS SaNToS 700.407.392-01 r$ 1.212,00
32 fraNciSco alMEida 100.545.452-34 r$ 1.212,00
33 fraNciSco dE SoUZa 472.836.452-68 r$ 1.212,00
34 GEaNE SaNTaNa araUJo fErrEira 048.204.612-06 r$ 1.212,00
35 GraciliaNo oliVEira SoarES 366.303.572-72 r$ 1.212,00

36 HEldEr BEZErra da MoTa 020.748.272-10 r$ 1.212,00

37 HoEliTa BraGa SarMENTo 006.076.152-06 r$ 1.212,00

38 iTaMara PaTricio riBEiro 019.710.062-70 r$ 1.212,00
39 iZaBEl da coSTa doS SaNToS 427.199.332-87 r$ 1.212,00
40 JailcYa dE SoUSa 926.292.452-68 r$ 1.212,00
41 JaNdEr da SilVa MoTa 897.375.042-91 r$ 1.212,00
42 JESSica TriNdadE da cUNHa 044.232.852-40 r$ 1.212,00
43 JoaNa darc corrEa cHaVES 049.838.102-18 r$ 1.212,00
44 Joao riBEiro dE oliVEira 098.697.862-00 r$ 1.212,00
45 JoSE EMilio MoNTEiro 790.356.632-68 r$ 1.212,00
46 JoSÉ Maria frEiTaS da SilVa 009.439.112-22 r$ 1.212,00
47 JoSE SoUSa SaNToS 366.323.092-91 r$ 1.212,00
48 JoSE ValdiNor aMoriM riBEiro 639.272.092-87 r$ 1.212,00
49 laErcio SErrao BaTiSTa 014.659.012-05 r$ 1.212,00
50 liNdalVa SiQUEira da SilVa 003.716.632-88 r$ 1.212,00
51 liNdoMar dE SoUZa BarBoSa 746.679.472-68 r$ 1.212,00
52 MaNoEl fraNciSco da SilVa 369.789.732-20 r$ 1.212,00
53 MaNoEl loPES dE araUJo NETo 010.486.912-76 r$ 1.212,00
54 Maria adElia MiraNda da SilVa 852.139.342-34 r$ 1.212,00
55 Maria BENEdiTa do NaSciMENTo cariPUNa PE 861.202.802-78 r$ 1.212,00
56 Maria cHarlESSE cHaVES alVES 001.448.042-55 r$ 1.212,00
57 Maria dE loUrdES dE BriTo MoNTEiro 723.852.602-63 r$ 1.212,00
58 Maria dE SoUSa SaNToS 910.483.202-78 r$ 1.212,00
59 Maria GraciETE oliVEira doS rEiS 035.862.672-23 r$ 1.212,00
60 Maria iZETH oliVEira dE alMEida 686.585.402-00 r$ 1.212,00
61 Maria JoSE coTa GoMES 737.552.222-72 r$ 1.212,00
62 Maria MarlY fErrEira dE alBUQUErQUE 194.396.602-87 r$ 1.212,00
63 Maria riBEiro raMoS 819.528.132-04 r$ 1.212,00
64 Maria SiQUEira da SilVa 578.149.702-10 r$ 1.212,00
65 MarlUcia SilVa dE araUJo 003.752.312-00 r$ 1.212,00
66 MarTa GoNcalVES riBEiro 033.753.912-00 r$ 1.212,00
67 MEracY da SilVa SaNToS 831.505.362-00 r$ 1.212,00
68 MiKEllY lUaNE MacHado PriMo 003.265.812-51 r$ 1.212,00
69 Mila araGao doS SaNToS 044.921.132-07 r$ 1.212,00
70 MilENE araGao doS SaNToS 027.469.532-42 r$ 1.212,00
71 MiriaN da SilVa MElo 896.091.742-72 r$ 1.212,00
72 NaNdara NaYETa da SilVa SaNToS 553.431.122-34 r$ 1.212,00
73 NarciZo corrEa cardoSo 098.719.002-44 r$ 1.212,00
74 NEliTo NUNiS dE aSSiS 894.038.002-91 r$ 1.212,00
75 NoElMiSoN dE SoUSa MoNTEiro 701.529.262-91 r$ 1.212,00
76 NorMa Maria fErrEira dE SoUSa 781.705.672-20 r$ 1.212,00
77 oZiEl alHo doS SaNToS 279.271.132-91 r$ 1.212,00
78 PaMEla lEiTao coSTa 931.908.832-20 r$ 1.212,00
79 PaUla cariPUNa fErrEira da SilVa 366.269.612-68 r$ 1.212,00
80 PaUlo loPES da SilVa 022.984.422-74 r$ 1.212,00
81 PaUlo roBErTo caBUia MacEdo 545.735.302-82 r$ 1.212,00
82 rafaEl PaTricio riBEiro 037.217.212-17 r$ 1.212,00
83 raiMUNda ValdENira aMoriM riBEiro 667.634.602-87 r$ 1.212,00
84 raiMUNdo laUrido MElo 438.633.292-87 r$ 1.212,00
85 raYaNa MENEZES da SilVa 059.900.232-86 r$ 1.212,00
86 rEGiNa lUcia NoGUEira dE JESUS 645.588.272-53 r$ 1.212,00
87 riZoNETE cHaGaS BraGa 003.536.092-50 r$ 1.212,00
88 roNiVoN SoUSa da SilVa 043.397.952-67 r$ 1.212,00
89 roSiENi doS SaNToS oliVEira 553.459.992-87 r$ 1.212,00
90 rUTH doS SaNToS PErEira 537.428.262-04 r$ 1.212,00
91 SaNdra fErNaNdES dE oliVEira 884.919.782-91 r$ 1.212,00
92 SEBaSTiao rEiS lEMoS 163.070.972-72 r$ 1.212,00
93 SiValdo dE oliVEira SiQUEira 232.069.182-00 r$ 1.212,00
94 THaiS dE MESQUiTa fErrEira 041.279.052-12 r$ 1.212,00
95 ValcilENE SENa da SilVa 002.907.482-75 r$ 1.212,00
96 WallEaNa raMoS riBEiro 005.762.382-10 r$ 1.212,00
97 WalMiNa GoNcalVES riBEiro 018.011.332-12 r$ 1.212,00

Valor ToTal  r$ 117.564,00 

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: 844696
Portaria Nº. 056/cedec de 24 de aGosto de 2022.

o coordENador adJUNTo ESTadUal dE dEfESa ciVil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, PorTaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 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;
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CONSIDERANDO o Decreto nº 2.358, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.973 de 18 de maio de 2022, que altera o decreto nº 2.117 de 13 de 
janeiro de 2022, sobre a concessão de Benefício Eventual às famílias em 
vulnerabilidade social decorrente de calamidade Pública e/ou Situação de 
Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, 
inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimes-
tre de 2022 no Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/ MoN-
TE alEGrE, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENToS 
E doZE rEaiS), por família que foram cadastradas pela coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários enca-
minhada pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de r$ 
146.652,00 (cENTo E QUarENTa E SEiS Mil, SEiScENToS E ciNQUENTa 
E doiS rEaiS) para as 121 famílias cadastradas.

ord NoMe cPF VaLor
1 aclEilSoN SoUZa SaNcHES 034.365.012-63 r$ 1.212,00
2 adalBErTo lEMoS da SilVa 457.877.942-49 r$ 1.212,00
3 adEJaNE MaToS da SilVa 048.386.762-47 r$ 1.212,00
4 adilSoN ViaNa SaNcHES 134.775.792-91 r$ 1.212,00
5 adriaNa SaNToS oliVEira 553.017.542-20 r$ 1.212,00
6 adriMa lUcia BraSao doS SaNToS 937.716.492-34 r$ 1.212,00
7 adSoN lEMoS da SilVa 570.755.812-87 r$ 1.212,00
8 alciclEia SaNToS SaNcHES 012.706.822-88 r$ 1.212,00
9 alciNEia SaNToS SaNcHES 910.647.592-20 r$ 1.212,00
10 alcioNE rodriGUES corrEia 012.331.822-00 r$ 1.212,00
11 aldENora SaNToS dE oliVEira 703.165.802-01 r$ 1.212,00
12 alMir da SilVa NaSciMENTo 029.447.082-44 r$ 1.212,00
13 aloiSio dE SoUZa lira 571.293.632-15 r$ 1.212,00
14 aMaUrilia oliVEira BaliEiro 822.591.192-04 r$ 1.212,00
15 aNa lUcia da PaiXao aBrEU 756.085.962-34 r$ 1.212,00
16 aNa lUcia fEiToSa doS SaNToS 366.157.732-87 r$ 1.212,00
17 aNa roSa PicaNco da SilVa 361.946.542-87 r$ 1.212,00
18 aNGEla Maria NUNES NEVES 876.795.152-04 r$ 1.212,00
19 arlENE MoTa BraNdao 825.849.072-91 r$ 1.212,00
20 BENEdiTa dE SoUZa rodriGUES 366.139.242-53 r$ 1.212,00
21 BENEdiTo doS rEiS JardiNa Baia 324.130.502-30 r$ 1.212,00
22 BENEdiTo fErNaNdo lEoNEl dE VaScoNcEloS 414.286.412-20 r$ 1.212,00
23 BENEdiTo MaGNo ESQUErdo 012.351.552-18 r$ 1.212,00
24 BErlaNdra PErEira PirES 049.359.272-59 r$ 1.212,00
25 claUdioNor Baia JardiNa 731.952.942-49 r$ 1.212,00
26 criSToVao dE SoUSa SilVa 893.542.492-72 r$ 1.212,00
27 daNiEl Baia da SilVa 110.540.852-34 r$ 1.212,00
28 dENiSE doS SaNToS riBEiro 027.909.482-59 r$ 1.212,00
29 dilMa liMa MarTiNS 734.237.182-34 r$ 1.212,00
30 dioNora rEBElo doS SaNToS 636.436.342-34 r$ 1.212,00
31 dirlEi MarTiNS da SilVa 033.675.512-01 r$ 1.212,00
32 dolicE daMaScENo alMEida 830.749.962-34 r$ 1.212,00
33 EdENilda MarQUES PalMEira JardiNa 004.899.882-61 r$ 1.212,00
34 EdEr SoUZa doS SaNToS 760.132.862-72 r$ 1.212,00
35 EdiNaldo Baia JardiNa 339.288.002-72 r$ 1.212,00
36 EdiNaldo SaNToS dE alMEida 357.928.842-34 r$ 1.212,00
37 EdiNEia do NaSciMENTo PiMENTEl 803.880.942-49 r$ 1.212,00
38 EdirENE PErEira dE caMPoS 512.479.842-49 r$ 1.212,00
39 EdNa SoarES da SilVa 728.074.152-53 r$ 1.212,00
40 EGilVaN do NaSciMENTo PiMENTEl 996.279.902-30 r$ 1.212,00
41 EliaNETE doS SaNToS BENicio 004.608.292-11 r$ 1.212,00
42 EliaS cUNHa da SilVa 576.380.122-91 r$ 1.212,00
43 EliNEY fEiToSa doS SaNToS 061.774.192-16 r$ 1.212,00
44 EliS criSTiNa BaTiSTa MarTiNS 032.079.092-48 r$ 1.212,00
45 ElZilENE BaTiSTa rodriGUES 797.978.062-00 r$ 1.212,00
46 ENESilda do NaSciMENTo PiMENTEl 366.224.352-00 r$ 1.212,00
47 EUciETE BaTiSTa GoMES 014.541.332-28 r$ 1.212,00
48 fraNciNaldo corrEa doS SaNToS 007.635.672-80 r$ 1.212,00
49 GEaNE da SilVa SaNToS 016.669.372-31 r$ 1.212,00
50 GicEli BaliEiro doS SaNToS 008.680.612-20 r$ 1.212,00
51 GiZaNGEla MoraES dE oliVEira 919.348.002-44 r$ 1.212,00
52 Graca BarroS da SilVa 855.337.772-53 r$ 1.212,00
53 HailToN alBarado da SilVa 324.081.292-49 r$ 1.212,00
54 ilaNE alMEida doS SaNToS 048.787.332-76 r$ 1.212,00
55 ildiElMa MaToS MoTa 017.074.122-27 r$ 1.212,00
56 iracElMa BroNE doS SaNToS 610.048.042-53 r$ 1.212,00

57 iracElMa MacEdo PErEira 762.863.472-91 r$ 1.212,00

58 iracilda coSTa doS SaNToS 732.810.852-53 r$ 1.212,00
59 iVoNETE aNdradE da SilVa 937.010.042-34 r$ 1.212,00
60 iZoNildE alVES rodriGUES 948.327.652-72 r$ 1.212,00
61 JailSoN MarQUES BarBoSa 074.667.832-01 r$ 1.212,00
62 JalciETE ParENTE da coSTa 002.640.212-23 r$ 1.212,00
63 JaNiElE ViEira doS SaNToS MaToS 036.884.112-00 r$ 1.212,00
64 JaQUEliNE diNiZ MoTa 542.583.162-53 r$ 1.212,00
65 JEffErSoN doS SaNToS rEiS 793.853.032-87 r$ 1.212,00
66 JENilcE dE MoraES MaToS 037.018.152-24 r$ 1.212,00
67 JErEMiaS da SilVa NUNES 862.262.902-34 r$ 1.212,00
68 JESSica da coSTa GoMES 010.211.042-56 r$ 1.212,00
69 JoaNa VaZ da SilVa 893.964.132-91 r$ 1.212,00
70 Joao BorGES dUarTE 031.156.542-51 r$ 1.212,00
71 Joao rocHa doS SaNToS 571.478.842-72 r$ 1.212,00
72 JociclEia MarQUES BarBoSa 057.933.722-70 r$ 1.212,00
73 JoilMa da coSTa ViaNa 021.369.522-77 r$ 1.212,00
74 JorGE EdEVal fErrEira doS SaNToS 231.730.092-15 r$ 1.212,00
75 JoSE riBaMar MoNTEiro da SilVa 828.846.502-10 r$ 1.212,00
76 lEUriaNE THEUrE BraGa SoarES 701.118.912-21 r$ 1.212,00
77 lUcaS BEZErra MorEira 040.609.482-92 r$ 1.212,00
78 lUciENE raMiro da SilVa 405.353.712-68 r$ 1.212,00
79 MaNoEl BaTiSTa da SilVa 806.036.882-68 r$ 1.212,00
80 MarcilENE Garcia doS SaNToS 046.585.682-92 r$ 1.212,00
81 Maria dE NaZarE SoUZa dE oliVEira 822.116.552-20 r$ 1.212,00
82 Maria diNair MaToS Maia 764.093.332-34 r$ 1.212,00
83 Maria do Socorro MorEira dE aNdradE 084.504.612-86 r$ 1.212,00
84 Maria fraNciSca GoES doS SaNToS 830.744.902-25 r$ 1.212,00
85 Maria GaMa lEao doS SaNToS 857.689.872-15 r$ 1.212,00
86 Maria liNdalVa BaTiSTa 366.174.902-15 r$ 1.212,00
87 Maria lUZia PaiVa MoNTEiro 778.694.192-49 r$ 1.212,00
88 Maria MadalENa doS SaNToS 786.368.502-82 r$ 1.212,00
89 Maria raiMUNda coElHo dE JESUS 784.919.322-91 r$ 1.212,00
90 MarilEUZa lEMoS ESQUErdo 773.456.572-72 r$ 1.212,00
91 Marili SilVa dE MElo 691.913.602-34 r$ 1.212,00
92 MariValda araUJo BaTiSTa 016.531.272-60 r$ 1.212,00
93 MarTa BEaTriZ coElHo dE caSTro 665.991.132-49 r$ 1.212,00
94 MicriaNE da SilVa BaTiSTa 959.645.502-82 r$ 1.212,00
95 MoNiQUE BraNdao da SilVa 055.112.262-54 r$ 1.212,00
96 NaTalia dE NaZarE dE SoUZa alBarado 033.710.092-62 r$ 1.212,00
97 NEUSilENE da coSTa ViaNa 033.766.102-23 r$ 1.212,00
98 odEiZE alMEida rocHa 866.747.222-00 r$ 1.212,00
99 odilEia cUNHa da SilVa 912.938.202-53 r$ 1.212,00
100 oSKariNa doS SaNToS ViEira 983.436.102-53 r$ 1.212,00
101 PaTricia PErEira dE SoUZa 755.321.402-78 r$ 1.212,00
102 PEdro SoUZa MoTa 588.399.842-91 r$ 1.212,00
103 raildo SaNToS doS SaNToS 039.853.512-44 r$ 1.212,00
104 raiMUNda BaTiSTa da MoTa 818.013.352-49 r$ 1.212,00
105 raiMUNda SirdilEi da SilVa MaToS 761.658.252-49 r$ 1.212,00
106 raiMUNdo alVES coElHo 014.526.712-14 r$ 1.212,00
107 raiMUNdo da crUZ alBarado 323.615.802-68 r$ 1.212,00
108 raYlaNE SaMara diaS GoMES 035.100.712-12 r$ 1.212,00
109 rEdSoN dENNES SilVa da coSTa 655.673.662-72 r$ 1.212,00
110 rEJaNE do Socorro G. doS SaNToS 338.634.232-91 r$ 1.212,00

111 roSalBa cardoSo alMEida 311.488.592-68 r$ 1.212,00

112 SaBriNa rodriGUES MorEira 022.217.392-05 r$ 1.212,00

113 Saiara fErrEira dUarTE 048.863.972-71 r$ 1.212,00

114 SaMUEl cardoSo ViaNa 023.377.262-66 r$ 1.212,00

115 SilVia da SilVa MaToS 046.785.222-71 r$ 1.212,00

116 TaiNa MaTa EVaNGEliSTa 023.464.442-78 r$ 1.212,00
117 THiElY doS SaNToS SilVa 702.579.972-61 r$ 1.212,00
118 Valdira lEMoS MElEM 834.394.982-04 r$ 1.212,00
119 VilMa aBrEU dE araUJo 726.183.882-91 r$ 1.212,00
120 WaldoMiro BarBoSa MaNSor 144.066.322-04 r$ 1.212,00
121 ZilMa ViEira NoBrE 402.728.002-44 r$ 1.212,00

Valor ToTal  r$ 146.652,00 

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: 844684
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Portaria Nº. 057/cedec de 24 de aGosto de 2022.
o coordENador adJUNTo ESTadUal dE dEfESa ciVil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, PorTaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 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;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.358, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.973 de 18 de maio de 2022, que altera o decreto nº 2.117 de 13 de 
janeiro de 2022, sobre a concessão de Benefício Eventual às famílias em 
vulnerabilidade social decorrente de calamidade Pública e/ou Situação de 
Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, 
inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimes-
tre de 2022 no Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/ Prai-
NHa, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENToS E doZE 
rEaiS) por família, que foram cadastradas pela coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários encaminhada pela 
divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de r$ 138.168,00 
(cENTo E TriNTa E oiTo Mil, cENTo E SESSENTa E oiTo rEaiS) para as 
114 famílias cadastradas.
 

ord NoMe cPF  VaLor 
1 adEliSoN MarQUES da SilVa 009.644.062-76 r$ 1.212,00
2 adElSoN da SilVa PErEira 013.905.612-24 r$ 1.212,00
3 adENilSoN GoMES doS SaNToS 867.784.472-49 r$ 1.212,00
4 aldENor GarSoN doS SaNToS 708.818.042-15 r$ 1.212,00
5 aMElia doS SaNToS PErEira 674.909.132-68 r$ 1.212,00
6 aNa caSSia PErEira dE frEiTaS 043.084.082-96 r$ 1.212,00
7 aNdErSoN BarroSo JardiM 035.277.532-73 r$ 1.212,00
8 aNGEla Maria GUEdES PirES 830.749.702-78 r$ 1.212,00
9 aNToNio HENriQUE dE liMa 778.571.352-91 r$ 1.212,00
10 aNToNio MaNoEl doS SaNToS 583.745.072-68 r$ 1.212,00
11 aorENicE JardiM fErrEira 978.924.832-68 r$ 1.212,00
12 arliSoN alMEida dE MoarES 039.145.992-94 r$ 1.212,00
13 aUricEli JardiM fErrEira 977.303.432-15 r$ 1.212,00
14 aZENilda aNdradE MoNTEiro 540.358.642-34 r$ 1.212,00
15 BENEdiTa dE JESUS PErEira doS SaNToS 767.896.752-72 r$ 1.212,00
16 BENEValdo PiMENTEl alVarENGa 357.672.862-72 r$ 1.212,00
17 BrENa MiraNda JardiM 027.891.512-45 r$ 1.212,00
18 carMiTo MoraES doS SaNToS 933.503.252-20 r$ 1.212,00
19 clEdiValdo PaNToJa alVES 709.607.802-97 r$ 1.212,00
20 clEiciaNE fUrTado doS SaNToS 003.166.812-70 r$ 1.212,00
21 clEoNicE PaNToJa MEirElES 004.982.932-70 r$ 1.212,00
22 clEYBSoN PErEira PirES 875.043.912-04 r$ 1.212,00
23 crEUZa MiraNda JardiM 980.723.582-00 r$ 1.212,00
24 dEliValdo fErrEira da SilVa 812.085.882-49 r$ 1.212,00
25 dEriValdo farai dE SoUSa 523.368.242-72 r$ 1.212,00
26 dEUS dETH araUJo MarQUES 031.793.262-47 r$ 1.212,00
27 EdElSoN PiNHo doS SaNToS 585.856.562-04 r$ 1.212,00
28 EdiNaldo ESTrEla doS SaNToS 728.172.832-87 r$ 1.212,00
29 EdiTo doS SaNToS MoNTEiro 014.847.542-63 r$ 1.212,00
30 EdNa do Socorro GarSoN PErEira 639.252.302-20 r$ 1.212,00
31 EdNEi da SilVa NaSciMENTo 025.334.122-10 r$ 1.212,00
32 EdSoN MiraNda MaGNo 850.930.092-53 r$ 1.212,00
33 EliaNE caldEira PirES 750.365.922-04 r$ 1.212,00
34 EliElSoN JardiM fErrEira 973.556.232-49 r$ 1.212,00
35 EliETE GUEdES PirES 016.009.732-05 r$ 1.212,00
36 EliZaNE coSTa doS SaNToS 909.719.142-49 r$ 1.212,00
37 ENEdiNa GaMa 870.413.672-15 r$ 1.212,00
38 ErEcE GoMES MiraNda 915.752.652-49 r$ 1.212,00
39 EUNicE BENicio dE MoUra 929.182.042-34 r$ 1.212,00
40 fraNciElE NaZarE PErEira 043.506.082-14 r$ 1.212,00
41 fraNciNEidE BarBoSa doS SaNToS 005.707.652-93 r$ 1.212,00
42 fraNciSca ViEira VEiGaS 877.949.342-49 r$ 1.212,00
43 fraNciSco JardiM dE aNdradE 366.077.972-53 r$ 1.212,00
44 fraNciSco SoUZa MaGNo JUNior 868.146.992-49 r$ 1.212,00
45 GEcilENE coSTa loUrEiro 004.517.472-59 r$ 1.212,00
46 GEiSa raMoS dE SoUSa 049.446.692-83 r$ 1.212,00
47 GENilSoN MoNTEiro doS SaNToS 901.367.722-34 r$ 1.212,00
48 GErciNETE GaMa dE alMEida 624.625.632-53 r$ 1.212,00
49 GiloS NaTaNaEl SoMBra loUrEiro 880.120.772-72 r$ 1.212,00
50 GioVaNE loUrEiro JardiM 047.406.592-80 r$ 1.212,00

51 GracilENa BarBoSa dE oliVEira 958.689.252-20 r$ 1.212,00

52 Hildo doS SaNToS BaTiSTa 172.730.302-44 r$ 1.212,00
53 iSaUra SoUZa doS SaNToS 414.091.832-20 r$ 1.212,00
54 iVaNildo BaTiSTa rEGiS 893.541.682-72 r$ 1.212,00
55 Jaco diaS doS SaNToS 997.477.742-91 r$ 1.212,00
56 JaSilda corrEa dE aNdradE 402.783.282-53 r$ 1.212,00
57 JoaNa dE aNdradE PiNTo 635.929.752-34 r$ 1.212,00
58 Joao doS SaNToS PaES 614.768.702-68 r$ 1.212,00
59 JoEMESoN PEiXoTo doS SaNToS 049.184.642-89 r$ 1.212,00
60 JoicE fiGUEirEdo MEirElES 971.492.092-20 r$ 1.212,00
61 JoSaNE criSTiNa ViEira BarroSo 824.035.892-68 r$ 1.212,00
62 JoSE fraNciSco doS SaNToS 646.319.582-00 r$ 1.212,00
63 JoSE lUiZ fUrTado QUEiroZ 732.646.602-53 r$ 1.212,00
64 JoSiElE dE aNdradE PiNTo 553.099.682-53 r$ 1.212,00
65 JUVENil fariaS NoGUEira 924.325.652-15 r$ 1.212,00
66 JUZElE dE aNdradE PiNTo 013.535.872-82 r$ 1.212,00
67 KEUriaNY frEiTaS dE frEiTaS 025.165.102-92 r$ 1.212,00
68 laUcENilda BaHia MoraES 631.821.062-87 r$ 1.212,00
69 lEliaN caMPoS da SilVa 950.521.942-34 r$ 1.212,00
70 lENilcE MoNTEiro NUNES 901.367.802-53 r$ 1.212,00
71 liElSoN PalHETa MaGNo 022.038.302-20 r$ 1.212,00
72 lUiZ NaZarE PErEira PiNTo 019.554.842-60 r$ 1.212,00
73 MaNoEl doS SaNToS GarcoN 583.807.442-68 r$ 1.212,00
74 Maria dE faTiMa aNdradE BarBoSa 730.901.312-34 r$ 1.212,00
75 Maria do Socorro aNdradE BarBoSa 607.006.292-20 r$ 1.212,00
76 Maria do Socorro doS SaNToS PErEira 718.059.822-49 r$ 1.212,00
77 Maria do Socorro MarTiNS PiNHo 769.661.272-72 r$ 1.212,00
78 Maria lUcia MiraNda 675.378.042-49 r$ 1.212,00
79 MiGUEl fErrEira doS SaNToS 576.162.212-20 r$ 1.212,00
80 NaZarE MoNTEiro TorrES 800.575.352-72 r$ 1.212,00
81 NEYViSoN aNdradE SaNToS 017.812.852-09 r$ 1.212,00
82 NiValda SaNToS MoraES 820.188.392-68 r$ 1.212,00
83 olairdES aMoriM da SilVa 133.503.902-34 r$ 1.212,00
84 oSValdo PErEira 366.054.762-04 r$ 1.212,00
85 oZiMar BarroS da SilVa 675.920.822-68 r$ 1.212,00
86 PaTricia daNiElE da SilVa caScaiS 011.915.702-07 r$ 1.212,00
87 PEdro MENEZES caMPoS 016.326.292-67 r$ 1.212,00
88 raidilENE doS SaNToS liMa 879.372.802-63 r$ 1.212,00
89 raiMUNda lUZiMarY PiNHEiro da SilVa 205.229.162-87 r$ 1.212,00
90 raiMUNdo aElSoN PErEira doS SaNToS 772.370.052-00 r$ 1.212,00
91 raQUEl BaTiSTa da coSTa 016.385.692-31 r$ 1.212,00
92 rEGalaNTiNa MarTiNS MacHado 996.619.002-30 r$ 1.212,00
93 rEGildo PErEira MoNTEiro 366.118.752-04 r$ 1.212,00
94 riSETE GoMES doS SaNToS 718.255.502-63 r$ 1.212,00
95 riZElHa PErEira doS SaNToS 663.915.122-72 r$ 1.212,00
96 roNaldo doS SaNToS BarBoSa 875.787.602-97 r$ 1.212,00
97 roSaNE doS SaNToS PEiXoTo 016.813.072-60 r$ 1.212,00
98 roSEli doS SaNToS PEiXoTo 905.486.552-00 r$ 1.212,00
99 roSiaNE doS SaNToS PErEira 020.923.412-19 r$ 1.212,00
100 roSiETE doS SaNToS PEiXoTo 809.983.482-87 r$ 1.212,00
101 roSilENE PErEira fUrTado 021.924.692-09 r$ 1.212,00
102 roSiNETE MarQUES dE SoUZa 060.226.332-81 r$ 1.212,00
103 SaNdro roBErTo BarBoSa PirES 004.608.382-02 r$ 1.212,00
104 SaNTaNa doS SaNToS SilVa 005.891.992-93 r$ 1.212,00
105 Sara JardiM ESQUErdo 030.138.222-01 r$ 1.212,00

106 SEBaSTiÃo arNEi cardoSo 458.585.352-91 r$ 1.212,00

107 SEBaSTiao lUcaS QUEiroZ 808.382.432-15 r$ 1.212,00

108 SUEliETY QUEiroZ PErEira 041.825.872-43 r$ 1.212,00

109 SYdiaNE MoraES fErrEira 937.415.022-00 r$ 1.212,00

110 TaiSia SaNToS doS SaNToS 046.915.262-18 r$ 1.212,00

111 THarlEN alMEida dE MoraES 038.721.192-65 r$ 1.212,00

112 ValdiNa coSTa da SilVa 888.723.002-15 r$ 1.212,00
113 ValdirENE foNSEca fUrTado 742.811.862-04 r$ 1.212,00
114 VaNia MiraNda JardiM 919.152.522-53 r$ 1.212,00

Valor ToTal  r$ 138.168,00 

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: 844643
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diÁria
.

Portaria Nº 168/diÁria/dF de 18 de aBriL 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$ 206.354,44 (dUZENToS E SEiS Mil E TrEZENToS E ciNQUENTa E 
QUaTro rEaiS E QUarENTa E QUaTro cENTaVoS), para seguirem via-
gem para os respectivos municípios e localidades, no período de 20 a 25 de 
abril de 2022, a serviço do comando operacional do cBMPa na operação 
Tiradentes 2022.
art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pos-
to /
Grad

NoMe MF oriGeM destiNo
data dia-

rias VaLor 
UNit. 
(r$)

totaL 
(r$)

saÍda reGresso a P

SGT 
BM

roNald SilVa 
SoUZa 5162289 26º GBM oUTEiro - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 0 131,88 r$527,52

SGT 
BM

aNToNio fla-
Vio PriSca 
da SilVa

5427738 26º GBM oUTEiro - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 0 131,88 r$527,52

SGT 
BM

lUiS NaZa-
rENo cHaVES 

da SilVa
5607345 26º GBM oUTEiro - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 0 131,88 r$527,52

cB BM
dENiValdo 
MorEira 

diaS
57198929 26º GBM oUTEiro - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 0 126,60 r$506,40

cB BM

alESSaNdro 
UliSSES 

do carMo 
BaraTa

57217795 26º GBM oUTEiro - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 0 126,60 r$506,40

cB BM
roBSoN rE-

NaTo PicaNÇo 
SaNToS

57217843 26º GBM oUTEiro - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 0 126,60 r$506,40

Sd BM
JESUS 

fiGUEirEdo 
da PENHa

5932460-1 26º GBM oUTEiro - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 0 126,60 r$506,40

cB BM
JoBSoN 

rodriGUES 
da coSTa

57189297 coP oUTEiro - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 0 126,60 r$506,40

Sd BM rafaEl SoUSa 
dE oliVEira 5917160/2 aJG oUTEiro - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 0 126,60 r$506,40

Sd BM
claYToN 

roBSoN MElo 
da coSTa

5932308/1 aJG oUTEiro - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 0 126,60 r$506,40

SGT 
BM

PaUlo cÉSar 
da SilVa 
MoUra

57173975 26° GBM crUZEiro - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 0 131,88 r$527,52

Sd BM
aNdrEiSSoN 

da coSTa 
loPES

5932543 26° GBM crUZEiro - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 0 126,60 r$506,40

caP 
BM

MaX roBlEdo 
da SilVa 5452651 26º GBM coTiJUBa - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 145,07 r$1.015,49

SGT 
BM

EriSoN 
JorGE foNTES 

PiNTo
57173433 26º GBM coTiJUBa - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGT 
BM

JoHNNY dE 
aQUiNo da 

SilVa
57173408 26º GBM coTiJUBa - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGT 
BM

aNdrÉ doS 
SaNToS 
MiraNda

57173429 26º GBM coTiJUBa - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

cB BM
THYaGo 

carrEira da 
cUNHa

54196522 26º GBM coTiJUBa - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 126,60 r$886,20

Sd BM

alESSaNdra 
carMiNa 
fariaS dE 
alMEida

5932462 26º GBM coTiJUBa - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 126,60 r$886,20

caP 
BM

aNToNiEl 
NaSciMENTo 

dE SoUSa
57190114/1 1º GBM coTiJUBa - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 145,07 r$1.015,49

SGT 
BM

ricardo 
MiraNda dE 

SoUZa
54185343/1 1º GMaf coTiJUBa - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGT 
BM

SaNdro lUiZ 
GoNZaGa 
SaNToS

54185218/1 1º GMaf coTiJUBa - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

cB BM
NEliNHo 

MoNTEiro dE 
araÚJo

57189284/1 1º GMaf coTiJUBa - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 126,60 r$886,20

Sd BM
ElSoN 

JEffErSoN 
coSTa liMa

5932459/1 1º GMaf coTiJUBa - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 126,60 r$886,20

Sd BM
daNilo 

fErrEira dE 
alMEida

5932541/1 1º GMaf coTiJUBa - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 126,60 r$886,20

MaJ 
BM

MarcUS 
PaUlo 

carTaGENES 
VEloSo

54185268 20º GBM MoSQUEiro - 
Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 0 131,88 r$527,52

STEN 
BM

HElENo 
rUBENS airES 

raMoS
5398550 20º GBM MoSQUEiro - 

Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 0 87,04 r$348,16

SGT 
BM

JoSÉ SaNTaNa 
BriTo filHo 5398410 20º GBM MoSQUEiro - 

Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 0 87,04 r$348,16

SGT 
BM

doriEdSoN 
JardiM da 

SilVa
5602084 20º GBM MoSQUEiro - 

Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 0 87,04 r$348,16

SGT 
BM

lUiZ PaUlo 
dE SoUSa 5427967 20º GBM MoSQUEiro - 

Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 0 87,04 r$348,16

SGT 
BM

PaUlo HENri-
QUE MarTiNS 
MalHEiroS

5427711 20º GBM MoSQUEiro - 
Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 0 87,04 r$348,16

SGT 
BM

PEdro 
fErrEira da 
SilVa JÚNior

57173345 20º GBM MoSQUEiro - 
Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 0 87,04 r$348,16
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cB BM
JoNES dE 

SoUZa 
QUEiroZ

57189108 20º GBM MoSQUEiro - 
Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 0 85,72 r$342,88

cB BM dENNYS da 
SilVa PErEira 54189774/2 20º GBM MoSQUEiro - 

Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 0 85,72 r$342,88

cB BM
aNdrEW 

aGUiar aSSiS 
dE NaZarÉ

57217787/1 20º GBM MoSQUEiro - 
Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 0 85,72 r$342,88

cB BM
JoSÉ diEiME 
dE SoUZa 

caValcaNTE
57217866 20º GBM MoSQUEiro - 

Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 0 85,72 r$342,88

Sd BM
caMilo 

rodriGUES 
HolaNda

5932573 20º GBM MoSQUEiro - 
Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 0 85,72 r$342,88

Sd BM
ViNiciUS 
MEllo da 

SilVa
5932313 20º GBM MoSQUEiro - 

Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 0 85,72 r$342,88

caP 
BM

MarcElo 
SaNToS 
riBEiro

57216376 1º GMaf MoSQUEiro - 
Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 118,69 r$830,83

SGT 
BM

ToNY 
EVErToN 

MENdoNÇa da 
SilVa

5602645 cfaE MoSQUEiro - 
Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

aMaUrY 
MiraNda 5400040 21º GBM MoSQUEiro - 

Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

aNoriNo 
SilVa doS 
SaNToS

57173403 21º GBM MoSQUEiro - 
Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

caSSio da 
SilVa NaSci-

MENTo
57173412 21º GBM MoSQUEiro - 

Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

clENilSoN 
fElGUEira 

da PoNTE dE 
lEMoS

5607744 1º GMaf MoSQUEiro - 
Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

raiMUNdo 
aUGUSTo 

SoarES dE 
SoUZa

5452694 1º GBS MoSQUEiro - 
Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

EdUardo 
GaBriEl 

oliVEira dE 
MoUra

5210283 1º GBM MoSQUEiro - 
Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

clEBEr Mar-
TiNS laGo 5438616 coP MoSQUEiro - 

Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

JorGE lUiZ 
dE araÚJo  
NoGUEira

5623456 1º GBM MoSQUEiro - 
Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

NElSoN loBa-
To aBrEU 5623472 aJG MoSQUEiro - 

Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

WaldSoN 
JoSÉ da SilVa 

BarroS
57173373 25º GBM MoSQUEiro - 

Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

alaN faBrÍ-
cio coSTa 

doS SaNToS
57173365 aJG MoSQUEiro - 

Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

cB BM rElrY MoN-
TEiro BorGES 57208207 1º GMaf MoSQUEiro - 

Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 85,72 r$600,04

cB BM
JoÃo rodri-
Go MEirElES 
dE frEiTaS

57217986 1º GMaf MoSQUEiro - 
Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 85,72 r$600,04

cB BM
ToNY dalENo 

BarroS 
riBEiro

57189407 1º GMaf MoSQUEiro - 
Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 85,72 r$600,04

cB BM
lEoNardo 
BriTo da 

SilVa
57218050 1º GMaf MoSQUEiro - 

Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 85,72 r$600,04

cB BM
roclaNE 

daMaScENo 
da SilVa

57217779 aJG MoSQUEiro - 
Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 85,72 r$600,04

cB BM
GraÇa iNÊZ 
TEiXEira dE 

HolaNda
57189203 cfaE MoSQUEiro - 

Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 85,72 r$600,04

Sd BM

NaYara 
fErNaNda 
frEiTaS dE 

SoUZa

59325531 1º GBS MoSQUEiro - 
Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 85,72 r$600,04

Sd BM
lorENa 

afoNSo da 
SilVa

5932509 1º GBS MoSQUEiro - 
Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 85,72 r$600,04

Sd BM
aNdrÉ lUiZ 

caSaNoVa dE 
aMoriM

5932532 aBM MoSQUEiro - 
Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 85,72 r$600,04

Sd BM
alESSaNdro 

dE liMa 
fiGUEirEdo

5932452 aJG MoSQUEiro - 
Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 85,72 r$600,04

Sd BM
TaÍS fErNaN-
da GEMaQUE 

aMaral
5932510 aJG MoSQUEiro - 

Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 85,72 r$600,04

cB BM KlEYfEr PaU-
la NoGUEira 57217982 1º GBM MoSQUEiro - 

Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 85,72 r$600,04

SGT 
BM

cÉlio rocHa 
dE JESUS 5399580 1º GBM MoSQUEiro - 

Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

Sd BM

iaSMiN 
NaZarETH 

SilVa MaTNi 
SoUSa

5932517 aJG MoSQUEiro - 
Pa - PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 85,72 r$600,04

STEN 
BM

aNTÔNio 
carloS do 

carMo coSTa
56017381 8º GBM MoSQUEiro - 

Pa - PraiaS 20/04/2022 25/04/2022 6 5 87,04 r$957,44

SGT 
BM

clEoSoN 
clEY da SilVa 

faVacHo
5610370 8º GBM MoSQUEiro - 

Pa - PraiaS 20/04/2022 25/04/2022 6 5 87,04 r$957,44
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TEN 
BM

BrUNa 
Naila PESSoa 

PErEira
5932590-1 2º GBM MarUdá - Ma-

raPaNiM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 116,05 r$812,35

SGT 
BM

JoSÉ ValdEcY 
PaUliNo dE 

SaNTaNa
5601371-1 2º GBM MarUdá - Ma-

raPaNiM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

lUiZ PaUlo 
SilVa da 
cUNHa

5601304-1 2º GBM MarUdá - Ma-
raPaNiM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

iVaN NoGUEi-
ra SaraiVa 5623642-1 2º GBM MarUdá - Ma-

raPaNiM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

MarcoS JoSÉ 
MaMEdES dE 

SoUZa
5601045-1 2º GBM MarUdá - Ma-

raPaNiM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

Sd BM
MaTHEUS 

aUGUSTo doS 
rEiS

5932407-1 2º GBM MarUdá - Ma-
raPaNiM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 85,72 r$600,04

STEN 
BM

MaTEUS caciS 
SaloMÃo 

NETo
5601215-1 2º GBM criSPiM - Ma-

raPaNiM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

JoSEilSoN 
crUZ do 
roSário

5601509-1 2º GBM criSPiM - Ma-
raPaNiM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

GilBErTo da 
SilVa NaSci-

MENTo
5601312-1 2º GBM criSPiM - Ma-

raPaNiM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

UZiEl da Sil-
Va oEiraS 5621003-1 2º GBM criSPiM - Ma-

raPaNiM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

cB BM
lEadir da 
TriNdadE 
BalTaZar

57218527-1 2º GBM criSPiM - Ma-
raPaNiM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 85,72 r$600,04

SGT 
BM

SHarlYS 
PiNHEiro 
SoarES

5623219-1 2º GBM caMará - Ma-
raPaNiM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

JoSÉ Maria 
PiNTo doS 

SaNToS
5421780-1 2º GBM caMará - Ma-

raPaNiM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

WEliNToN SE-
aBra Prado 57217906-1 2º GBM caMará - Ma-

raPaNiM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

cB BM
aNToNio Ta-

dEU PiNHEiro 
daS cHaGaS 

57217913-1 2º GBM caMará - Ma-
raPaNiM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 85,72 r$600,04

SGT 
BM

roNNY car-
loS da SilVa 

oliVEira
5601452-1 2º GBM alGodoal - 

MaracaNÃ - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

fraNciSco 
dElMiro doS 

rEiS MElo
5601444-1 2º GBM alGodoal - 

MaracaNÃ - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

alciNdo 
SEaBra da 

SilVa
5601053-1 2º GBM alGodoal - 

MaracaNÃ - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

daVi BiTEN-
coUrT dE 
oliVEira

54197618-2 2º GBM alGodoal - 
MaracaNÃ - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

cB BM
fraNciSco 

cÉSar VENÂN-
cio BEZErra

57217915-1 2º GBM alGodoal - 
MaracaNÃ - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 85,72 r$600,04

cB BM ValNEi alVES 
SaMUEl 57217914-1 2º GBM alGodoal - 

MaracaNÃ - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 85,72 r$600,04

SGT 
BM

afoNSo 
riBEiro da 

coSTa
5428599 aJG

forTalEZiNHa 
- MaracaNÃ 

- Pa
20/04/2022 24/04/2022 5 4 87,04 r$783,36

SGT 
BM

aNdrÉ Wil-
SoN MoUra 

raiol
5826764 21º GBM

forTalEZiNHa 
- MaracaNÃ 

- Pa
20/04/2022 24/04/2022 5 4 87,04 r$783,36

Sd BM roBSoN Maia 
SilVa 5932554 aBM

forTalEZiNHa 
- MaracaNÃ 

- Pa
20/04/2022 24/04/2022 5 4 85,72 r$771,48

Sd BM rENaN do 
carMo SilVa 5932549 25º GBM

forTalEZiNHa 
- MaracaNÃ 

- Pa
20/04/2022 24/04/2022 5 4 85,72 r$771,48

SGT 
BM

oScar doS 
SaNToS 

fErrEira 
JUNior

57173968 28º GBM SÃo doMiNGoS 
do caPiM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGT 
BM

JoSiNElio da 
coNcEiÇÃo 

coSTa
5623294 28º GBM SÃo doMiNGoS 

do caPiM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

cB BM
MadSoN 

SoarES do 
NaSciMENTo

57189214 28º GBM SÃo doMiNGoS 
do caPiM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 126,60 r$886,20

cB BM
WilToN doS 

SaNToS 
BarroS

57189220 28º GBM SÃo doMiNGoS 
do caPiM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 126,60 r$886,20

caP 
BM

rodriGo 
dE araÚJo 
MoNTEiro 

54190168 22º GBM MocaJUBa - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 145,07 r$1.015,49

SGT 
BM

JoÃo dE 
alMEida 
liSBoa 

54185189 22º GBM MocaJUBa - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGT 
BM

WalciMar 
coNTENTE 
SaNcHES 

54185196 22º GBM MocaJUBa - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

cB BM ElToN diaS 
caValHEiro 5932436 22º GBM MocaJUBa - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 126,60 r$886,20

MaJ 
BM

diEGo dE 
aNdradE 
cUNHa

57174108 18º GBM SoUrE - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 158,26 r$1.107,82

cB BM MaNoEl al-
VES dUarTE 53981893 18º GBM SoUrE - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 126,60 r$886,20

cB BM MoiSES doS 
SaNToS lEÃo 57173443 18º GBM SoUrE - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 126,60 r$886,20

cB BM
daNilo 

WilKEr da 
GaMa liMa

5932486 18º GBM SoUrE - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 126,60 r$886,20
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SGT 
BM

JEaN carloS 
coSTa do 

NaSciMENTo
5602360 coP SoUrE - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

cB BM
JEaN carlo 
rodriGUES 
Vila rEal

57217766/1 aJG SoUrE - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

SGT 
BM

lUiZ NaZarE-
No BaTiSTa 
da SilVa

5607353 18º GBM SoUrE - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGT 
BM

lUciVal BrU-
No aNdradE 

dE MElo
57173413 18º GBM SoUrE - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGT 
BM

lUiS oTáVio 
riBEiro 

rodriGUES
5452643/0 1º GBM SoUrE - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

cB BM
arlEY rafaEl 

BarBoSa 
rodriGUES

57217782 1º GBS SoUrE - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

SGT 
BM

fraNciSco 
daNiEl doS 

rEiS
5398711 18º GBM

Praia GraNdE 
- SalVaTEr-

ra - Pa
21/04/2022 24/04/2022 4 0 131,88 r$527,52

SGT 
BM

GEZiEl rEiS 
da SilVa 57173932 18º GBM

Praia GraNdE 
- SalVaTEr-

ra - Pa
21/04/2022 24/04/2022 4 0 131,88 r$527,52

SGT 
BM

dENilSoN 
caMara da 

SilVa
5399661 18º GBM

Praia GraNdE 
- SalVaTEr-

ra - Pa
21/04/2022 24/04/2022 4 0 131,88 r$527,52

Sd BM
aNdrÉ lUiS 
doS SaNToS 

GUSMao
5932489 18º GBM

Praia GraNdE 
- SalVaTEr-

ra - Pa
21/04/2022 24/04/2022 4 0 126,60 r$506,40

Sd BM
clEYToN da 
SilVa alBU-

QUErQUE
57217987 18º GBM

Praia GraNdE 
- SalVaTEr-

ra - Pa
21/04/2022 24/04/2022 4 0 126,60 r$506,40

SGT 
BM

fErNaNdo 
aNdradE 

dE QUEiroZ 
JUNior

5430232 18º GBM JoaNES - Sal-
VaTErra - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 0 131,88 r$527,52

TEN 
BM

alBErT liN-
colN coSTa 

Vidal
5932589/1 1º GMaf JoaNES - Sal-

VaTErra - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 141,11 r$1.552,21

SGT 
BM

PaUlo roBEr-
To da coSTa 
daMaScENo

57173457 1º GMaf JoaNES - Sal-
VaTErra - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

Sd BM
raiaNa PaM-
PolHa BraZ 
dE oliVEira

5932244-1 3º GBM JoaNES - Sal-
VaTErra - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

cB BM
rafaEl EliaS 
fiGUEirEdo 

MorEira
57189168 18º GBM

áGUa Boa - 
SalVaTErra 

- Pa
21/04/2022 24/04/2022 4 0 126,60 r$506,40

SGT 
BM

carloS aN-
drÉ MENiNo 
dE oliVEira 
carValHo

5826624 25º GBM
áGUa Boa - 
SalVaTErra 

- Pa
20/04/2022 25/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

cB BM
roGÉrio Val-
diNo corrEa 

da SilVa
57217806 aJG

áGUa Boa - 
SalVaTErra 

- Pa
20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

Sd BM
EliZaK 

SEifErT da 
SilVa

5932485 1º GMaf
áGUa Boa - 
SalVaTErra 

- Pa
20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

MaJ 
BM

adolfo lUiS 
M0NTEiro 

loPES
54185305 13º GBM aTalaia - Sali-

NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 158,26 r$791,30

caP 
BM

THiaGo 
aUGUSTo 

VilHENa da 
SilVa

57220120 13º GBM aTalaia - Sali-
NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 145,07 r$725,35

TEN 
BM

alcidÊNiS 
carValHo 
ModESTo

5932583 13º GBM aTalaia - Sali-
NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 141,11 r$705,55

STEN 
BM

JoSÉ aNilToN 
dE MElo E 

SoUZa
3392066 13º GBM aTalaia - Sali-

NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 131,88 r$659,40

STEN 
BM

lUÍS alBErTo 
SoarES da 

PaiXÃo
5620570 13º GBM aTalaia - Sali-

NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 131,88 r$659,40

SGT 
BM

carloS 
alBErTo 
fErrEira 

GUiMarÃES

5399718 13º GBM aTalaia - Sali-
NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 131,88 r$659,40

SGT 
BM

rENaTo 
SaraiVa da 

coSTa
5623545 13º GBM aTalaia - Sali-

NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 131,88 r$659,40

SGT 
BM

aNTÔNio JoSÉ 
MaGalHÃES 

NEGrÃo
5399882 13º GBM aTalaia - Sali-

NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 131,88 r$659,40

SGT 
BM

carloS Mar-
cElo BaENa 
PiMENTEl

5626439 13º GBM aTalaia - Sali-
NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 131,88 r$659,40

SGT 
BM

caMilo 
daMaScENo E 
daMaScENo

5610230 13º GBM aTalaia - Sali-
NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 131,88 r$659,40

SGT 
BM

Márcio 
NaSciMENTo 

da coSTa
5620929 13º GBM aTalaia - Sali-

NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 131,88 r$659,40

SGT 
BM

aNToNio 
Marcio 
alMEida 

rodriGUES

5823722 13º GBM aTalaia - Sali-
NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 131,88 r$659,40

SGT 
BM

Márcio 
JorGE 

NaSciMENTo 
frEiTaS

54185223 13º GBM aTalaia - Sali-
NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 131,88 r$659,40
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SGT 
BM

GEaNcarlo 
SaNToS 
SilVa

54185271 13º GBM aTalaia - Sali-
NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 131,88 r$659,40

cB BM
JUlio 

cEZar PEroTE 
cHaVES

57217821 13º GBM aTalaia - Sali-
NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 126,60 r$633,00

cB BM

PaUlo 
roGErio 

rodriGUES 
fErrEira

57218303 13º GBM aTalaia - Sali-
NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 126,60 r$633,00

cB BM
lUiS GUilHEr-

ME araÚJo 
doS SaNToS

57217916 13º GBM aTalaia - Sali-
NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 126,60 r$633,00

cB BM
HEVErToN 

rodriGo rEiS 
dE liMa

57217935 13º GBM aTalaia - Sali-
NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 126,60 r$633,00

cB BM
WilKSoN 
BarBoSa 
MoNTEiro

57217944 13º GBM aTalaia - Sali-
NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 126,60 r$633,00

cB BM
aNTÔNio da 
SilVa coSTa 

JÚNior
57218562 13º GBM aTalaia - Sali-

NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 126,60 r$633,00

cB BM
diEGo 

PiNHEiro doS 
SaNToS

57217903 13º GBM aTalaia - Sali-
NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 126,60 r$633,00

Sd BM BrENdo car-
doSo liMa 5932401 13º GBM aTalaia - Sali-

NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 126,60 r$633,00

Sd BM
iTalo dUda 

dE carValHo 
rocHa

5932419 13º GBM aTalaia - Sali-
NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 126,60 r$633,00

Sd BM
JoÃo VicTor 
MEdEiroS dE 

MoraES
5932395 13º GBM aTalaia - Sali-

NÓPoliS - Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 0 126,60 r$633,00

TEN 
BM

PEdro EMilio 
caSTElo 

BraNco alEN-
car fraNÇa

5932631 cSMV/Mop SaliNÓPoliS 
- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 141,11 r$1.269,99

STEN 
BM

SErGiaNo 
dE aQUiNo 
carValHo

5826578 1º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGT 
BM

BENEdiTo 
oliVEira da 

coSTa 
5609135 1º GBS SaliNÓPoliS 

- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGT 
BM

SErGio 
daS NEVES 

SoarES
5610338 cSMV/MoP SaliNÓPoliS 

- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGT 
BM

JoÃo Zaloi 
BarroS 
alMEida

5827051 25º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGT 
BM

MarcElo 
PaNToJa 

BarBoSa da 
SilVa

54185159 aBM SaliNÓPoliS 
- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGT 
BM

JoSÉ EliaS 
SaNToS da 

SilVa
5836832 aJG SaliNÓPoliS 

- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGT 
BM

aNTÔNio alEX 
PiNHEiro doS 

SaNToS
57173854 aJG SaliNÓPoliS 

- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGT 
BM

MarcElo dE 
aSSiS da 

SilVa
5407656 1º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGT 
BM

aNToNio 
MarcoS 

coElHo da 
cUNHa

57173460 aBM SaliNÓPoliS 
- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGT 
BM

rodolfo 
MoarES doS 

SaNToS
57173441 aJG SaliNÓPoliS 

- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGT 
BM

EldEr oliVEi-
ra Garcia 57174004 1º GMaf SaliNÓPoliS 

- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGT 
BM

roBSoN 
cUNHa 

oliVEira
57175036 21º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

cB BM
aNTÔNio El-
cid TEiXEira 

PiNHEiro
57189336 29°GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

cB BM
NaZarE 

caldaS BEN-
dElaQUE

57217943 aBM SaliNÓPoliS 
- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

cB BM

WElliNGToN 
carloS 

VENaNcio dE 
liMa

57218032 17º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

cB BM

fláVio 
EdUardo 

alcÂNTara 
BraGa

57218046 aBM SaliNÓPoliS 
- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

cB BM iSaBEla do 
coUTo liMa 57189289 aJG SaliNÓPoliS 

- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

cB BM
roZiMar 
lUcENa 
corrEa

57189275 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

cB BM
EdSoN doS 
PraZErES 

ViaNa
57217949 1º GMaf SaliNÓPoliS 

- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

cB BM
PEdro aNTÔ-
Nio PiNHEiro 

BoNaTTi
57217709 aJG SaliNÓPoliS 

- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

cB BM THYaGo SilVa 
SaNToS 57217692 cfaE SaliNÓPoliS 

- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

cB BM

lEoNNY 
GUilHErME 
BoTElHo do 

coUTo

57217930 aJG SaliNÓPoliS 
- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40
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Sd BM
VicTor Mo-

raES caBral 
loBaTo

5932318 aJG SaliNÓPoliS 
- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

cB BM
ViTal BraSil 
araÚJo MoN-
TEiro filHo

57218353 1º GMaf SaliNÓPoliS 
- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

cB BM

JUciVal 
alMEida 
PiEdadE 
JUNior

57217950 1º GBM SaliNÓPoliS 
- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

Sd BM

PaUlo 
HENriQUE da 
SilVa aSSiS 
PaMPloNa

5932251 aJG SaliNÓPoliS 
- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

SGT 
BM

HolliMar 
WaTaNaBE dE 

liMa
5209889 19º GBM oUrÉM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGT 
BM

JoSÉ daS 
cHaGaS 

SaNTiaGo
5610443 19º GBM oUrÉM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGT 
BM

orNilSoN dE 
SoUSa BriTo 54185236 19º GBM oUrÉM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

cB BM

EdilSoN 
aNToNio 

BorGES dE 
caSTro

57218024/ 
1 19º GBM oUrÉM - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 126,60 r$886,20

SGT 
BM

aNdrÉ rENa-
To BarBoSa 

dE liMa
5601002-1 19º GBM PEiXE Boi - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGT 
BM

carloS EdU-
ardo GoMES 

da crUZ
54185025-1 19º GBM PEiXE Boi - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

cB BM
TiaGo da 

coNcEiÇÃo 
SoBriNHo

57217820-1 19º GBM PEiXE Boi - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 126,60 r$886,20

cB BM
aNdrÉ 

oliVEira da 
SilVa

54186691-2 19º GBM PEiXE Boi - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 126,60 r$886,20

SGT 
BM

carloS 
EdUardo 
fErrEira 

SENa

5399602 11º GBM PorTEl - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

cB BM PaUlo SoUZa 
MacHado 57189401 11º GBM PorTEl - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

cB BM

aNToNio 
TENorio 

dE frEiTaS 
JUNior

57217688 11º GBM PorTEl - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

cB BM
allaN 

florÊNcio da 
SilVa

57217718 11º GBM PorTEl - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

cB BM
aNdErSoN 
dE SENa 
alMEida

57217703 11º GBM PorTEl - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

Sd BM
rENaN 

PoTHEr dE 
carValHo

5932461 11º GBM PorTEl - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

SGT 
BM

MarcElo al-
GUSTo loPES 
MaGalHÃES

5823978 4º GBM araMaNaÍ - 
BElTErra - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

cB BM
MarcElo lUiZ 
doS SaNToS 

rUEla
57218262 4º GBM araMaNaÍ - 

BElTErra - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 126,60 r$886,20

cB BM
GlEidSoN 

VilHENa da 
SilVa

5932581 4º GBM araMaNaÍ - 
BElTErra - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 126,60 r$886,20

TEN 
BM

MarcoS 
MaTHEUS 
dE SoUSa 
MorEira

5932587 4º GBM PiNdoBal - 
BElTErra - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 141,11 r$987,77

SGT 
BM

ElÍdio ÉdEN 
da MoTa 
coHEN

5826900 4º GBM PiNdoBal - 
BElTErra - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGT 
BM

HEliSSoN 
clEY MElo do 

carMo
57173694 4º GBM PiNdoBal - 

BElTErra - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

cB BM fáBio liMa 
dE oliVEira 5277321 4º GBM PiNdoBal - 

BElTErra - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 126,60 r$886,20

Sd BM
JacKSoN 

aNdErSoN dE 
SoUSa alVES

5932571 4º GBM PiNdoBal - 
BElTErra - Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 126,60 r$886,20

STEN 
BM

EdSoN 
cardoSo 

fErNaNdES 
JÚNior

5430461 aJG MoSQUEiro 
- Pa 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

MalaQUiaS 
BriTo da 

coSTa
5398215 aBM SaNTa Maria 

do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

SGT 
BM

laÉcio  dE 
BarroS 
ViEira

57173422/1 aJG SaNTa Maria 
do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

Sd BM

JÉSSica 
PaTricia 

aGUiar da 
coSTa

5932275-1 coP SaNTa Maria 
do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

SGT 
BM

HaUEl da Sil-
Va BarroS 57173349/1 aJG SaNTa Maria 

do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

Sd BM
PaUlo 

JoSÉ loPES 
QUEiroZ

5932367/1 aJG SaNTa Maria 
do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

Sd BM
 NaYaNNa 
da coSTa 
oliVEira

5932316-1 coP SaNTa Maria 
do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

TEN 
QoBM

alUiZio lUiZ 
aZEVEdo dE 

araUJo
5932594 coP SaNTa Maria 

do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 141,11 r$1.552,21
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Sd BM

aNTÔNio 
MarcoS 

NEVES doS 
SaNToS

5932545 1º GBM SaNTa Maria 
do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

cB BM
faBiaNo 
BaTiSTa 
arrUda

57205140 1º GBM SaNTa Maria 
do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

cB BM HEldEr da 
SilVa diaS 57189441-1 aBM SaNTa Maria 

do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

TEN 
QoBM

adriEllY 
criSTiNa 

MoraES dE 
oliVEira

5932592-1 coP SaNTa Maria 
do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 141,11 r$1.552,21

cB BM
rafaEl 

GoMES dE 
aNdradE

57190094 coP SaNTa Maria 
do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

SGT 
BM

NElSoN 
MoNTEiro 
aMador

57174025 1º GBS SaNTa Maria 
do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

cB BM
alBErTo 

SilVa doS 
SaNToS

57217785 1º GBS SaNTa Maria 
do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

MaJ 
QoBM

Elildo 
aNdradE 
fErrEira

54185525 12º GBM SaNTa Maria 
do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 158,26 r$1.740,86

cB BM
EVaNdro 

MaTEUS dE 
oliVEira

57189219 coP SaNTa Maria 
do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

cB BM
oSiEl dE al-
MEida raMoS 

JÚNior
57218494 coP SaNTa Maria 

do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

TcEl 
QoBM

ValTENcir 
da SilVa 
PiNHEiro

5704499 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 158,26 r$1.740,86

SGT 
BM

aldiNEY do 
NaSciMENTo 

PiNHEiro
54184967 QcG SaliNÓPoliS 

- Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

SGT 
BM

JoÃo PaUlo 
dE SoUZa 
oliVEira

5826888 coP SaliNÓPoliS 
- Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

SGT 
BM

EdSoN da 
SilVa GoN-

ÇalVES
5399025 25º GBM SaliNÓPoliS 

- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

SGT 
BM

EdiValdo 
adriaNo doS 

SaNToS
5601240-1 cSMV/MoP SaliNÓPoliS 

- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

cB BM

GEorGE 
WaSHiNG-
ToN SilVa 
alMEida

57189204-1 cSMV/MoP SaliNÓPoliS 
- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

TcEl 
BM

ricardo 
lENo aNaiSSi 

PErEira
5833531 1º GMaf SaliNÓPoliS 

- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 158,26 r$1.424,34

cB BM
VicTor flá-

Vio fErrEira 
aracaTi

57191258 1º GMaf SaliNÓPoliS 
- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

SGT 
BM

adriaNo do 
NaSciMENTo 

MoraiS
5609054-1 19º GBM SaNTa lUZia 

do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

SGT 
BM

JoSEElSoN 
MoNTEiro 
GUiMarÃES

5601010-1 19° GBM SaNTa lUZia 
do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

SGT 
BM

riVEliNo 
QUEiroZ dE 

araÚJo
5609070-1 19° GBM SaNTa lUZia 

do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

SGT 
BM

aNTÔNio 
afoNSo 

SiQUEira 
arrUda

5610206-1 19° GBM SaNTa lUZia 
do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

cB BM
aNa SilVia 
fErNaNdES 

SoUZa
57218375-1 19º GBM SaNTa lUZia 

do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

cB BM

Maria do 
Socorro 

oliVEira dE 
MElo

57218522-1 19º GBM SaNTa lUZia 
do Pará - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

SGT 
BM

PaUlo aNdrÉ 
da SilVa 
BorGES

57175160 9º GBM aNaPÚ - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

cB BM dENiS Boro-
To coSME 57218254 9º GBM aNaPÚ - Pa 20/04/2022 25/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

Sd BM 

THaÍS dE 
alcÂNTara 

MacEdo 
fiGUEirEdo

5932556 9º GBM aNaPÚ - Pa 20/04/2022 25/04/2022 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: 844948
Portaria Nº 169/diÁria/dF de 19 de aBriL 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: SGT BM aMilToN alMEida fEiToSa, Mf: 
5609151; SGT BM rEWErToN SilVa dE NaZarE, Mf: 57173930; SGT BM 
JoSE ariMaTEia dE MElo, Mf: 57173450; SGT BM aGUiNaldo dE SoU-
Za BarToloMEU JUNior, Mf: 57173361; SGT BM Joao MENdoNca dE 
PadUa, Mf: 54184951; cB BM flaVio dE SoUSa crUZ, Mf: 57189413; 
cB BM WallacE fariaS corrEa, Mf: 57189271 E Sd BM ESMaEl BriTo 
da crUZ, Mf: 5890218, diárias de alimentação e diárias de pousada para 
cada, conforme planilha anexo, perfazendo um valor total de r$ 5.963,52 
(ciNco Mil, NoVEcENToS E SESSENTa E TrÊS rEaiS E ciNQUENTa E 
doiS cENTaVoS), para seguirem viagem para os respectivos municípios e 
localidades, no período de 20 a 24 de abril de 2022, a serviço do comando 
operacional do cBMPa na operação Tiradentes 2022.
art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pos-
to /
Grad

NoMe MF oriGeM destiNo
data dia-

rias
VaLor 
UNit. 
(r$)

totaL 
(r$)

saÍda reGresso a P 

SGT 
BM

aMilToN 
alMEida 
fEiToSa

5609151 BElÉM 
- Pa

MoSQUEiro - 
PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

rEWErToN 
SilVa dE 
NaZarE

57173930 BElÉM 
- Pa

MoSQUEiro - 
PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28
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SGT 
BM

JoSE 
ariMaTEia 
dE MElo

57173450 BElÉM 
- Pa

MoSQUEiro - 
PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

aGUiNaldo 
dE SoUZa 
BarTolo-

MEU JUNior

57173361 BElÉM 
- Pa

MoSQUEiro - 
PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 87,04 r$609,28

SGT 
BM

Joao 
MENdoNca 
dE PadUa

54184951 BElÉM 
- Pa

SaliNÓPoliS 
- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

cB BM
flaVio 

dE SoUSa 
crUZ

57189413 BElÉM 
- Pa

MoSQUEiro - 
PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 85,72 r$600,04

cB BM
WallacE 
fariaS 
corrEa

57189271 BElÉM 
- Pa

MoSQUEiro - 
PraiaS 21/04/2022 24/04/2022 4 3 85,72 r$600,04

Sd BM
ESMaEl 

BriTo da 
crUZ

5890218

SÃo Mi-
GUEl do 
GUaMá 

- Pa

SaliNÓPoliS 
- Pa 20/04/2022 24/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
coMaNdaNTE GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa 
ciVil

Protocolo: 844953
Portaria Nº.221/diÁria/cedec, de 25 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 ao STEN QBM cloUdES dE Sá BarBoSa, 01 (uma) 
diária de alimentação no valor de r$ 131,88 (cENTo E TriNTa E UM rEaiS 
E oiTENTa E oiTo cENTaVoS), por ter se deslocado de Santarém-Pa ao 
município de Belterra/Pa, na região de integração do Baixo amazonas e 
com diárias do grupo B, no dia 24 de agosto de 2022, a serviço da coorde-
nadoria 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: 844915
Portaria Nº.223/diÁria/cedec, de 25 de aGosto de 2022.
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022.
rESolVE:
art. 1º – conceder aos militares: SGT QBM THEiSSoN lUiZ PiNTo SoUZa 
e Sd QBM caroliNa foUro da SilVa, 02 (duas) diárias de alimentação 
e 01 (uma) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 
775,44 (SETEcENToS E SETENTa E ciNco rEaiS E QUarENTa E QUa-
Tro cENTaVoS), por terem se deslocado de Santarém-Pa ao município 
de Monte alegre/Pa, na região de integração do Baixo amazonas e com 
diárias do grupo B, no período de 23 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: 844921
Portaria Nº.222/diÁria/cedec, de 25 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: STEN QBM rr roSENilSoN laVor da 
SilVa e STEN QBM carloS alBErTo da MaTa BEZErra, 01 (uma) diária 
de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 263,76 (dU-
ZENToS E SESSENTa E TrÊS rEaiS E SETENTa E SEiS cENTaVoS), por 
terem se deslocado de Santarém-Pa ao município de Monte alegre/Pa, na 
região de integração do Baixo amazonas e com diárias do grupo B, no dia 
23 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: 844919
Portaria Nº 163/diÁria/dF de 12 de aBriL 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, SGT BM carloS cESar BarroS doS SaNToS 5084393, 
SGT BM JoSÉ carloS da SilVa BarBoSa 5598516, cB BM iVaNildo 
BaraHUNa da coSTa 57217766, 04 (QUaTro) diárias de alimentação 
e 03 (TrÊS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$ 3.655,68 (TrÊS Mil E SEiScENToS E ciNQUENTa E ciNco rEaiS E 
SESSENTa E oiTo cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém para Sali-
nópolis - Pa, no período de 21 a 24 de abril de 2022, a serviço da 5° seção 
do EMG do cBMPa na operação Tiradentes 2022.
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

BElÉM SaliNÓPoliS 
- Pa

21/04/2022 24/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGT 
BM

carloS cE-
Sar BarroS 
doS SaNToS

5084393 15/04/2022 17/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

SGT 
BM

JoSÉ carloS 
da SilVa 
BarBoSa

5598516 15/04/2022 17/04/2022 4 3 131,88 r$923,16

cB BM
iVaNildo 

BaraHUNa da 
coSTa

57217766 15/04/2022 17/04/2022 4 3 126,60 r$886,20

ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
coMaNdaNTE GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa ciVil

Protocolo: 844936
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

BeLÉM-Pa, 24 de aGosto de 2022
Portaria N.º 101/2022-dGPc/diVersos

a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a portaria n°182/2020-dG/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no
doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i - dESiGNar nos termos da lei nº 8.666/93 o servidor lEoNardo Jo-
SiNo cardoSo JUNior, investigador de Polícia, matrícula nº 510773/2, 
para acompanhar como SEGUNdo fiScal a execução do contrato nº 
359/2022–PC/PA, firmado com a empresa SODALITA INFORMÁTICA E TE-
lEcoMUNicaÇÕES, cNPJ Nº 00.426.209/0001-11, cujo objeto é a aquisi-
ção de solução completa de data center modular e outros equipamentos, 
e no seu impedimento rEiNaldo aUGUSTo coSTa MoraES, assistente 
administrativo, matrícula 3159264/1, que assistirá o referido contrato com 
as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia civil do Estado do Pará, até o 
término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
_____________________________________________
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil

Protocolo: 844462
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aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 27/2022

objeto: aquisição de Suprimentos e ferramentas de informática
Tipo de licitação: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
Entrega de Edital: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 08/09/2022
Hora da abertura: 09:00 (horário de Brasília/df)
função Programática: 40101.06.126.1508.8238
fonte recurso: 0101
Pregoeiro: Thiago Kiyoshi Nascimento Hosoume

Protocolo: 844427
aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 28/2022

objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS, Por dEMaNda, dE iMUNiZaÇÃo E 
coNTrolE dE PraGaS (dESiNSETiZaÇÃo, dESraTiZaÇÃo, dEScUPiNi-
ZaÇÃo, rEPElÊcia/dESaJolaMENTo dE MorcEGo E PoMBo coM dE-
SiNfEcÇÃo E dESiNSETiZaÇÃo dE SEUS PiolHoS)
Tipo de licitação: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
Entrega de Edital: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 14/09/2022
Hora da abertura: 09:00 (horário de Brasília/df)
função Programática: 40101.06.122.1297.8338
fonte recurso: 0101
Pregoeiro: Thiago Kiyoshi Nascimento Hosoume

Protocolo: 844766

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de acordo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 050/2022-Pc/Pa-seJUdH
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-
06 e a Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos cNPJ nº 
050.054.895/0001-60.
Classificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar 
apoio às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para emis-
são de carteira de identidade aos cidadãos residentes no Estado do Pará.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação.
foro: Belém-Pa.
data da assinatura: 25/08/2022.
Processo nº 2021/1470877.
Secretário: José francisco de Jesus Pantoja Pereira. Secretário de Estado 
de Justiça e direitos Humanos.
Endereço: rua 28 de setembro, nº 339, Bairro: comércio, cEP: 66.010-
100, Belém/Pa.
ordenador: Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 844455

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 247/2022 de 25 de aGosto de 2022 – GaB/dG – PcePa
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora MARIA DAS MERCÊS CHAVES DE PAU-
la, Perita criminal, matrícula nº 5107407/2, e como suplente a servidora 
ElZEMar MarTiNS riBEiro rodriGUES, Perita criminal, matrícula nº 
57225359/1, do contrato administrativo nº 055/2022 – PcEPa, celebrado 
com a empresa lifE TEcHNoloGiES BraSil coMÉrcio E iNdÚSTria 
dE ProdUToS Para BioTEcNoloGia lTda, que tem por objeto a aquisi-
ção anual de Materiais Exclusivos para Sequenciadores capilar aBi 3500 
e 3130, para atender a demanda do laboratório de Genética forense da 
Polícia Científica do Pará, conforme a atual vigência do Contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 25 de agosto de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 844828

diÁria
Portaria N°. 1644/ 2022

allaN Kaio SilVa
MaTrÍcUla: 5958227/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/08/2022 a 09/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1649/ 2022
JoNaTaS PorTilHo dE MElo
MaTrÍcUla: 59418821-1
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: meia PErÍodo: 13/07/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1651/ 2022
aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 31/07/2022 a 01/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1663/ 2022
EliEl MiGlio Maia
MaTrÍcUla: 5948599
carGo: Motorista
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 03/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 844587
Portaria N°. 1669/ 2022

carloS aNToNio dE SoUSa
MaTrÍcUla: 5941880-1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 31/07/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1659/ 2022
aNdrEYSSa SaYUri WaTaNaBE daMoUS
MaTrÍcUla: 5958414/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 15/07/2022 a 19/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1671/ 2022
EliGSoN liMa Garcia
MaTrÍcUla: 5963419/1
carGo: Motorista
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 05/08/2022 a 07/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1615/ 2022
aNToNio ErcilEi dE aNdradE
MaTrÍcUla: 55590320/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 26/07/2022 a 27/07/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 844588
Portaria N°. 1282/ 2022

JacilENE SiQUEira dE araGÃo
MaTrÍcUla: 5829704/3
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 10/07/2022 a 20/07/2022
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1451/ 2022
JoÃo EliaS NoGUEira da SilVa
MaTrÍcUla: 54188042/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 10/08/2022 a 19/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1637/ 2022
roSaNa criSTiaNE da SilVa MoNTEiro
MaTrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 13/08/2022 a 15/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 844592



diário oficial Nº 35.092   49Sexta-feira, 26 DE AGOSTO DE 2022

Portaria N°. 1245/ 2022
Maria do Socorro dE JESUS oliVEira dE alMEida
MaTrÍcUla: 3228843/2
carGo: Perito criminal
WarlEM EdSoN araUJo cic: 583.048.192-87
MaTrÍcUla: 5899069/2
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 07/07/2022 a 11/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1662/ 2022
aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 25/07/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1661/ 2022
aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 28/07/2022 a 29/07/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1680/ 2022
JoSÉ alBErTo SilVa dE Sá
MaTrÍcUla: 5832179/1
carGo: Perito criminal
orlEY dE MoraiS crUZ
MaTrÍcUla: 5449561/1
carGo: Perito criminal
SYlVio cEZar cardoSo dE caSTro lEÃo
MaTrÍcUla: 54188034/1
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diáriaS: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 25/07/2022 a 31/07/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 844570
Portaria N°. 1613/ 2022

criSTiNa NEVES foNSEca
MaTrÍcUla: 5157463/2
carGo: Perito criminal
JoÃo BaTiSTa SaNTaNa MaGNo
MaTrÍcUla: 57196669/1
carGo: Motorista
laUro MEdiNa ViaNa cic: 130.836.272-20
MaTrÍcUla: 5146666/2
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 26/07/2022 a 29/07/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1685/ 2022
JoSÉ aUGUSTo BarBoSa dE aNdradE
MaTrÍcUla: 55590287/2
carGo: Perito criminal
cidadE: roNdoN do Pará - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 06/08/2022 a 07/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar local dE criME.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1698/ 2022
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
WalldiNEY PEdra GUrGEl
MaTrÍcUla: 5819679/3
carGo: Perito criminal
cidadE: roNdoN do Pará - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/08/2022 a 06/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1605/ 2022
PaTricK SilVa da SilVa
MaTrÍcUla: 5963427/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 01/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 844578
Portaria N°. 1620/ 2022

adalBErTo da SilVa caValcaNTE
MaTrÍcUla: 5937855/1
carGo: Motorista
ádSoN WENdEr dE JESUS SoUSa TErTUliNo
MaTrÍcUla: 54187218/4
carGo: Perito criminal

cidadE: iTaiTUBa - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 21/07/2022 a 25/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1586/ 2022
HErcUlaNo dE fiGUEirEdo MarÇal
MaTrÍcUla: 57225362
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 29/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1646/ 2022
lUciValdo da coSTa MaGNo
MaTrÍcUla: 5963461/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BarcarENa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 16/07/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1647/ 2022
GaBriEllE VirGiNia fErrEira cardoSo
MaTrÍcUla: 5958368
carGo: Perito criminal
MarcElo da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57193954/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 01/08/2022 a 05/08/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 844582
Portaria N°. 1652/ 2022

aNdrEYSSa SaYUri WaTaNaBE daMoUS
MaTrÍcUla: 5958414/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 26/07/2022 a 27/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1679/ 2022
JoSÉ alBErTo SilVa dE Sá
MaTrÍcUla: 5832179/1
carGo: Perito criminal
Marco aNTÔNio do ESPÍriTo SaNTo MaUÉS
MaTrÍcUla: 5843391/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BarcarENa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 16/07/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1674/ 2022
JoSÉ alBErTo SilVa dE Sá
MaTrÍcUla: 5832179/1
carGo: Perito criminal
orlEY dE MoraiS crUZ
MaTrÍcUla: 5449561/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 01/08/2022 a 02/08/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1676/ 2022
MarcoS PaUlo UcHoa da SilVa
MaTrÍcUla: 5914930
carGo: Gerente
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 06/08/2022 a 08/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TEcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 844573
Portaria N°. 1547/ 2022

aNTÔNio JoSÉ MorEira BriTo cic: 431.555.022-15
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
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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°. 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: 844729

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3213/2022-dG/dHcrV/cHc/GccFc
o diretor Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelece a resolução coNTraN nº 789/2020 e a 
Portaria do DETRAN 1992/2013 e demais atos normativos afins;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2020/203351, apresentado pela em-
presa SENaT SErViÇo NacioNal dE aPrENdiZaGEM do TraNSPorTE, 
inscrita no cNPJ sob o nº 73.471.963/0078-26.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária ao credenciamento da referida 
ccc;
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo da empresa SENaT SErViÇo Na-
cioNal dE aPrENdiZaGEM do TraNSPorTE, inscrita no cNPJ sob o nº 
73.471.963/0078-26, nome de fantasia BElÉM/Pa – Mario MarTiNS 
– UNidadE B – N 37, com estabelecimento na rod aUGUSTo MoNTE-
NEGro, KM 12 Nº 765, Bairro: Àguas Negras, cEP: 66.820-000 , com 
atuação na região de Trânsito de Belém, junto a este departamento de 
Trânsito, para ministrar os cursos de:
01- condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos;
02- condutores de Veículos de Transporte coletivo de Passageiros;
03- condutores de Veículos de Emergência;
04- condutores de Veículos de cargas indivisíveis;
05- condutores de Veículos de Transporte Escolar;
06- Transporte de Passageiro ( Mototaxista );
07- Especializado ( Motofrentista );
08- atualização para condutores de Veículos de Transporte coletivo de 
Passageiros;
09- atualização para condutores de Veículos de Transporte de Produtos 
Perigosos;
10- atualização para condutores de Veículos de Emergência;
11- atualização para condutores de Veículos de cargas com Blocos de ro-
cha ornamentais e outras cujo Transporte seja objeto de regulamentação 
Específica pelo SETRAN;
12- atualização para condutores de Veículos de Transporte Escolar;
13- atualização para Mototaxista;
14- atualização para Motofrentista;
15- instrutor de Trânsito;
16- Examinador de Trânsito;
17- diretor de Ensino;
18- diretor Geral;
19- atualização de instrutor de Trânsito;
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade de 
2 (dois) anos a contar da data de publicação desta Portaria.
art. 3º o prazo acima esta vinculado a vistorias periódicas, podendo a 
qualquer tempo ser revogado, em caso de não atendimento dos requisitos 
legais.
art. 4º fica atribuído ao SENaT SErViÇo NacioNal dE aPrENdiZaGEM 
do TraNSPorTE o número de registro 1367548 neste dETraN/Pa.
art. 5º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 26 de julho de 2022.
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 844891

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
NÚMero do coNtrato: 078/2022

ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a Empresa Nr PErEira coMÉrcio dE áGUa 
EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 37.170.992/0001-05.
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a forNEciMENTo dE 
áGUa MiNEral NaTUral / GarrafÃo dE 20l.
Valor: o valor global do contrato é de r$43.800,00 (Quarenta e três mil 
e oitocentos reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 66.201 – departamento de Trânsito do Estado 
do Pará;
06 - Segurança Pública
122 - administração Geral
125 - Normatização e fiscalização
1297- Manutenção da Gestão;
1502 - Segurança Pública
8338 - operacionalização das ações administrativas
8830 - implementação das Unidades do dETraN;
8271 - fiscalização de Trânsito
339030.70 outras despesas de custeio – Gêneros de alimentação;
fonte de recursos: 0261 (000000) recursos Próprios
0661 (000000) recursos Próprios – Superavit
ViGÊNcia: início: 24/08/2022 Término: 23/08/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 24/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE 
SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 844725

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3607/2022-daF/cGP, BeLÉM, eM 22/08/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1045567;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
dárcio Nogueira lopes, matrícula nº 5920003 /2, no cargo de assistente 
de Trânsito, lotado na cirETraN de igarapé açú.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
70,00 (SETENTA REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emergen-
ciais, de locomoção e de pronto pagamento, conforme Processo de diárias 
n° 2022/1026441.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 70,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 22/08 a 16/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 3609/2022-daF/cGP, BeLÉM, eM 22/08/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/916179;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
fagner Junior Sá Moia, matrícula nº 57195868 /1, no cargo de auxiliar 
operacional de Trânsito, lotado na cirETraN de cametá.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
70,00 (SETENTA REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emergen-
ciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municípios 
de; igarapé Miri, conforme Processo de diárias n° 2022/ 874724.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 70,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 01 a 30/08/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 844894
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diÁria
Portaria Nº 3602/2022-daF/cGP, de 22/08/2022

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1048070;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dUaS E MEia (02 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém/Pa para os municípios de foZ do iGUaÇÚ/Pr – 25/08 a 27/08/2022, 
a fim de participar da largada promocional de abertura da 30ª edição do 
rally dos Sertão 2022, que acontecerá em foz do iguaçú/Pr.

nome matricula
ivan carlos feitosa Gomes 57198371/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3603/2022-daF/cGP, de 22/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1054971;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezoito (18) diárias a servidora abaixo espe-
cificada, referente ao deslocamento do Município de Belém para os muni-
cípios de Tailândia/Belém – 02 à 06/09/2022, Santarém(alter do chão)/
Belém – 09 à 13/09/2022, Novo repartimento/Belém – 16 à 20/09/2022, 
Igarapé-Miri/Belém – 23 à 27/09/2022, a fim de acompannhar e coordenar 
os trabalhos das equipes itinerantes de habilitação e ralizar a gestão dos 
processos durante as ações.

nome matricula
izabel cristina freitas frazão 5959072/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3606/2022-daF/cGP, de 22/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1060348;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Breves para o município de Portel no período de 31/08 à 16/09/2022, a fim 
de desenv olver suas atividades funcionais em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programção da dTo.

nome matricula
Eldevan cardoso de freitas 5958956/1

leonam Brelaz duarte 5958499/1
luiz dos Santos rodrigues 57201612/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3608/2022-daF/cGP, de 22/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1056967;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezessete e meia (17 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para os municípios de São Geraldo do araguaia – 13 à 16/09/2022, São 
domingos do araguaia - 17 e 18/09/2022, itupiranga – 19 à 21/09/2022, 
Marabá – 22 à 26/09/2022, rondon do Pará/Belém – 27 à 30/09/2022, a 
fim de fazer acompanhamento, controle e avaliação de atividades e dos 
resultados cfcs e capacitadoras.

nome matricula
rodrigo Monteiro leite de Sousa 5946933/3

olga Santos Tôrres de assis 3263592/1
Maria lucieire Miranda lima 3266923/1

Elisângela Soares da conceição 57196790/1
Joaquim luiz farias caldas 54183121/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3615/2022-daF/cGP, de 22/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 179/2022-cofT, 
de 24/06/2022, e demais despachos nos Processos 2022/413305 e 
2022/794454,

r E S o l V E:
rETificar na Portaria 1258/2022-daf/cGP, de 08/04/2022, publicada no 
doE do dia 20/04/2022, que autorizou o deslocamento dos servidores Ma-
rivaldo lima de araujo, Gustavo alex Santos de oliveira, francisco Garcia 
de Moura, Francisco Thoiamy Cavalcante Ferreira, Jefferson Eduardo Car-
valho ramos, Jorge Magno ferreira de carvalho, Mara Nataly chaves dos 
Santos, romulo Henrique Tavares Uchoa da Silva e Samarthony Henrique 
da Silva Cordeiro, a fim de participarem
do i curso de ações de Policiamento rodoviário:
onde se lê: Belém/Pa para Brasília/df - 22/04 a 04/05/2022 - 12 e 1/2 
diárias;
Leia-se: Belém/Pa para Brasília/df - 23/04 a 05/05/2022 - 12 e 1/2 diárias.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 844536
Portaria Nº 3614/2022-daF/cGP, BeLÉM, 22/08/2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/897803;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município 
de Tucurí para o município de São félix do Xingú no período de 22/08 à 
16/09/2022, a fim de atender e concluir processos de veículos.

nome matricula
Joaquim José da Silva 57227272 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3616/2022-daF/cGP, BeLÉM, 22/08/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1048342;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZESSEiS E MEia (16 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de BRAGANÇA – 05/09 a 21/09/2022, a fim 
de prestar apoio logistico á cirETraN de Bragança como motorista.

nome matricula
Ezequias Tavares da Silva 57195749 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3604/2022-daF/cGP, BeLÉM, 22/08/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/923897;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de MARABÁ – 29/08 a 23/09/2022, a fim de 
prestar serviços de atendente/retarguarda de veículo no referido municí-
pio, conforme solicitação.

nome matricula
Maurício José facundo conceição 5149584 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3613/2022-daF/cGP, BeLÉM, 22/08/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/983773;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para o município de Vigia de Nazaré no período de 29/08 à 
23/09/2022, a fim de atender e concluir processos de veículos.

nome matricula
Janete lima Paes 3264688 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 844884
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1113/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 24 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 investi-
gativa Nº 7139/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
termo de denúncia nº 29/2022-cGP/SEaP/Pa, de 17/08/2022, referente à 
conduta de servidor desta Secretaria, em relação a supostos empréstimos;
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: 844678
Portaria Nº 1116/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 24 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 7142/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados 
no ofício interno nº 558/2022-crrcaP/SEaP, de 04/08/2022, referente 
à conduta funcional de servidor, quando lotado no centro de recuperação 
regional de capanema;
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: 844694
Portaria Nº 1115/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 24 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 7141/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
livro de ocorrência, referente ao fato ocorrido no dia 10/08/2022, envol-
vendo servidora lotada na cadeia Pública de Parauapebas;
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: 844689
Portaria Nº 1114/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 24 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 7140/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar às circunstâncias do 
óbito do interno fraNK rafaEl VaZ SaNToS (iNfoPEN 277502), sob cus-
todia na central de Triagem Metropolitana iii-cTM iii, no dia 07/08/2022, 
quando internado no Hospital Santa casa de Misericórdia/Pa;
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: 844686

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 162/2021
Termo aditivo: 1
data da assinatura: 24/08/2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: alteração do prazo de execução da obra e do prazo de vigência do 
contrato.
Justificativa: O prazo de execução da obra será prorrogado pelo perío-
do de 04 meses, iniciando sua vigência em 09/07/2022 e encerrando em 
08/11/2022, sob as justificativas de intensas chuvas,
morosidade nas licenças por parte da esfera municipal, necessidade de 
adequação dos projetos
executivos, alta excessiva dos preços, afastamento dos colaboradores de-
vido a infecção por covid-19. o prazo de vigência será prorrogado pelo 
período de 03 meses, iniciando sua vigência em 09/11/2022 e encerrando 
em 08/02/2023, considerando a necessidade de prorrogação de execução 
da obra, conforme novo cronograma físico financeiro.
Processo: 2022/843275
contrato: 162/2021/SEaP
Exercício: 2022
contratado: MMdJESUS coNSTrUTora E SErViÇoS lTda
cNPJ: 09.397.634/0001-02
Endereço: Travessa Joaquim Távora, 556, cidade Velha, Belém/Pa.
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES - Secretá-
rio de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 844419

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº. 04 ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº. 065/2019/seaP

aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº 065/2019/SEaP, ViSaNdo a iNclU-
SÃo dE NoVo ProGraMa TraBalHo Na doTaÇÃo orÇaMENTária, fir-
Mado ENTrE a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTEN-
ciária - SEaP E a EMPrESa cEllENT TEc SErVicoS dE rEParacao EM 
coMPUTadorES lTda, iNScriTa No cadaSTro NacioNal dE PESSoa 
JUridica Nº 29.856.228/001-60, coMo coNTraTada, QUE TEM Por oB-
JETo a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS TÉcNicoS E oPEracioNaiS, oBJETiVaNdo a iMPlEMEN-
TaÇÃo E iNTEGraÇÃo do SiSTEMa dE BioMETria coMo fErraMENTa 
ÚNica E EXclUSiVa coM ProPÓSiTo dE colETa, ValidaÇÃo E arMa-
ZENaMENTo dE dadoS BioMÉTricoS dE UMa PESSoa, oBEdEcENdo 
aoS PadrÕES iNTErNacioNaiS dE SEGUraNÇa E iNTEroPEraBilida-
dE. coM locaÇÃo doS EQUiPaMENToS NEcESSárioS á colETa E TaiS 
dadoS BioMÉTricoS E forNEciMENTo dE MÃo dE oBra TÉcNica Para 
MaNUTENÇÃo adaPTaTiVa E corrETiVa da aPlicaÇÃo, dUraNTE PErÍ-
odo coNTraTUal,, Na forMa aBaiXo:
a cláusula Sétima do contrato passa a ter a seguinte redação:
“cláUSUla SÉTiMa: da doTaÇÃo orÇaMENTária
as despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento aprovado 
da Secretaria de Estado de administração Penitenciária para o exercício de 
2022, como a seguir especificado:
Programa de trabalho: 97.101 03.126.1508.8238 - Gestão de Tecnologia 
da informação e comunicação.
fonte: 0101/0301
Natureza de despesa: 449040 e 339040.
as demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.
Belém-Pa, 25 de agosto de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária

Protocolo: 844814

diÁria
.

Portaria Nº 2377/2022 – crrt
objetivo: EScolTar PPl EM aUdiÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: TUcUrUi
destino: TailÂNdia
Servidor (es): daNiEl PErEira BarBoSa-MoToriSTa; SalaZar fErraZ 
dE SoUZa-aG. PENiTENciário; SErGio fEliPE oliVEira GUEdES-aG. 
PENiTENciário; JadSoN airToNS dE SoUZa liMa-aG. PENiTENciário.
Período: 19/07/2022 – diária (s): 1 (uma)
ordenador arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 844697
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Portaria Nº.2376/2022 - 911640-ctM ii
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a caráTEr dE TraNSfErÊNcia Para 
a coMarca dE TUcUrUi/Pa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: aNaNNiNdEUa
destino:TUcUrUi
Servidor (es)EliZEU oliVEira alVES, MaT.8400659,aGENTE PriSioNal,-
JoÃo daMaScENo loPES NETo, MaT.5949880, Policial PENal,NaZarE-
No oliVEira MariNHEiro, MaT.57210813, Policial  PENal.
Período:30 a 31/0/7/2022 - diária(s): 01 ½ (UMa E MEia)
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, interinamente.

Protocolo: 844594
Portaria Nº 1598/2022 – crrt

objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: TUcUrUi
destino: MaraBá
Servidor (es): JoSE doS SaNToS TocaNTiS dE MoraES-MoToriSTa; 
carloS aNToNio MarQUES PErEira-aG. PENiTENciário; GilSoN ra-
MoS MEirElES-aG. PENiTENciário; EliEZEr QUEiroZ MarQUES-aG. 
PENiTENciário.
Período: 04/03/2022 – diária (s): 1/2 (meia)
ordenador arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 844505
diÁria

Portaria Nº: 00425/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo dE TriBUNal dE JÚri.
origem: rEdENÇÃo
destino: SÃo fÉliX do XiNGU
Servidor(es):
80015451 - MaTHEUS SoUSa da SilVa - Policial PENal
54180701 - JoEl fErNaNdES da SilVa JUNior - MoToriSTa
54180966 - MaNoEl coSTa SilVa - aGENTE PENiTENciário
5950035 - MarcoS fEliPE SaNcHES dE SoUSa - Policial PENal
Período: 11/08/2022 a 13/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 844911
diÁria

Portaria Nº: 00422/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: rEaliZar rEcaMBiaMENTo dE PPl.
origem: BElÉM
destino: GoiáS
Servidor(es):
57192953 - carloS SoarES aMoraS filHo - MoToriSTa
57221068 - crEiGHToM cHaNEY MarTiNS dE SaNTaNa - aGENTE PENiTENciário
Período: 05/08/2022 a 13/08/2022
diária(s): 8 e ½ (oito diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 844905
diÁria

Portaria Nº: 00415/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo do Tri-
BUNal do JUri.
origem: MaraBá
destino: roNdoN do Pará
Servidor(es):
5954196 - aNToNio lUiS alMEida doS SaNToS - Policial PENal
5950173 - UriEl MENdES MarQUES - Policial PENal
54181913 - aNToNio aNiSio GoNcalVES araUJo - MoToriSTa
Período: 11/08/2022 a 11/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 844902
diÁria

Portaria Nº: 00420/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: caMETá
destino: SaNTa iZaBEl do Pará
Servidor(es):
5940670 - GilENo riBEiro carNEiro - aGENTE PENiTENciário
5891275 - MicHEl cUNHa fUrTado - aGENTE PENiTENciário
5954549 - JoSE fErNaNdo JUNior fariaS PaNToJa - aGENTE PENiTENciário
54191373 - alEXaNdrE MaUrilo oliVEira TriNdadE - MoToriSTa
Período: 15/08/2022 a 16/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 844903

FÉrias
.

traNsFerÊNcia de FÉrias
Portaria Nº 2443/22/dGP/seaP, de 24/08/22.

TraNSfErir por necessidade de serviço, de 01/09/22 a 30/09/22 para 
01/11/22 a 30/11/22, o período de gozo das férias da servidora clEidE 
GoNÇalVES dE liMa, matrícula nº 54188199, concedida através da 
PorTaria Nº 2146/22/dGP/SEaP, de 25/07/22, publicada no doE nº 
35.066, de 03/08/22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 844507

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 2445/2022-dGP.seaP 
BeLÉM/Pa, 25 de aGosto de 2022.

Tornar sem Efeito a Portaria 2163/2022-dGP.SEaP, de 25 de Julho de 
2022, que concedeu licença Premio a servidora Soraia MEdEiroS doS 
rEiS, Téc. em Gestão Penitenciária – Serviço Social, Matricula funcional 
nº 5135982/5.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 844803

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 2449/2022/dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 25 de aGosto de 2022.

o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 83/2022/dGP/SEaP/Pa de 25/01/2022, publi-
cada no doE n° 34.846 de 28/01/2022, clEiToN MacHado da SilVa, 
matrícula funcional n° 5950097/1, da Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no centro de recuperação Peni-
tenciário do Pará V (crPP V), em virtude de solicitação, a contar de 16 de 
agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 844955
Portaria N° 2448/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 25 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar a servidora TaTiaNE fErrEira dE SoUZa, matrícula funcional 
n° 5954056/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária (GSEP), com lotação no centro de reeducação feminino de 
Marabá (crfM), em substituição à servidora KErSia doS rEiS da SilVa, 
matrícula funcional n° 5954046/1, em virtude de remoção para outra lota-
ção, a contar de 01 de setembro 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 844797
Portaria N° 2446/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 25 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar o servidor WEliToN MaciEl PErEira, matrícula funcional n° 
55208455/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
Técnicos Penitenciários (GSTP), interinamente, pelo período de 10/08/2022 
a 31/10/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 844784
Portaria N° 2447/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 25 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar o servidor rUaN Kairo SaNToS liMa, matrícula funcional n° 
55208739, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe Pe-
nitenciária (GSEP), com lotação na central de Passagem para Preso de Bai-
xa relevância criminal de altamira (cPPBrca), em substituição ao servidor 
HENriQUE lUciaNo GoMES dE BriTo, matrícula funcional n° 5942030/1, 
a contar de 10 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 844789
..

secretaria de estado
de cULtUra

.

Portaria
.

Portaria Nº 584 de 23 de aGosto 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições le-
gais, e considerando os termos dos Processos nº 2019/113711.
coNSidEraNdo, que a regularização funcional atende a solicitação do 
iGEPrEV, no sentido de dar conformidade a regular instrução do processo 
em epígrafe;
coNSidEraNdo, o Poder dever da administração em convalidar os atos 
que não possuam vícios insanáveis, como de objeto, motivo e finalidade, 
nem prejuízo a terceiros.
rESolVE:
I - FORMALIZAR, para fins de regularização funcional, a admissão do ser-
vidor, JoSÉ laÉrcio fiGUEirEdo cardoSo, matrícula nº 2004763-2, na 
condição de prestador de serviços, a contar de 08.02.1986; através da 
Portaria de nº 019 de 18.01.1991, publicada no Diário Oficial do Estado de 
24.01.1991, foi admitido para exercer o cargo de Auxiliar de Fotografia, 
sob o regime da lei nº 5.389 de 16.09.1987, na qualidade de Servidor 
Temporário, situação funcional que permanece até a presente data, enqua-
drando-se na categoria denominada “estatutário não estável”, no cargo de 
Auxiliar de Fotografia, tendo a sua situação funcional amparada nos termos 
da Lei nº 5.810/94, com suas modificações posteriores.
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ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos à data de 08.02.1986.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, 23 de agosto de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErEira
Secretário de Estado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 844889

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato - terMo aditiVo
terMo aditiVo: 01

Processo: 2022/1045366
daTa dE aSSiNaTUra: 22 de agosto de 2022
oBJETo: acréscimo de r$ r$ 681.205,41 (seiscentos e oitenta e um mil e 
duzentos e cinco reais e quarenta e um centavos), para inclusão de servi-
ços de planejamento, organização e secretaria executiva, mais 680 postos 
de segurança, acompanhando a execução do contrato.
Valor ToTal do coNTraTo: r$ 2.306.937,47 (dois milhões e trezentos 
e seis mil e novecentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos)
JUSTificaTiVa: art. 65, i, “a” da lei 8.666/1993
doTaÇÃo orÇaMENTária
Projeto atividade: 8849
fonte de recurso: 0101000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS - PESSoa
JUrÍdica
PTrES: 158849
Pi: 103fli8849c
aÇÃo: 233279
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849
coNTraTo: 230/2022
coNTraTado: orGaNiZaÇÃo Social Pará 2000
cNPJ: 03.584.058/0001-18
ENdErEÇo: avenida Boulevard castilhos frança, s.n., armazém n. 3, cEP 
66013-030, Belém-Pa
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 844566
eXtrato - terMo aditiVo

terMo aditiVo: 03
Processo: 2022/1032416

daTa dE aSSiNaTUra: 16 de agosto de 2022.
oBJETo: prorrogação da vigência do contrato, por mais 12 meses, encer-
rando em 17 de agosto de 2023.
Valor ToTal do coNTraTo: r$ 361.687,50 (trezentos e sessenta e um 
mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
JUSTificaTiVa: art. 57, ii, da lei 8.666/1993
doTaÇÃo orÇaMENTária
Projeto atividade: 8238
fonte de recurso: 0101000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339040 – SErViÇo dE TEcNoloGia da iNfor-
MaÇÃo
PTrES: 158238
Pi: 412cTo8238c
aÇÃo: 266603
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.126.1508-8238
coNTraTo: 114/2020-SEcUlT
coNTraTado: HacKlaB – SErViÇoS dE TEcNoloGia EM iNforMáTica 
lTda – EPP
cNPJ: 12.063.265/0007-18
ENdErEÇo: rua Professor Miguel Milano, n. 93, bairro Vila Mariana, cEP 
04012-010, São Paulo-SP.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 844699

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 042/2022
a Secretaria de Estado de cultura, neste ato representada pelo Senhor 
Secretário adjunto de Estado de cultura, luiz Maria de Jesus Soares Ju-
nior, no uso de suas atribuições legais, rESolVE autorizar a contratação, 
mediante iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fundamento no art. 25, 
iii da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, no valor r35.000,00 (trinta 
e cinco mil reais), da artista ioNETE da SilVEira GaMa representada 
exclusivamente pela empresa, aMPlicriaTiVa ProdUcoES lTda inscrita 
no cNPJ: n°15.449.712/0001-60, para realizar Show “Encontro com dona 
onete”, a ser realizado no dia 27 de agosto de 2022, ás 20:00h, 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 processamento nos autos do Processo administrativo nº 2022/ 
1040423.
Belém/Pa, 25 de agosto de 2022.
luiz Maria de Jesus Soares Junior
Secretario de Estado de cultura do Estado do Pará

Protocolo: 844509

oUtras MatÉrias
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 043/2022
a Secretaria de Estado de cultura, neste ato representado 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 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 Paloma franca 
amorim – MEi, inscrita no cNPJ nº 24.032.019/0001-88, para participar 
de Encontro com Paloma franca amorim e Salomão larêdo, a ser realizado 

no dia 28 de agosto de 2022, às 17h30min, evento integrante da 25ª feira 
Pan-amazônica do livro e das Multivozes 2022, no Hangar centro de con-
venções, no município de Belém/Pa, conforme regular processamento nos 
autos do Processo administrativo nº 2022/1035738.
Belém/Pa, 25 de agosto de 2022.
luiz Maria de Jesus Soares Junior
Secretaria de Estado de cultura do Estado do Pará

Protocolo: 844717
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01692
ProcESSo Nº: 2022/1016664
Valor: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 16/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0317000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTado: EldEr MoNTEiro fErNaNdES – cNPJ Nº 31118387-
0001/09.
ENdErEÇo: PS Maria doS aNJoS , 88 , caSa 21, cEP: 66055-360, UMa-
riZal - BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 844680
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01747
ProcESSo Nº: 2022/1034831
Valor: r$1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 22/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021-SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0317000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTado: JoSEaNa NUNES dE SoUZa 69152241220 - cNPJ Nº 
38.290.891-0001/30.
ENdErEÇo: TV WE-60 (cJ cidadE NoVa V), 771, cEP: 67.133-125, aNa-
NiNdEUa, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 844672
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01730
ProcESSo Nº: 2022/1029018
Valor: r$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 22/08/2022
OBJETO: Contratação da profissional CRISTINA FERREIRA SERRA, repre-
sentada pela EMPrESa ProdUÇÃo JorNalÍSTica lTda inscrita no cNPJ: 
n° 07.513.637/0001-20, para participar de Encontro literário sob o título 
“encontro com cristina Serra”, a ser realizado no dia 04 de Setembro de 
2022, ás 19h, evento esse integrante da 25ª feira Pan-amazônica do livro 
e das Multivozes 2022, no Hangar centro de convenções, no município de 
Belém/Pa, conforme regular processamento nos autos do Processo admi-
nistrativo nº 2022/1029018.
oriGEM: iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 038/2022.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0317000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTada: criSTiNa fErrEira SErra, representada pela EM-
PrESa arGUMENTo ProdUÇÃo JorNalÍSTica lTda - cNPJ: n° 
07.513.637/0001-20.
ENdErEÇo: Q Sc/SUl Qda 01 Bloco E, 30, Sala 502, aSa SUl, cEP: 
70.303-900, BraSilia - df.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 844605
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01732
ProcESSo Nº: 2022/1050131
Valor: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 23/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 006/2019/SEcUlT, para atender à programação da 25ª 
feira 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.
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SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTado: lEoNEl rodriGUES fErrEira – cPf Nº 395.501.252-20.
ENdErEÇo: TraVESSa caTorZE dE aBril, 1166, fáTiMa, cEP: 66.060-
460, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 844607
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01678
ProcESSo Nº: 2022/1030584
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 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: Maria da coNcEiÇÃo BorGES – cPf Nº 294.919.912-72.
ENdErEÇo: TV. EZEriEl MoNico dE MaToS,154, GUaMá, cEP: 66.075-
220, BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 844645
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01742
ProcESSo Nº: 2022/1030705
Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 23/08/2022
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: raiMUNda BErENicE PiNHEiro cardoSo – cPf Nº 
379.565.902-72.
ENdErEÇo: TraV aNGUSTUra, 1402, aPTo 1804, PEdrEira, cEP: 
66.080-180, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 844637
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01713
ProcESSo Nº: 2022/1029744
Valor: 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: VaNia liMa do NaSciMENTo - cPf Nº 558.035.802-44.
ENdErEÇo: rUa TrEZE dE aGoSTo, Jd caNariNHo, 64, TaPaNÃ, cEP: 
66.833-750, BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 844835

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1713 cGP/FcP de 25 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas, pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 795 de 29 de maio de 2020, 
publicado no doE n.º34.240, de 01 de junho de 2020, de acordo com o art 
3º,§§ 2º e 3º e art. 6º, §§ 1º e 2º;
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/1081014 - alEPa, de 24/08/2022 e ainda 
o ofício n.º 275/2022 – GP/dGP/al, de 16/08/2022.

rESolVE:
i – ProrroGar a cESSÃo do servidor GoNÇalo MoNTEiro NETo, ma-
trícula: 57193548/1, assistente cultural - cenotecnia, à assembleia legis-
lativa do Estado do Pará/alEPa, no período de 01/08/2022 à 31/07/2024, 
com ônus para o Órgão cessionário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 844873

LiceNÇa PrÊMio
Portaria Nº 1660 – cGP/daF/FcP de 24 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, o decreto n°9573 de 03/05/2022, doE n°34959 de 05/05/2022 
e ainda os termos do PaE 2022/1032184–fcP de 12/08/2022;
rESolVE:
aUToriZar 150 (cento e cinquenta) dias de licença Prêmio ao servidor NEl-
SoN GoNTraN dE Maia GUiMarÃES, matrícula nº 715166/1., ocupante do 
cargo de coNSUlTor JUrÍdico do ESTado, lotado(a) no(a) ProcUrado-
ria JUrÍdica - ProJUr, a gozar no período de 10/08/2022 à 08/10/2022 e 
no período de 10/10/2022 à 07/01/2023, referente à 2ª parcela do triênio de 
01/03/2007 à 28/02/2010, ao triênio integral de 01/03/2010 à 28/02/2013 e 
ao triênio integral de 01/03/2013 à 28/02/2016.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 844614
Portaria Nº 1661 – cGP/daF/FcP de 25 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, o decreto n°9573 de 03/05/2022, doE n°34959 de 05/05/2022 
e ainda os termos do PaE 2022/1072041–fcP de 23/08/2022.
rESolVE:
aUToriZar 60 (sessenta) dias de licença Prêmio à servidora ElaiNE ro-
BErTa BarBoSa E SilVa, matrícula nº 57210818/2., ocupante do cargo de 
aUXiliar oPEracioNal, lotado(a) no(a) coordENadoria dE GESTÃo 
dE PESSoaS - cGP, a gozar no período de 29/08/2022 à 27/10/2022, ao 
triênio integral de 26/01/2018 à 28/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 844745

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto
Exercício 2022 o Estado do Pará por intermédio da fundação cultural do Estado 
do Pará – fcP, neste ato representado pelo Presidente, Guilherme relvas d’oli-
veira, no uso de sua competência conforme decreto do Governador publicado no 
doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021, considerando as alterações orça-
mentárias realizadas pela SEPLAN na codificação PTRES para o exercício 2022, 
vem proceder ao apostilamento dos contratos abaixo relaciona[1]dos, com fun-
damento legal no art. 65, § 8º, da lei 8.666/93 e alterações:

contrato N° apostilamen-
to N° Processo contratada cNPJ/cPF dotação orçamentá-

ria 2022

431/2021 2° aP 2021/819385 dda TEcNoloGia lTda. 03.996.986/0001-90
8852 103.000.8852 
c; 0301; 339040; 

231039

Belém, 25 de agosto de 2022
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
 Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 844635
..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 05/2022/FcG

oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de agenciamento de hospedagem, com fornecimento de alimentação.
coNSUlTa do EdiTal: https://www.gov.br/compras/pt-br e http://www.
fcg.pa.gov.br/content/editais
aBErTUra: 12/09/2022, às 9:00h, horário de Brasília, no endereço eletrô-
nico https://www.gov.br/compras/pt-br;
UaSG: 925800.
ProcESSo nº 2022/753087
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, superintendente da fcG.

Protocolo: 844855
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FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne00854

Processo Nº 2022/704954
objeto: aQUiSiÇÃo dE lNBf’s MoNoPoNTo.
Modalidade: coTaÇÃo ElETrÔNica Nº 032/2022
Valor do contrato: r$ 1.340,00 (um mil trezentos e quarenta reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Evento: 400091
Uo: 65201
Programa de Trabalho: 24722150882360000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33903000
UGr: 650201
Pi: 4120008236c
Vigência/Prazo de Entrega: 27/07/2022 a 27/09/2022
Partes:
fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo – fUNTElPa (cNPJ: 
11.953.923/0001-84) x c.P.l. MaToS EirEli (cNPJ: 28.955.548/0001-04)
data da assinatura: 27/07/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 844907
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne00855
Processo Nº 2022/704954

objeto: aQUiSiÇÃo dE rEcEPTorES dE SiNaiS dE SaTÉliTE.
Modalidade: coTaÇÃo ElETrÔNica Nº 032/2022
Valor do contrato: r$ 4.499,90 (quatro mil quatrocentos e noventa e nove 
reais e noventa centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Evento: 400091
Uo: 65201
Programa de Trabalho: 24122129783380000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 44905200
UGr: 650201
Pi: 4120008236c
Vigência/Prazo de Entrega: 27/07/2022 a 27/09/2022
Partes:
fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo – fUNTElPa (cNPJ: 
11.953.923/0001-84) x c.P.l. MaToS EirEli (cNPJ: 28.955.548/0001-04)
data da assinatura: 27/07/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 844909
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne00893
Processo Nº 2022/216865

objeto: aQUiSiÇÃo dE coNEcTorES dE áUdio E VÍdEo.
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico 015/2022.
Valor do contrato: r$ 10.530,00 (dez mil quinhentos e trinta reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Evento: 400091
Uo: 65201
Programa de Trabalho: 24722150882360000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33903000
UGr: 650201
Pi: 4120008236c
Vigência/Prazo de Entrega: 10/08/2022 a 10/09/2022
Partes:
fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo – fUNTElPa (cNPJ: 
11.953.923/0001-84) x SilVio aParEcido dE MEdEiroS ElETroNicoS 
(cNPJ: 13.728.507-0001/08)
data da assinatura: 10/08/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 844771
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne00894
Processo Nº 2022/216865

objeto: aQUiSiÇÃo dE coNEcTorES dE áUdio E VÍdEo.
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico 015/2022.
Valor do contrato: r$ 1.220,00 (um mil duzentos e vinte reais)

doTaÇÃo orÇaMENTária:
Evento: 400091
Uo: 65201
Programa de Trabalho: 24722150882360000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33903000
UGr: 650201
Pi: 4120008338E
Vigência/Prazo de Entrega: 10/08/2022 a 10/09/2022
Partes:
fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo – fUNTElPa (cNPJ: 
11.953.923/0001-84) x alZoTEc iNforMáTica lTda (cNPJ: 
17.775.469/0001-03)
data da assinatura: 10/08/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 844772
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne00895
Processo Nº 2022/216865

objeto: aQUiSiÇÃo dE coNEcTorES dE áUdio E VÍdEo.
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico 015/2022.
Valor do contrato: r$ 16.280,00 (dezesseis mil duzentos e oitenta reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Evento: 400091
Uo: 65201
Programa de Trabalho: 24722150882360000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33903000
UGr: 650201
Pi: 4120008338E
Vigência/Prazo de Entrega: 10/08/2022 a 10/09/2022
Partes:
fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo – fUNTElPa (cNPJ: 
11.953.923/0001-84) x fUll BroadcaST & aUdio-EirEli- EPP (cNPJ: 
18.964.131/0001-54)
data da assinatura: 10/08/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 844773
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne00896
Processo Nº 2022/216865

objeto: aQUiSiÇÃo dE coNEcTorES dE áUdio E VÍdEo.
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico 015/2022.
Valor do contrato: r$ 12.684,00 (doze mil seiscentos e oitenta e quatro 
reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Evento: 400091
Uo: 65201
Programa de Trabalho: 24722150882360000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33903000
UGr: 650201
Pi: 4120008236c
Vigência/Prazo de Entrega: 10/08/2022 a 10/09/2022
Partes:
fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo – fUNTElPa (cNPJ: 
11.953.923/0001-84) x MaiS ElETrÔNico iMPorT lTda (cNPJ: 
29.331.665/0001-60)
data da assinatura: 10/08/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 844774
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne00897
Processo Nº 2022/216865

objeto: aQUiSiÇÃo dE coNEcTorES dE áUdio E VÍdEo.
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico 015/2022.
Valor do contrato: r$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Evento: 400091
Uo: 65201
Programa de Trabalho: 24722150882360000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33903000
UGr: 650201
Pi: 4120008236c
Vigência/Prazo de Entrega: 10/08/2022 a 10/09/2022
Partes:
fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo – fUNTElPa (cNPJ: 
11.953.923/0001-84) x daNToN GaBriEl S. dE S. SilVa-ME (cNPJ: 
38.084.603/0001-91)
data da assinatura: 10/08/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 844775
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secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 813/2022-GaB/Pad, de 17/08/2022, 
publicada no doe edição nº 35.080 de 18/08/2022.
oNde se LÊ:
coNSidEraNdo  o disposto no art. 191 § 2º da lei nº 9.230, de 24 de 
março de 2021, que alterou a lei 5.810/94, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar SiMPlificado, em desfavor do servidor V.N.c.P, mat. nº 5811627-2, 
pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de acúmulo ilegal 
de cargos públicos, de acordo com o previsto nofuncional descrita nos arts. 
178, iV c/c 190, ii, da lei nº 5.810/94.
ii - coNSTiTUir comissão composta pelas servidoras alciNETE do So-
corro liMa da coSTa, matrícula n° 57211696-1 e SaYoNara caMarGo 
foNTaNa mat. 773573-2, para sob a Presidência da primeira, apurarem 
no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado por até 15 
(quinze) dias, por conveniência e necessidade da administração Pública;
Leia-se:
coNSidEraNdo o disposto no art. 191-a, da lei nº 9.230, de 24 de março 
de 2021;
i– dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar SiMPlificado em desfavor do servidor V.N.c.P., matrícula nº 
5811627-2, pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de 
abandono de cargo, de acordo com o previsto nos arts. 178, iV c/c 190, 
ii, da lei nº 5.810/94;
ii - coNSTiTUir comissão composta pelas servidoras criSTiaNE dE Na-
ZarE SilVa carValHo, matrícula n° 57212403-1 e GEorGiNa SarMa-
NHo SiQUEira, matrícula nº 301973-1, para sob a Presidência da primei-
ra, apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser 
prorrogado por até 15 (quinze) dias úteis, por conveniência e necessidade 
da administração Pública;

Protocolo: 844753

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
contrato Nº 201
Exercício: 2022
objeto do contrato: Execução de obras de reforma na EEEf colônia do 
fidélis (Belém/Pa)
Preço: r$ 1.286.695,11 (Um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, seis-
centos e noventa e cinco reais e onze centavos)
Vigência: 150 (cento e cinquenta) dias a contar da assinatura do contrato
dotação orçamentária: Plano interno: 101colfdSBE; funcional progra-
mática: 16101.12 122.1509; Projeto/atividade: 7674; Produto: 3008; Na-
tureza de despesa: 4490.51; fonte: 0331004800
contratante: Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEdUc/Pa); cNPJ 
nº 05.054.937/0001-63; Endereço: rodovia augusto Montenegro, n° 0, 
km 10, cEP: 66.820-000, Bairro: icoaraci, Belém/Pa
contratado: ENGEVEl coNSTrUÇÕES E SErVicoS EirEli, cNPJ: 
02.100.753/0001-02, localizada na av. rômulo Maiorana, n° 700 (Edifício 
Torre Vitta Office, Sala 1608), bairro: Marco, CEP: 66.093-605, Belém/PA
foro: Belém-Pa
data assinatura: 24 de agosto de 2022
contrato de Empréstimos: 2933/oc - Br-Banco interamericano de desen-
volvimento (Bid)
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga -Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará

Protocolo: 844575

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
deciMo QUarto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 381/2017.
Vigência: 21/03/2022 a 17/09/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: coNSÓrcio S2 (Síntese Moradia e construções lTda e Se-
nenge construção civil e Serviços lTda). cNPJ 30.758.490/0001-50.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 25 de março de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 844652
terMo aditiVo ao coNtrato
terceiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 040/2021.
Vigência: 03/04/2022 a 30/09/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Ecosolos construção e comércio Eireli. cNPJ Nº 
05.054.937/0001-63

objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 02 de abril de 2022
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 844862

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

eXtrato de adJUdicaÇÃo da coMParaÇÃo de PreÇo Nº 
05/2022 – sedUc/Pa
Processo: 1505681/2022– cP Nº 05/2022
objeto: contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de obra de 
reforma da EEEf colônia do fidélis (Belém/Pa).
loTE ÚNico
contrato nº 201/2022 – SEdUc/Pa
Vencedor: ENGEVEl coNSTrUÇÕES E SErVicoS EirEli – cNPJ: 
02.100.753/0001-02.
Valor: r$ 1.286.695,11 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, seiscen-
tos e noventa e cinco reais e onze centavos).
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga / Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 844584

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54638/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar ENTrEGa dE KiT 
dE MaTErial EScolar PEdaGÓGico 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: dElToN da roSa BorGES
MaTrÍcUla: 57216733
cPf: 68026129253
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 844636
Portaria de diarias No. 54532/2022
oBJETiVo: Serviços de vistoria técnica nas EEEfM Prof. Nelson dos Praze-
res Henrique e EEEM irmã laura de Martins carvalho, visando o andamen-
to das obras firmadas com a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, 
bem como visita técnica na Escola Nova com 12 salas de aula, localizada 
no Município de Parauapebas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 29/08/2022 - 29/08/2022 Nº diárias: 0
ParaUaPEBaS / caNaa doS caraJaS / 29/08/2022 - 30/08/2022 Nº diárias: 1
caNaa doS caraJaS / ParaUaPEBaS / 30/08/2022 - 31/08/2022 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS / BElEM / 31/08/2022 - 31/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: WaNdErSoN riBEiro dE liMa
MaTrÍcUla: 57221038
cPf: 63635321249
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 844633
Portaria de diarias No. 54497/2022
oBJETiVo: fiscalização de reforma na EEEfM dep. américo Pereira de 
Lima, localizada no Muncípio de Juruti, bem como fiscalização da obra de 
construção de creche nos Municípios de Juruti, Terra Santa e faro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 29/08/2022 - 29/08/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / JUrUTi / 29/08/2022 - 30/08/2022 Nº diárias: 1
JUrUTi / TErra SaNTa / 30/08/2022 - 31/08/2022 Nº diárias: 1
TErra SaNTa / faro / 31/08/2022 - 01/09/2022 Nº diárias: 1
faro / SaNTarEM / 01/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EdUardo dioNiSio PaMPloNa da SilVa JUNior
MaTrÍcUla: 57211250
cPf: 38117762234
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 844638
Portaria de diarias No. 54653/2022
oBJETiVo: fiscalização da obra de construção de creche nos Municípios de 
São João do araguaia, São domingos do araguaia, Brejo Grande do araguaia.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao Joao do araGUaia / 29/08/2022 - 30/08/2022 Nº diárias: 1
Sao Joao do araGUaia / Sao doMiNGoS do araGUaia / 30/08/2022 
- 31/08/2022 Nº diárias: 1
Sao doMiNGoS do araGUaia / BrEJo GraNdE do araGUaia / 
31/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 2
BrEJo GraNdE do araGUaia / BElEM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº 
diárias: 0.5
NoME: MarcElo docE diaS Marciao
MaTrÍcUla: 54187275
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cPf: 26487020249
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 844622
Portaria de diarias No. 54632/2022
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE KiT dE MaTErial EScolar PEdaGÓ-
Gico Na EEEM Profa. Maria coNcEiÇÃo GoMES dE SoUZa (606KiTS) 
, EEEM Profa. aNToNia roSa (215 KiTS) EEEM Profo. MarcoS NUNES 
(429 KiTS).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao fraNciSco do Para / 29/08/2022 - 29/08/2022 Nº diárias: 0
Sao fraNciSco do Para / Sao Joao da PoNTa / 29/08/2022 - 
30/08/2022 Nº diárias: 1
Sao Joao da PoNTa / SaNTa Maria do Para / 30/08/2022 - 31/08/2022 
Nº diárias: 1
SaNTa Maria do Para / BElEM / 31/08/2022 - 31/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo NoNaTo MoNTEiro doS rEiS
MaTrÍcUla: 316962
cPf: 25101684287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 844623
Portaria de diarias No. 54652/2022
oBJETiVo: fiscalização da obra de construção de creche nos Municípios 
de São João do araguaia, São domingos do araguaia, Brejo Grande do 
araguaia.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao Joao do araGUaia / 29/08/2022 - 30/08/2022 Nº diárias: 1
Sao Joao do araGUaia / Sao doMiNGoS do araGUaia / 30/08/2022 
- 31/08/2022 Nº diárias: 1
Sao doMiNGoS do araGUaia / BrEJo GraNdE do araGUaia / 
31/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 2
BrEJo GraNdE do araGUaia / BElEM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº 
diárias: 0.5
NoME: JErffESoN STEVE SilVa BraGa
MaTrÍcUla: 5962417
cPf: 02183066288
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 844631
Portaria de diarias No. 54633/2022
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE KiT dE MaTErial EScolar PEdaGÓ-
Gico Na EEEM Profa. Maria coNcEiÇÃo GoMES dE SoUZa (606KiTS) 
, EEEM Profa. aNToNia roSa (215 KiTS) EEEM Profo. MarcoS NUNES 
(429 KiTS).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao fraNciSco do Para / 29/08/2022 - 29/08/2022 Nº diárias: 0
Sao fraNciSco do Para / Sao Joao da PoNTa / 29/08/2022 - 
30/08/2022 Nº diárias: 1
Sao Joao da PoNTa / SaNTa Maria do Para / 30/08/2022 - 31/08/2022 
Nº diárias: 1
SaNTa Maria do Para / BElEM / 31/08/2022 - 31/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SEBaSTiao BraGa da SilVa
MaTrÍcUla: 941883
cPf: 14257394234
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 844627
Portaria de diarias No. 54634/2022
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE KiT dE MaTErial EScolar PEdaGÓ-
Gico Na EEEM Profa. Maria coNcEiÇÃo GoMES dE SoUZa (606KiTS) 
, EEEM Profa. aNToNia roSa (215 KiTS) EEEM Profo. MarcoS NUNES 
(429 KiTS).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao fraNciSco do Para / 29/08/2022 - 29/08/2022 Nº diárias: 0
Sao fraNciSco do Para / Sao Joao da PoNTa / 29/08/2022 - 
30/08/2022 Nº diárias: 1
Sao Joao da PoNTa / SaNTa Maria do Para / 30/08/2022 - 31/08/2022 
Nº diárias: 1
SaNTa Maria do Para / BElEM / 31/08/2022 - 31/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aMaNdio PErEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5910283
cPf: 20839600259
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 844628
Portaria de diarias No. 54592/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidora Para rEaliZar ENTrEGa dE coMPU-
Tador coMPlETo No NÚclEo TEcNolÓGico EdUcacioNal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BENEVidES / 30/08/2022 - 30/08/2022 Nº diárias: 0
BENEVidES / BElEM / 30/08/2022 - 30/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KlEBEr dE oliVEira MarQUES
MaTrÍcUla: 5900228
cPf: 63413256220
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 844629

Portaria de diarias No. 54530/2022
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: MarcElo TaVarES coSTa
MaTrÍcUla: 57232074
cPf: 65019865249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844524
Portaria de diarias No. 54526/2022
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: MarcElo loBaTo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57202965
cPf: 71061428249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844522
Portaria de diarias No. 54522/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BENEVidES/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0
BENEVidES/BElEM/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Joao VicENTE fariaS do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 5951392
cPf: 53023676291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844520
Portaria de diarias No. 54495/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/Sao caETaNo dE odiVElaS/19/08/2022-20/08/2022 Nº diárias: 1
Sao caETaNo dE odiVElaS/BElEM/20/08/2022-20/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS aNdrE SarMENTo da SilVa
MaTrÍcUla: 57192982
cPf: 68997876287
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844541
Portaria de diarias No. 54510/2022
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: lia BarilE carValHo da SilVa
MaTrÍcUla: 57203231
cPf: 63414090287
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE iii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844463
Portaria de diarias No. 54390/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/ParaGoMiNaS/12/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 1
ParaGoMiNaS/BElEM/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: faBricio rodriGUES alVES
MaTrÍcUla: 57188422
cPf: 58508074204
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844459
Portaria de diarias No. 54512/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BraGaNca/26/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 1
BraGaNca/BElEM/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: carloS aNdrE BEZErra lEiTE
MaTrÍcUla: 57188414
cPf: 61988847249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844466
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Portaria de diarias No. 54520/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BENEVidES/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0
BENEVidES/BElEM/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EddiE JoSE dE JESUS SoUSa
MaTrÍcUla: 5957254
cPf: 00231059256
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844478
Portaria de diarias No. 54521/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BENEVidES/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0
BENEVidES/BElEM/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EMErSoN da SilVa alVES
MaTrÍcUla: 5897606
cPf: 79121721220
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844480
Portaria de diarias No. 54514/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BraGaNca/26/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 1
BraGaNca/BElEM/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marcio aNToNio BarBoSa liSBoa
MaTrÍcUla: 57173666
cPf: 65890620215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844474
Portaria de diarias No. 54513/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BraGaNca/26/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 1
BraGaNca/BElEM/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElioMar PaTricio dE alMEida
MaTrÍcUla: 57198104
cPf: 45142181204
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844471
Portaria de diarias No. 54523/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BENEVidES/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0
BENEVidES/BElEM/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUaN rafaEl MaToS SaliBa riBEiro
MaTrÍcUla: 5948161
cPf: 53168828220
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844483
Portaria de diarias No. 54655/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar lEVaNTaMEN-
To dE dEMaNda dE ETEcNoloGia E fiScaliZaÇÃo dE coNTraToS. 
359/2017coNTraTo dE iNTErNET/NaVEGa Pará 166/2022 coNTraTo 
dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa ProGraMa dE iNTErNETE/ 
SaTEliTal GSac/MEc BaNda larGa Na EScola/PBlE ProJETo EdUca-
ÇÃo coNEcTada.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 29/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rEGiNaldo TaVarES SarMaNHo
MaTrÍcUla: 5120314
cPf: 37934180225
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 844488
Portaria de diarias No. 54656/2022
oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo dE dEMaNda dE ETEcNoloGia E 
fiScaliZaÇÃo dE coNTraToS. 359/2017coNTraTo 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 / MaraBa / 29/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: BrUNo corrEa SoarES

MaTrÍcUla: 57212442
cPf: 75229366249
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 844489
Portaria de diarias No. 54639/2022
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E iN-
VENTário NaS EE cENTro dE EdUcaÇÃo dE JoVES E adUlToS, EE alM 
SoarES dUTra, EETEPa, ErcaSSoc. dE PaiS E aMiGoS EXcEPcioNaiS, 
UEE dr JoSE TadEU dUTra BaSToS E EE aNToNio fiGUEira. rEali-
Zar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo Na EScola (PddE 
2019/2020/2021) fiScaliZar E rEaliZar ToMBaMENTo doS diVErSoS 
BENS PaTriMoNiaiS ENTrEGUE Por ESTa SEdUc. BEM coMo aTUali-
Zar aS SENHaS doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 29/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HEliaNa dE faTiMa Maia MorEira
MaTrÍcUla: 57202459
cPf: 41073908291
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 844491
Portaria de diarias No. 54672/2022
oBJETiVo: fiscalização da obra de construção de creche nos Municípios de 
Óbidos, oriximiná e curuá, contratos n. 54, 55 e 56.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 29/08/2022 - 29/08/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / oBidoS / 29/08/2022 - 30/08/2022 Nº diárias: 1
oBidoS / oriXiMiNa / 30/08/2022 - 30/08/2022 Nº diárias: 0
oriXiMiNa / cUrUa / 30/08/2022 - 31/08/2022 Nº diárias: 1
cUrUa / SaNTarEM / 31/08/2022 - 01/09/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 01/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: PEdro HENriQUE SiMao dE MoUra
MaTrÍcUla: 80845415
cPf: 76711021215
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 844493
Portaria de diarias No. 54515/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BraGaNca/26/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 1
BraGaNca/BElEM/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marilia PENa corrEa
MaTrÍcUla: 5823455
cPf: 42403685291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 844476

.

.

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria nº.:7529/2022 de 24/08/2022
de acordo com o Processo nº 582390/2022
designar daYSE Maria MiraNda SENa , Matrícula nº 5899784/1, Espec. 
em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf 
João alves de andrade/ananindeua, durante o impedimento do titular, no 
período de 02/05/2022 a 30/06/2022.
Portaria nº.:7528/2022 de 24/08/2022
de acordo com o Processo nº 1024272/2022
designar Maria GraciETE PacHEco fErNaNdES, Matrícula nº 5901652/1, 
Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEEf assoc dos Moradores do Jardim res. Jaderlar/
Belém, a contar de 26/08/2022.
Portaria nº.:7527/2022 de 24/08/2022
de acordo com o Processo nº 1023373/2022
designar liliaN Maria dE NoGUEira fErNaNdES, Matrícula nº 
57209448/1, Espec. em Educação, para responder interinamente pela fun-
ção de diretor i (GEd-3) da EEEM Prof Gerson Peres/Breves,a contar de 
26/08/2022.
Portaria nº.:7526/2022 de 24/08/2022
de acordo com o Processo nº 1023494/2022
designar loUrdES SilVa oliVEira, Matrícula nº 54183710/1, Professor, 
para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf 
Pedro carneiro/Belém, a contar de 26/08/2022.
Portaria nº.:7563/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº 983133/2022
designar aMÉrica do Socorro TaVarES fUrTado, Matrícula nº 
57208294/1, Especialista em Educação, para responder interinamente pela 
função de Vice-diretor (GEd-2) da EETEPa Profª Maria Siqueira dos Santos 
dias/Barcarena, a contar de 29/08/2022.
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disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 7523/2022 de 24/08/2022
de acordo com o Processo nº 1140196/2021
dispensar, a pedido, daNiEl MENEZES BENTES, Matrícula nº 54183294/1, 
Professor, da função de diretor i (GEd-3) da EEEM Prof Mauricio Hamoy/
obidos, a contar de 25/08/2022.
Portaria Nº.: 7521/2022 de 24/08/2022
de acordo com o Processo nº 753857/2022
dispensar, a pedido, doriS SilVa aSSUNÇÃo, Matrícula nº 5311381/2, 
Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM Profª 
Edda de Sousa Gonçalves/Soure, a contar de 26/08/2022.
Portaria Nº.: 7522/2022 de 24/08/2022
de acordo com o Processo nº 1005165/2022
dispensar, a pedido, iVaNi da SilVa alVES, Matrícula nº 5820979/2, Pro-
fessor, da função de diretor i (GEd-3) da EEEM Pedro ribeiro Mota/Xingua-
ra, a contar de 08/09/2022.
Portaria Nº.: 7524/2022 de 24/08/2022
de acordo com o Processo nº 1024272/2022
dispensar, a pedido, Maria GraciETE PacHEco fErNaNdES, Matrícula 
nº 5901652/1, Espec. em Educação, da função de Secretaria (GEd-1) da 
EEEf assoc dos Moradores do Jardim res Jaderlar/Belém , a contar de 
26/08/2022.
Portaria Nº.: 7549/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº 10022666/2022
dispensar MarcilEidE BiTENcoUrT da SilVa MarTiNS, Matrícula nº 
5889888/1, Professor, da função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEfM Proº 
Basilio de carvalho/abaetetuba, a contar de 25/08/2022.
Portaria nº.:7562/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº 983133/2022
dispensar aMÉrica do Socorro TaVarES fUrTado, Matrícula nº 
57208294/1, Especialista em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) 
da cEEM.Palmira Gabriel/Barcarena, a contar de 29/08/2022.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.7519/2022 de 24/08/2022
Nome:WalKiria Sa MoraES
Matrícula:5900695/1cargo:assist.administ.
lotação:EE osvaldina Muniz/cameta
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:12/06/12 a 11/06/15
Portaria Nº.7560/2022 de 25/08/2022
Nome:rEGiNa lUcia dE SoUSa PaNToJa
Matrícula:194182/3cargo:Professor
lotação:diretoria de Ensino/Belém
Período:28/08/2022 a 26/10/2022
Triênios:25/04/2000 a 24/04/2003
aProVaÇÃo de escaLa de FÉrias
Portaria nº.:232/2022 de 19/08/2022
Nome:Maria da coNcEiÇÃo da coSTa diaS
Matrícula:57212443/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº Basílio de carvalho/abaetetuba
Portaria nº.:160/2022 de 22/08/2022
Nome:loUrdES aParEcida da SilVa ViaNa
Matrícula:5902240/1 Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Simão Jacinto dos reis/Tucuruí
Portaria nº.:473/2022 de 23/08/2022
Nome:SilVaNEY foNSEca fErrEira SEaBra
Matrícula:57203532/2 Período:24/10/22 à 22/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Elcione Therezinha Zahluth Barbalho/castanhal
Portaria nº.:106/2022 de 27/01/2022
Nome:lUcYElBa da SilVa oliVEira
Matrícula:57213158/1Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EEE. Tecnológica do Pará- itaituba
Portaria nº.:7542/2022 de 24/08/2022
Nome:PaTricia foNSEca GalVÃo
Matrícula:5917041/2 Período:26/12/22 à 09/01/23Exercício:2022
Unidade:divisão de informação e documentação/Belém
Portaria nº.:7520/2022 de 24/08/2022
Nome:HEllEN criSTiNa dE SoUSa araÚJo
Matrícula:57212565/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2021
Unidade:departamento de apoio operacional/Belém
Portaria nº.:7557/2022 de 25/08/2022
Nome:daMiÃo MoNTEiro BorGES
Matrícula:941611/1 Período:10/10/22 à 08/11/22Exercício:2022
Unidade:divisão de Serviços Gerais/Belém
Portaria nº.:7558/2022 de 25/08/2022
Nome:roSE MarY alVES da SilVa
Matrícula:958816/1 Período:17/10/22 à 15/11/22Exercício:2022
Unidade:divisão de Prestação de contas/Belém
Portaria nº.:7559/2022 de 25/08/2022
Nome:ValdEMira doS SaNToS MoTa
Matrícula:6389040/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:Gabinete do Secretário/Belém

Portaria nº.:7543/2022 de 24/08/2022
Nome:SilVia PErEira GoMES
Matrícula:51855938/1Período:21/02/22 à 07/03/22Exercício:2021
Unidade:EE.Pe. Benedito chaves/Belém
Portaria nº.:7544/2022 de 24/08/2022
Nome:Maria dE NaZarE SaNToS doS rEiS
Matrícula:731676/1Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Nossa Senhora de fatimaii/Belém
Portaria nº.:7545/2022 de 24/08/2022
Nome:laiaNE TairYME coElHo da SilVa
Matrícula:5961855/1Período:26/09/22 à 25/10/22Exercício:2021
Unidade:EE. dilma de Souza cattete/Belém
Portaria nº.:7546/2022 de 24/08/2022
Nome:odalicE GoMES da SilVa
Matrícula:6390285/1Período:30/09/22 à 29/10/22Exercício:2022
Unidade:EE. ingles de Souza/Mosqueiro
Portaria nº.:7551/2022 de 25/08/2022
Nome:aBiGail alBiNo dE SoUZa roSaS
Matrícula:57220122/1Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.Eneida de Moraes/ananindeua
Portaria nº.:7552/2022 de 25/08/2022
Nome:EdNa doS SaNToS MoraES
Matrícula:3201716/2Período:15/08/22 à 28/09/22Exercício:2022
Unidade:EE.frei daniel/Belém
Portaria nº.:7553/2022 de 25/08/2022
Nome:Maria roSilENE diaS dE MENdoNÇa
Matrícula:431028/1Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.Eneida de Moraes/ananindeua
Portaria nº.:7554/2022 de 25/08/2022
Nome:ZUila Maria PErEira doS SaNToS
Matrícula:32102196/3Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEf. Estrada Nova/icoaraci
Portaria nº.:235/2022 de 17/08/2022
Nome:MalciVaNE coElHo dUTra
Matrícula:5942180/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Marcílio dias/Gurapá
Portaria nº.:246/2022 de 23/08/2022
Nome:EdclEBEr SoUZa MacEdo
Matrícula:5902078/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:13ª UrE/Breves
Portaria nº.:247/2022 de 23/08/2022
Nome:lÍGia GaMa PacHEco
Matrícula:57215726/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Paulino de Brito/Portel
Portaria nº.:143/2022 de 17/08/2022
Nome:dUlcElENE dE oliVEira liMa
Matrícula:5539579/4 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Tessalônica/irituia
torNar seM eFeito
Portaria nº.: 7537/2022 de 24/08/2022
Tornar sem efeito a PorTaria nº 4008/2017 de 18/04/2017, que concedeu 
45 dias de férias, no período de 03/07/2017 a 16/08/2017, a servidora 
aMalia dE alMEida rioMar, matricula nº 5095620/1, Professor, lotada 
na EE.Hilda Vieira/Belém, referente ao exercício de 2017.
Portaria nº.: 7538/2022 de 24/08/2022
Tornar sem efeito a PorTaria nº 3709/2018 de 12/04/2018, que concedeu 
45 dias de férias, no período de 02/07/2018 a 15/08/2018, a servidora 
aMalia dE alMEida rioMar, matricula nº 5095620/1, Professor, lotada 
na EE.Hilda Vieira/Belém, referente ao exercício de 2018
Portaria nº.: 7539/2022 de 24/08/2022
Tornar sem efeito a PorTaria nº 10696/2019 de 22/10/2019, que concedeu 
45 dias de férias, no período de 01/11/2019 a 15/12/2019, a servidora 
aMalia dE alMEida rioMar, matricula nº 5095620/1, Professor, lotada 
na EE.Hilda Vieira/Belém, referente ao exercício de 2019
Portaria nº.: 7540/2022 de 24/08/2022
Tornar sem efeito a PorTaria nº 2740/2020 de 26/05/2020, que concedeu 
45 dias de férias, no período de 01/07/2020 a 14/08/2020, a servidora 
aMalia dE alMEida rioMar, matricula nº 5095620/1, Professor, lotada 
na EE.Hilda Vieira/Belém, referente ao exercício de 2020
Portaria nº.:7514/2022 de 23/082022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 7384/2022 de 17/08/2022, que 
concedeu 60 dias de licença especial, referente ao triênio de 18/07/2011 
a 17/07/2014, no período de 01/09/2022 à 30/10/2022, a servidora 
dalVa Maria VaSQUES Maia,matricula 5890607/1,assistente 
administrativo,lotada na EE dr agostinho Monteiro/ananindeua.
retiFicar
Portaria nº.:7541/2022 de 24/08/2022
Retificar na PORTARIA nº 7381/2022 de 17/08/2022, que concedeu 30 dias 
de férias regulamentares, no período de 02/01/2023 a 31/01/2023 para 
10/01/2023 a 08/02/2023, referente ao exercício de 2022, a servidora 
Maria aNGElica MoNTEiro da coSTa , matricula nº 239712/1, Escrevente 
datilografo, lotada na divisão de informação e documentação/Belém.
errata
errata da Publicação da Portaria que concedeu Licença espe-
cial a adriaNa de JesUs siLVa soUsa
onde se lê:PorTaria nº.7495/2022 de 23/08/2022
Leia-se:PorTaria nº.7496/2022 de 23/08/2022
Publicada no Diário Oficial nº. 35.090 de 25/08/2022

Protocolo: 844910
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Portaria
.

eXoNeraÇÃo de carGo eM coMissÃo
Protocolo: 2022/1061838
Portaria N° 3481/22, de 23 de agosto de 2022.
EXoNErar, o(a) servidor(a) aMaNda dE JESUS araUJo TriNdadE Pa-
rENTE, id. funcional nº 5945027/ 3, do cargo em comissão de coor-
dENador dE SErViÇo dE ProcESSaMENTo dE dadoS E SUPorTE dE 
EQUiPaMENToS do caMPUS i - ccSE, código GEP-daS-011.2, a contar 
de 01.09.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 844604
ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
Protocolo: 2022/862666
Portaria N° 3492/22, de 23 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) TaTiaNE oliVEira NaSciMENTo, id. funcio-
nal nº 55590027/ 3, cargo de TEcNico EM fiSioTEraPia B - iV, lotada na 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, Progressão funcional 
por antiguidade, período aquisitivo 2020/2022, para referência i da classe 
c, do cargo de TEcNico EM fiSioTEraPia, integrante do quadro per-
manente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa, 
com vigência retroativa a contar de 06.07.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
ProTocolo: 2022/749242
Portaria N° 3496/22, de 23 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) THaYaNa criSTiNa dE aNdradE rodriGUES, 
id. funcional nº 57201497/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo c - i, 
lotada na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, Progressão 
funcional por Merecimento-avaliação de desempenho, período aquisitivo 
2018/2020, para referência ii da classe c, do cargo de aGENTE adMiNiSTra-
TiVo integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrati-
vos e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 14.06.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa Protocolo: 2022/862823
Portaria N° 3498/22, de 23 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aPio ricardo NaZarETH diaS, id. funcio-
nal nº 54191258/ 2, cargo de TEcNico c - ii, lotado na coordENadoria 
adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, Progressão funcional por Merecimento 
- Qualificação Profissional, para referência IV da Classe C, do cargo de 
TEcNico integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, ad-
ministrativos e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 
06.07.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 844572
coMissÃo de siNdicÂNcia
Protocolo: 2022/77016
Portaria N° 3501/22, de 24 de aGosto de 2022
art. 1º – coNSTiTUir, a coMiSSÃo dE SiNdicÂNcia, para apurar os 
fatos supramencionados, composta dos seguintes servidores;
PrESidENTE da coMiSSÃo id. fUNcioNal carGo
darly rodrigues Pompeu 57193228-1 ProfESSor aSSiSTENTE iV
MEMBroS
Higson rodrigues coelho 57193315-1 ProfESSor adJUNTo i
ricardo figueiredo Pinto 304441/2 ProfESSor adJUNTo iV
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório conclu-
sivo no prazo legal,
conforme previsto no art. 201, Parágrafo único do rJU, a contar da data de 
publicação da presente PorTaria.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 844590
NoMeaÇÃo de carGo eM coMissÃo
Protocolo: 2022/1061829
Portaria N° 3483/22, de 23 de agosto de 2022
NoMEar, aMaNda dE JESUS araUJo TriNdadE ParENTE, para exercer o 
cargo em comissão de coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS da 
caPiTal ( caMPUS i), código GEP-daS-011.3, a contar de 01.09.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1061838
Portaria N° 3482/22, de 23 de agosto de 2022
NoMEar, Maria EdilENE PaiVa doS SaNToS, para exercer o cargo em 
comissão de coordENador dE SErViÇo dE ProcESSaMENTo dE da-
doS E SUPorTE dE EQUiPaMENToS do caMPUS i - ccSE, código GEP-
daS-011.2, a contar de 01.09.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 844539

NoMeaÇÃo Para carGo eFetiVo - coNcUrso PÚBLico editaL 
080/2019-UePa
Protocolo: 2022/717845
Portaria N° 3487/22, de 23 de agosto de 2022.
NoMEar em função de aprovação em concurso Público, iZaMara car-
NEiro dE SoUSa, para exercer o cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, 
lotado(a) no caMPUS dE ViGia.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 844552
reMoÇÃo Pro-teMPore de serVidor
Protocolo: 2022/774351
Portaria N° 3485/22, de 23 de agosto de 2022
rEMoVEr, pró-tempore, o(a) servidor(a) alESSaNdrE SaMPaio da Sil-
Va, id. funcional n° 5888727/ 2, cargo de ProfESSor aUXiliar, do caM-
PUS dE BarcarENa, para o caMPUS i - ccSE, no período de 01.06.2021 
até 31.05.2023
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 844548
ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Protocolo: 2022/378785
Portaria N° 3484/22, de 23 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) GiSElE rodriGUES dE carValHo oli-
VEira, id. funcional nº 5941331/ 1, cargo de ProfESSor aUXiliar, 
lotado(a) no(a) caMPUS dE MaraBa, progressão  VErTical, para refe-
rência i  da classe de ProfESSor aSSiSTENTE com vigência a contar de 
30.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 844542
PerMUta de GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL
Protocolo: 2022/410038
Portaria N° 3489/22, de 23 de agosto de 2022
art. 1º - coNcEdEr a servidora MicHElE ariaNE rocHa dE SoUSa, id. 
funcional nº 5957057/ 1, cargo de TEcNico a, lotado(a) no(a) caMPUS 
DE IGARAPE ACU, gratificação de tempo integral, em percentual fixado de 
60% (sessenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo, a contar 
de 01.09.2022.
Art. 2º - CESSAR, a contar de 01.09.2022, a gratificação de tempo integral 
do servidor EdElMiro coNcEicao SoarES, id. funcional nº 5041040/ 1, 
cargo de TEcNico B, lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa 
DO CAMPUS I, em virtude de permuta da referida gratificação.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 844562

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/947593
Portaria N° 3491/22, de 23 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) roBErTa dE oliVEira corrEa, id. fun-
cional nº 5657601/ 4, cargo de TEcNico c, lotado(a) no(a) coordE-
Nadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 17.07.2014 a 16.07.2017, no período de 
05.09.2022 a 04.10.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
ProtocoLo:2022/817637
Portaria N° 3493/22, de 23 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aNToNio carloS MElo dE oliVEira, 
id. funcional nº 5477271/ 2, cargo de arTificE dE MaNUTENcao, lo-
tado(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 150 
(cento e cinquenta) dias de licença Prêmio, no período de 01.08.2022 a 
28.12.2022, referente aos triênios:
01.02.2011 a 31.01.2014 = 60 (sessenta) dias;
01.02.2014 a 31.01.2017 = 60 (sessenta) dias;
01.02.2017 a 31.01.2020 = 30 (trinta) dias;
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/111592
Portaria N° 3495/22, de 23 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) EliZaBETE da SilVa fEiToSa, id. funcional 
nº 57205626/ 2, cargo de aUXiliar dE laBoraTorio, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, 30 (trinta) dias de li-
cença Prêmio, referente ao triênio de 28.01.2009 a 27.01.2012, no período 
de 02.01.2023 a 31.01.2023.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa ProTocolo: 2022/679738
Portaria N° 3499/22, de 23 de agosto de 2022.
dETErMiNar ao(a) servidor(a) aNGElo MaXiMo SilVa dE GoES, id. 
funcional nº 57202130/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS V, goze de 
30(trinta) dias restantes de licença Prêmio, concedido pela PorTaria nº 
3187, de 16.11.2016, referente ao triênio de 11.08.2011 a 10.08.2014, no 
período de 21.11.2022 a 20.12.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
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ProtocoLo:2022/981635
Portaria N° 3500/22, de 23 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) dEYZiaNNE da coSTa do NaSciMENTo, 
id. funcional nº 57209359/ 1, cargo de aUXiliar dE laBoraTorio, 
lotado(a) no(a) caMPUS dE BarcarENa, 60 (sessenta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 15.12.2017 a 19.07.2022, no período de 
01.09.2022 a 30.10.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 844568

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo
Protocolo: 2022/1061145
Portaria N° 3497/22, de 23 de agosto de 2022.
art. 1º dESiGNar os membros abaixo relacionados, para comporem o 
comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos – UEPa, centro 
de ciência Biológicas e da Saúde campus Vii – cEPar, da Universidade do 
Estado do Pará

MeMBros coNdiÇÃo MatrÍcULa LotaÇÃo
adriana Paiva camargo Saraiva coordenador 5891742/1 campus Vii
raphael do Nascimento Gentil Vice coordenador 54196793/2 campus Vii

Betânia luz lima Secretária 57201232/1 campus Vii
Virvalene costa de Melo Membro Titular 57174322/3 campus Vii

Marcus flávio Magalhães Mesquita Membro Titular 5932286 campus Vii
Jerônimo cavalcante dantas da Silva Membro Suplente 5914183/3 campus Vii

fernando Tenreiro dos Santos Membro Titular 57231100/3 campus Vii
Eliane do Socorro de Sousa aguiar Brito Membro Titular 54186743/2 campus iii

Maria Graciete rodrigues do amaral Membro Suplente 57188877 campus XV
Milta Mariane da Mata Martins Membro Titular 5863503/5 campus Vii

art. 2º- Esta PorTaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 
em contrário.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 2022/980224
Portaria N° 3503/22, de 24 de agosto de 2022
art. 1º - dESiGNar o (a) servidor (a) roNiValdo laMEira diaS, id. fun-
cional nº 57190297/ 2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, para assumir 
a coordENaÇÃo adJUNTa do cUrSo dE GradUaÇÃo EM EdUcaÇÃo 
fÍSica No caMPUS dE SaNTarÉM, com vigência a contar de 01.08.2022
art. 2º – ficaM rEVoGadaS as demais disposições em contrário.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 844580

.

.

errata
.

errata do iNstrUMeNto do 2° terMo aditiVo do coNtra-
toN° 016/2020 - UePa
Processo Nº 2022/919573
oNdE SE lÊ :” neste ato, representada pelo Sr. aNToNio faBrÍcio ro-
driGUES dE alENcar,portador da carteira de identidade rG nº 4764718, 
e cPf n° 772.353.802-25, residente e domiciliado nesta cidade”
lEia-SE: “neste ato, representada pela Sra. Mara criSTiNa forTUNaTo, 
brasileira, casada,gerente comercial, portadora da cédula de identidade 
rG n° 40.564.664-1 e cPf319.390.718-95, residente e domiciliada em 
São Paulo/SP”
PUBlicado No doE do dia 19/08/2022
NÚMEro da PUBlicaÇÃo No doE: 35.082
NÚMEro do ProTocolo No doE: 841718

Protocolo: 844616

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 32/2022
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Material de consumo para atender as atividades ad-
ministrativas, de ensino e pesquisa do BioTÉrio e lcE/UEPa. ENTrEGa do 
EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.br/compras/pt
-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir do dia 26/08/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 08/09/2022
Hora: 10h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.8870
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 844608

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 11/2022 Processo oriGiNÁ-
rio: 2022/692164-UePa data de assiNatUra: 25/08/2022
oBJETo do aPoSTilaMENTo: o presente Termo de apostilamen-
to ao contrato Nº 11/2022, firmado entre a Universidade do Esta-
do do Pará/UEPa e a empresa arrais Serviços Mecânicos Eireli, que tra-
ta da prestação de serviços de locaÇÃo dE VEÍcUloS aUToMoTo-
RES TERRESTRES, sem motorista, tem por finalidade fazer correção da 
natureza de despesa, de 339039 para 339033 e inclusão de fonte do te-
souro 0102 na funcional Programática 74201.12.364.1506.8870, na 
cláusula Sexta do referido contrato, conforme nova informação presta-
da pelo setor interessado, nos autos (anexo 82).
JUSTificaTiVa: Este termo é para possibilitar alteração do disposto à do-
tação orçamentária descrita no contrato 11/2022, conforme nova infor-
mação prestada pelo setor interessado, a fim de que a UEPA possa efe-
tuar pagamento das despesas do serviço de locação de veículos, ficando 
definida a nova Dotação Orçamentária, conforme abaixo:
funcional Programática: 48101.19.364.1506.8866 - incentivo ao Proje-
to Gestão de Esporte Universitário
Elemento de despesa: 339033 - Passagens e despesas com locomoção
fonte: 0124008794 - recurso do convênio SEcTET/UEPa
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870 - desenvolvimento or-
ganizacional do Ensino Superior
Elemento de despesa: 339033 - Passagens e despesas com locomoção
fonte: 0102 - recurso ordinário da Educação
aPoSTilaMENToS aNTEriorES: xx/xxxx
ParTES: UNiVErSidadE do ESTado do Pará e arraiS SErViÇoS ME-
cÂNicoS EirEli
fUNdaMENTo lEGal: §8º do art. 65, da lei federal nº 8.666/93
Belém (Pa), 25 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador rESPoNSáVEl

Protocolo: 844610
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Protocolo: 2022/759492
Portaria N° 3502/22, de 24 de agosto de 2022
art. 1º – TorNar SEM EfEiTo a PorTaria 2796/22 de 06 de Julho de 
2022, publicada no doE 35.040, de 11 de Julho de 2022;
art. 2º – coNSTiTUir, a coMiSSÃo, para apurar os fatos supramenciona-
dos, composta dos seguintes servidores:
Presidente: MaTrÍcUla carGo
roSÂNGEla liMa da SilVa  54190427/3  ProfESSor aSSiSTENTE i
Membro
EriKa criSTiNa dE carValHo 5964326/1  ProfESSora SUBSTiTUTa
SilVa PErEira
JoSÉ roBErTTo ZaffaloN 54196628/3  ProfESSor adJUNTo
JUNior
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 844603
torNar seM eFeito Portaria
Protocolo: 2022/717845
Portaria N° 3486/22, de 23 de agosto de 2022
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 2599/22 de 23.06.2022, publicada 
no d.o.E nº 35.024 de 28.06.2022 que nomeou o(a) candidato(a) KariNa 
cHaVES da SilVa, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado (a) no 
caMPUS dE ViGia.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1049103
Portaria N° 3494/22, de 23 de agosto de 2022.
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 2295/22 de 06.06.2022, publicada 
no d.o.E nº 35.000 de 08.06.2022 que concedeu licença prêmio a 
servidora SaNdra coElHo BarGacHi, id. funcional nº 3153770/ 1, 
cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, lotado (a) na coordENadoria 
adMiNiSTraTiVa do caMPUS iii.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 844558
..

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

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1180/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/ 1075253
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 1.250,00 (Mil E dU-
ZENToS E ciNQUENTa rEaiS), em favor do (a) servidor (a), NaZarE-
No do ESPiriTo SaNTo doS SaNToS,GErENTE, 5946528/1, cPf Nº 
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146.335.662 – 53 para atender as solicitações de implantação de Equipa-
mentos Públicos de Segurança alimentar e Nutricional.
43.101 – 08.244.1505.7678 f:0101 267.235
dESPESa: : 339036 – PESSoal fiSica
r$ 1.250,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
25 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 1178/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/ 1081594
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 1.500,00 (Mil E QUi-
NHENToS rEaiS), em favor do (a) servidor (a), cHarlES MoraNdiNi 
SilVEira dE MaToS, 3542761/1, cPf Nº 997.417.762 – 68 para atender 
as solicitações de implantação de equipamentos Públicos de Segurança 
alimentar e Nutricional.
43.101 – 08.244.1505.7678 f:0101 267.235
dESPESa: : 339030 - Material de
consumo: r$ 1.500,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
25 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 844783

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1176/2022 – 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/ 1038143
rESolVE:
autorizar o pagamento de 20 e ½ (vinte e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
SElMa alfaia foNSEca, 5767814/4, PSicoloGo, que se deslocara para 
os Municípios de rondon do Pará, dom Eliseu, Ulianópolis, Paragominas, 
ipixuna do Pará, Tomé-açú do Pará, aurora do Pará, e Mãe do rio/Pa no 
período de 28/08 a 17/09/2022 com objetivo de apoio à Gestão e aos Ser-
viços Socioassistenciais. WilSoN GUErrEiro dE HolaNda, 3216640/1, 
MoToriSTa com objetivo de conduzir Técnico da cPSE – ac/SEaSTE.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1500.8806 f: 0139002241 254.778 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1177/2022 – 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/ 1047117
rESolVE:
autorizar o pagamento de 20 e ½ (vinte e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
MarlENE do Socorro corrÊa MoNTEiro, 54192686/1, aSSiSTENTE 
Social, aNa criSTiNa NaSciMENTo da SilVa, 3218023/1, auxiliar Téc-
nico, que se deslocaram para os Municípios de Santa luzia, Bonito e Prima-
vera/Pa no período de 11/09 a 01/10/2022 com objetivo de apoio à Gestão 
e aos Serviços Socioassistenciais. claUdEMir SiNal PadilHa TEiXEira, 
5907277/1, MoToriSTa, com objetivo de conduzir veiculo com as Técnica 
da cPSE-Mc/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f:0107006357 234.135 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1174/2022 – 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/ 1061894
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ (meia) diárias Para cada SErVidor ciTado
aBaiXo: 
roNald fUrTado MarQUES,3542659/1, aSS.adMiNiSTraTiVo,Maria 
cElESTE MENEZES dE alcaNTara, 55208830/1, aSS.adMiNiSTraTiVo, 
JoSÉ lUiZ fErrEira da crUZ, 54190670/1, aGENTE dE PorTaria, que 
se deslocara para o Município de BENEVidES/Pa no dia 26/08/2022 com 
objetivo de Enfrentamento ao sub registro civil ,aNdErSoN MacEdo da 
SilVa, 57224957/2 MoToriSTa, coM oBJETiVo dE coNdUZir VEicUlo 
coM TÉcNico da drccp/seaster.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1500.8806 f:0139002241 254.778 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 844781

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

errata da Portaria nº 684 de 28.07.2022, publicada no doe Nº 
35.062 de 29.07.2022, Protocolo: 833488.
onde se lê: 5902555/4
Leia – se: 5902555/1
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 844708

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 532/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 24 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 2022/1071336.
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o período de férias do servidor:
alEXaNdrE dE SoUSa TEiXEira da coSTa, matrícula nº 57201752/1,
concedido por meio da PorTaria nº 351/2022-GGP/SEJUdH, de 
22/06/2022, publicado no diário oficial nº 35.018, de 23/06/2022. A contar 
de 23/08 /2022, até ulterior deliberação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MiilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 844585

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

suprimento de Fundos
Processo: 998946/2022
Portaria: 535 /2022
Prazo para aplicação (sessenta dias): 60
Prazo para prestação de contas (em dias): 10
Nome do servidor: WalQUÍria criSTiNa BaTiSTa alVES BarBoSa
cargo do servidor: ouvidora
Matrícula do servidor: 5624096/4
recursos: fonte de Trabalho: 188338 fonte de recurso: 0101
despesa 339030....... Valor: r$ 600,00
observação: Para atender despesas de caráter Eventual. Prazo de aplica-
ção será de 60 (sessenta) dias, a partir da emissão da ordem Bancária.
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 844416
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suprimento de Fundos
Processo: 1046744/2022
Portaria: 536 /2022
Prazo para aplicação (sessenta dias): 60
Prazo para prestação de contas (em dias): 10
Nome do servidor: flávio de Paula Moreira
cargo do servidor: Gerente GPdJ
Matrícula do servidor: 5956831/1
recursos: fonte de Trabalho: 188799 fonte de recurso: 0101
despesa 339039:....... Valor: r$ 4.000,00
observação: Para atender despesas de caráter Eventual. Prazo de aplica-
ção será de 60 (sessenta) dias, a partir da emissão da ordem Bancária.
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 844423

.

.

diÁria
.

Portaria N° 538 de 24 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 2022/1073783.
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
r E S o l V E:
coNcEdEr ciNco E MEia diárias em favor da colaboradora Eventual,, 
abaixo identificado, Formação para os conselhos municipais dos direitos da 
mulher, dos municípios de Santarém, alenquer, Óbidos, oriximiná e Juruti/
Pa, no período de 12 a 17 de setembro de 2022. 

Nome cargo Matrícula
Maria roSa SilVa alMEida colaboradora Eventual Sem matrícula

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 24 dE 
aGoSTo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 844739
Portaria N° 408 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 2022/1047616
r E S o l V E:
coNcEdEr dUaS E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, REALIZAR PRECURSÃO DA ATIVIDADE (MUTIRÃO DE 
aTENdiMENTo) EM ParcEria coM o ProcoN MUNiciPal, no período de 
01 a 03/09/2022, no município de capanema/Pa 

Nome cargo Matrícula
criSTiaNE Maia do ESPÍriTo SaNTo Técnica em Gestão Pública 57202664/2

iVaNEidE BESSa caMPoS Técnica em Gestão Pública 57202321/1
claUdio daS MErcÊS cordEiro dE caSTro Motorista 5061288/4

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: 844453
Portaria N° 534 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 2022/1037764
r E S o l V E:
coNcEdEr dUaS E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para participar do evento “Afros em Foco”, no período 
de 29 a 31/08/2022, no município de Santa luzia do Pará/Pa 

Nome cargo Matrícula

roBErTa VaScoNcEloS da cUNHa Gerente 5958698/1

PEdro JoSÉ SilVa da SilVa Motorista 57192939

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 17 dE 
aGoSTo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 844410
Portaria N°520 de 19 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 2022/1057470.

r E S o l V E:
coNcEdEr TrÊS E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para participar de agenda institucional, acompanha-
mentos das ações de governo, no município de Marabá/Pa, no período de 
19/08/2022 a 22/08/2022. 

Nome cargo Matrícula

ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM Secretário SEJUdH 5958936/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 19 dE 
aGoSTo dE 2022
faBiaNo ScHErEr SoUSa coElHo.
Secretário adjunto de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 844402
Portaria N° 512 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 2022/1040405.
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
r E S o l V E:
coNcEdEr TrÊS E MEia diárias em favor da colaboradora Eventual , abai-
xo identificada, Participação de Reunião Ordinária do Conselho Estadual 
dos direitos da Mulher - no período de 28 a 31 de agosto de 2022, acará/
Belém/acará/Pa. 

Nome cargo Matrícula

JUrEMa Maria do aMParo col. 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: 844465
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

errata
.

errata do Protocolo: 843875, publicada no doe 35.090, de 
25/08/2022.
oNde se LÊ: “PorTaria N°376”.
Leia-se: “PorTaria N°476”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 844472

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
termo aditivo: 02
contrato nº: 08/2020
data da assinatura: 25/08/2022.
Vigência: 26/08/2022 a 25/08/2023.
Classificação do objeto: Outros
Justificativa: Justifica-se a celebração do presente aditivo devido prorroga-
ção de prazo por mais 12 (doze) meses.
orçamento:
Unidade orçamentária: 24.101
função Programática: 22.122.1297-8338
Natureza da despesa: 339039
fonte: 0101
origem do recurso: Estadual
coNTraTado
Nome: coNSErP MaNUTENÇÃo dE ElEVadorES lTda
c.N.P.J: 00.489.015/0001-65
Endereço: Travessa Mauriti nº 2819, Belém/Pa, cEP. 66.093-18.
ordenador(a): aNadElia diViNa SaNToS.

Protocolo: 844698
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.

diÁria
.

Portaria N° 514/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 25 de aGosto de 2022.
Nome:JoSilENE dE MElo fErrEira/Matrícula:5956811/1/cargo:assessor/lo-
tado:dfM/origem:Belém-Pa/destino:Marituba-Pa/dia:12/08/2022/diária:0,5(-
meia)/objetivo: realizar visita técnica na feira do município de Marituba.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 844417
..

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 024/2021
Processo adMiNistratiVo N.º 024/2021
inexigibilidade de licitação N.º 007/2021
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: cENTENo, NaSciMENTo, PiNHEiro, alMEida & GraiM ad-
VoGadoS aSSociadoS cNPJ nº 13.766.237/0001-20.
objeto: a prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de 
serviços por escritório de advocacia especializado para fins de assessora-
mento jurídico em geral, consultoria e representação judicial, bem como 
extrajudicial da contratante, nas áreas de direito empresarial, societário 
administrativo, administrativo fiscal, tributário, cível, ambiental e traba-
lhista e, o reajuste do valor mensal do contrato, cujo preço mensal passará 
de r$ 9.000,00 (nove mil reais) para r$ 9.906,23 (nove mil, novecentos e 
seis reais e vinte e três centavos).
Prazo de prorrogação: 12 (doze) meses a contar de 25.08.2022
Valor do aditivo: r$ 118.874,76 (cento e dezoito mil, oitocentos e setenta 
e quatro reais e setenta e seis centavos).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar e andré Macêdo
Pela contratada: arthur Siso Pinheiro.
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 24 de agosto de 2022.

Protocolo: 844600

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 21/2022
Processo nº 034/2022 - objeto: Trata-se de procedimento administrativo vi-
sando à contratação de pessoa jurídica especializada em desenvolvimento 
web para reformulação do site da companhia de Gás do Pará e prestação de 
serviços de hospedagem de site, incluindo serviços de manutenção preven-
tiva e corretiva. fundamento legal: art. 29, inciso ii, da lei 13.303/16 c/c 
artigo123 e seguintes do rilc. autorizado em reunião da diretoria Executiva 
da companhia de Gás do Estado do Pará. Mesa: diretora Presidente cláudia 
Bitar, diretor administrativo e financeiro andré Macêdo e pelo diretor Técnico 
e comercial Paulo Guardado. Valor Global: r$ 15.570,00 (Quinze mil, qui-
nhentos e setenta reais). contratada: Saddi E aNToNiNi lTda – ME (Wlib 
aniz), inscrita no cNPJ nº 10.814.480/0001-88.

Protocolo: 844470

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
coNtrato: 024/2017.
TErMo adiTiVo: 4º
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo adiTiVo: 24/08/2022.
oBJETo: Serviços de Telefonia fixa comutada (STfc).
JUSTificaTiVa: a) Prorrogar o prazo de execução do objeto, excep-
cionalmente, por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 07/09/2022 a 
06/09/2023, nos termos do artigo 71, caput, da lei nº 13.303/16.
coNTraTada: claro S.a., devidamente inscrita no cNPJ sob o nº 
40.432.544/0001-47, com sede na rua Henri dunant, nº 780 - Torres a e 
B, Santo amaro - São Paulo (SP).
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 844595

..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 122/2022, GaB/iMetroParÁ, 25 de agosto de 2022.
dispõe sobre licença Prêmio de servidor.
o Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.973 de 
18 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 98 a 99 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Processo nº 551/2022 Protocolo nº 202202291.
rESolVE:
art. 1º - coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora MaNo-
Ela MorGado MarTiNS, mat. 57198210/2, ocupante do cargo de Procu-
radora autárquica,  referente ao período aquisitivo 03/10/2012/2015, com 
início em 24 de agosto de 2022 e término em 22 de setembro de 2022.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
retroagindo seus efeitos a contar de 24/08/2022.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 25 de agosto de 2022.
Valber luiz Barbosa duarte
Presidente, em Exercício.
iMETroPará

Protocolo: 844676

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 121/2022, GaB/iMetroParÁ, 24 de agosto de 2022.
dispõe sobre designação de servidor.
o Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.973 de 
18 de maio de 2022.
coNSidEraNdo a PorTaria de nº 106/2022, GaB/iMETroPara de 05 
de agosto de 2022. Publicada no doE n° 35.069 de 04 de agosto de 2022.
rESolVE:
art. 1º – dESiGNar o servidor cicEro alVES dE SoUZa, matrícula nº 
028, ocupante do cargo de auxiliar de Metrologia, para responder pela 
Gerência da agência de Santarém, durante o impedimento do titular, no 
período de 05/09/2022 à 04/10/2022.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 24 de agosto de 2022.
Valber luiz Barbosa duarte
Presidente, em Exercício
iMETroPará

Protocolo: 844460

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 266/2022 de 24/08/2022. 
art. 1º coNcEdEr licença Prêmio de 30 (trinta) dias ao servidor ENocK 
PErEira doS SaNToS, matrícula nº 2022370/1, oUVidor, no período 
de 04/10/2022 a 02/11/2022, referente ao triênio de 01/02/1998 
a 31/01/2001, conforme processo nº 2022/1039523. VilSoN JoÃo 
ScHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 844414

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 268/2022
o Presidente em exercício da Junta comercial do Estado do Pará – JUcEPa, 
no uso da faculdade que lhe confere os incisos XVii e XXiii do art. 25, do 
decreto federal n.º1.800, de 30 de Janeiro de 1996 que regulamenta a lei 
federal n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o regis-
tro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providên-
cias, e; coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94; e coNSidEraNdo, a 
lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 67; e coNSidEraNdo a solicitação 
da daf de 08/08/2022.
r E S o l V E:
Art. 1º DESIGNAR como fiscais do contrato nº 29/2021, celebrado com a 
empresa Mcr SiSTEMaS E coNSUlToria lTda, servidor fabíola figuei-
redo Uchoa, matrícula: 6403800/1, como fiscal titular, e o servidor Flavio 
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Alexandre Souza Nunes, matrícula 5965429/1, como fiscal suplente, con-
forme processo nº 2022/961741.
art. 2º rEVoGar a PorTaria nº 134/2021, publicada em 18 de agosto de 
2021 no d.o.E nº 34.674, protocolo 693392.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
data da assinatura: 24/08/2022.
VilSoN JoÃo ScHUBEr
Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 844468
Portaria Nº 259/2022
o Presidente em exercício da Junta comercial do Estado do Pará – JUcEPa, 
no uso da faculdade que lhe confere os incisos XVii e XXiii do art. 25, 
do decreto federal n.º1.800, de 30 de Janeiro de 1996 que regulamenta 
a lei federal n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre 
o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras 
providências, e;
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94; e
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 67; e
coNSidEraNdo as solicitações da daf de 08/08/2022.
r E S o l V E:
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 21/2022, celebrado com a 
empresa driVE a iNforMáTica lTda – filial Pará, inscrita no cNPJ 
00.677.870/0003-61, o servidor fláVio alEXaNdrE SoUZa NUNES, 
matrícula nº 5965429/1, e como suplente o servidor claUdio roBEr-
To PErEira caNElaS, matrícula nº 5898269/1, conforme processo nº 
2022/957720.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
data da assinatura: 24/08/2022
VilSoN JoÃo ScHUBEr
Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 844436

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 262/2022 de 24/08/2022. 
art. 1º coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor ricardo anisio 
de Souza lima, matrícula 5931928/2 , no valor de r$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos reais), para atendimento das despesas de pronto 
pagamento da assessoria regional, conforme discriminação abaixo: 
72201.23.691.1498.8783 Modernização do acesso ao registro Mercantil; 
Natureza da despesa: 339036.00 outros Serv. de 3º - Pf (r$ 1.500,00); 
339039.00 outros Serv. de 3° - PJ (r$ 1.000,00). art. 2º informamos que 
o referido servidor atende o art 4° do decreto Estadual nº 1.180/2008. 
art. 3º o prazo para aplicação deverá ser de 45 (quarenta e cinco) dias, 
a contar da data da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de 
contas ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, após o término da aplicação, 
conforme processo nº 2022/1037840. VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente 
em exercício.

Protocolo: 844401

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 258/2022 de 24/08/2022. 
art. 1º coNcEdEr 2,5 (duas e meia) diárias aos servidores alEXaNdrE 
alBErTo fiGUEirEdo raYol, Gerente administrativo, matrícula nº 
5964613/2 e fEliPE fraNco PiNGarilHo, coordenador regional, 
matrícula nº 5933002/2, para realizarem visitas técnicas as Unidades 
desconcentradas nas cidades de ourilândia do Norte e Tucumã/ Pa, com 
saída de Belém no dia 17/08/2022 e retorno no dia 19/08/2022, conforme 
processo n° 2022/1039418. VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente em 
exercício.

Protocolo: 844397
Portaria Nº 267/2022 de 24/08/2022. 
art. 1º coNcEdEr 4,5 (quatro e meia) diárias à servidora Maria dE 
fáTiMa caValcaNTE VaScoNcEloS, Gerente de Projetos, matrícula nº 
184560/4, a fim de realizar visita técnica na Unidade Desconcentrada da 
cidade de abaetetuba/Pa, com saída de Belém no dia 22/08/2022 e retorno 
no dia 26/08/2022, conforme processo n° 2022/1050739. VilSoN JoÃo 
ScHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 844415

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 264/2022 de 24/08/2022. 
art. 1º coNcEdEr férias à servidora MÔNica GaMElaS KalUME, matrícula 
nº 942120/1, de 19/09/2022 a 03/10/2022, referente ao período aquisitivo 
01/01/2021 a 31/12/2021, conforme o processo nº 2022/1056385. 
VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 844406
Portaria Nº 263/2022 de 24/08/2022. 
art. 1º coNcEdEr férias ao servidor aiua reis Queiroz, matricula nº 
57225310/1, de 01/09/2022 a 30/09/2022, referente ao período aquisitivo 
17/03/2020 a 16/03/2021, conforme o processo nº 2022/1062747. 
VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 844404

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 260/2022 de 24/08/2022. 
art. 1º iNTErroMPEr a participação do regime de TElETraBalHo, a 
servidora NilcE carMEN da coSTa frEiTaS, matrícula n° 5889504/1, 
a partir de 17/08/2022, conforme Processo 2022/1044996. VilSoN JoÃo 
ScHUBEr – Presidente em exercício

Protocolo: 844399
Portaria Nº 265/2022 de 24/08/2022. 
art. 1º interromper a designação da servidora Elizabeth Palheta Silva, no 
regime de Teletrabalho, a partir do dia 31/08/2022, conforme Processo nº 
2022/1049606. VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 844412
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 128/2022 – 25 de aGosto de 2022.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
Lei 7.774, de 23/12/2013 e Decreto publicado no Diário Oficial do Estado 
n°34.918 de 1° de abril de 2022.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias aos servidores abaixo, de acordo com as bases vi-
gentes, no trecho Belém / Paragominas / Belém, com o objetivo de realizar 
visita e palestra aos microempreendedores do município acima menciona-
do, do programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ 
cPF cargo Período

Nº de 
diá-
rias

orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo 5791916 SEcrET. dE GaBiNETE 26 a 
27/08/2022 1 1/2

HEllEN roSE loBaTo SaNToS 5961639 dirETora oPEr. 26 a 
27/08/2022 1 1/2

Marcio TaVarES BraGa JUNior 5963232 GErENTE rEGioNal 26 a 
27/08/2022 1 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 844609

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 1108/2022, de 24 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1447009-UGP/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora caSSia rEGiNa SaNTaNa rEiS, Matrícula 
nº 5843880/2, cargo/função: Técnico em Gestão Pública-contador, 
como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

112/2022 Mic contabilidade, auditoria, Perícia, 
Tecnologia, cursos e Treinamento ltda

Serviços de auditoria contábil e financeira para o Pro-
grama Municípios Sustentáveis do Estado do Pará.

ii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 844658
Portaria Nº. 1111/2022, de 25 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
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coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1054280, de 18/08/2022, 
e Memorando nº 526/2022 de 18/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor MarcUS ViNiciUS aNGEliM dE aZEVEdo, Ma-
trícula nº 5936254/2, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Convê-
nio celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

298/2022 Prefeitura Municipal de oeiras 
do Pará

construção do Muro de arrimo, drenagem, calçamen-
to, Urbanização e instalação de Praça, no Município de 

oeiras do Pará/Pa.

ii – dESiGNar o servidor daNiEl MarTiNS cUNHa, Matrícula nº 
55587239/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 844945

.

.

errata
.

errata
Na matéria, protocolo nº 803369, publicada no doE nº º 34.982, dE 25 dE 
Maio dE 2022, referente ao 3º Tac Nº 06/2019 - PE Nº 11/2018:
oNde se LÊ: TErMo adiTiVo a coNTraTo 3º Tac Nº 06/2019 - cV Nº 
11/2018
Leia-se: TErMo adiTiVo a coNTraTo 3º Tac Nº 06/2019 - PE Nº 
11/2018
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 844487

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

7° terMo aditiVo ao coNtrato N° 29/2020 - tP N° 20/2019
 Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Empresa Mais Brasil construtora EirEli – cNPJ 26.916.786/0001-85
objeto do contrato: Execução de conclusão do Sistema de abastecimento 
de água, no município de anajás, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 25/08/2022 à 21/02/2023
data da assinatura: 25/08/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 844899

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1° terMo aditiVo ao coNVÊNio 13/2022
 Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de augusto corrêa– cNPJ 04.873.600/0001-15
objeto do convênio: construção de arena esportiva, no município de au-
gusto corrêa, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 25/08/2022 à 24/10/2022
data da assinatura: 25/08/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 844649
terMo aditiVo a coNVÊNio
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 53/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Quatipuru – cNPJ: 01.612.367/0001-29
oBJETo do coNVÊNio: conclusão da construção do Ginásio Poliesportivo 
com 01 arquibancada e Vestiário, Bairro Vitaulândia, Municipio de Quatipuru-
Pa e construção de Uma Quadra Poliesportiva com 01 arquibancada s Sem 
cobertura, no distrito de Boa Vista no Município de Quatipuru, neste Estado
JUSTificaTiVa: alteração de cláusula do convênio
daTa da aSSiNaTUra: 25/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 844543

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1099/2022, de 23 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/1038681, de 16/08/2022 
– diSET/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor alEXaNdrE JoSÉ alMEida dE alENcar, Ma-
trícula n°. 5907413/3; cargo/função: diretor, Suprimento de fundos no 
valor de R$ 200,00 (duzentos reais) o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.8694 0101 339033 200,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 844640

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 1098/2022, de 23 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1038681, de 16/08/2022 
– diSET/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: alexandre José almeida de alencar, Matrícula nº 5907413/3, cargo/
função: diretor.
NoME: antônia Maria ribeiro almeida, Matrícula nº 5268664/2, cargo/
função: assistente de obras Públicas.
oBJETiVo: reunião Técnica junto a Prefeitura Municipal para dar início ao 
Plano de Mobilidade previsto no Termo de cooperação n° 21/2020 e revi-
são do PdM previsto no Termo de cooperação n° 20/2022.
dESTiNo: Novo Progresso/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 12 a 16/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 844634
Portaria Nº. 1105/2022, de 24 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1076120, de 23/08/2022 
– NUcoM/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: lilian celina Guedes de ascui, Matrícula nº. 5951958/4; cargo/
função: coordenador.
OBJETIVO: Cobertura jornalística e fotográfica de obras da SEDOP, no Dis-
trito de Mosqueiro/Pa.
NoME: andreson rannyery lima de Sousa, Matrícula nº 57201117/1; car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora, ao referido distrito.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 24/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 844646
Portaria Nº. 1094/2022, de 23 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
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no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1066877, de 22/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: daniel andrade Malcher Pereira, Matrícula nº 5921549/2; cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização da obra do Programa asfalto por Todo o Pará, nos 
Municípios de inhangapi e Santa izabel do Pará/Pa.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dESTiNo: inhangapí/Santa izabel do Pará/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 30/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 844644
Portaria Nº. 1095/2022, de 23 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1067609, de 22/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: adonay Saraty de carvalho, Matrícula nº 5965137/1; cargo/fun-
ção: Técnico em gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização da obra do Programa asfalto por Todo o Pará, nos 
Municípios de abaetetuba e Moju/Pa.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, aos referidos 
Municípios.
dESTiNo: abaetetuba/Moju/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 29/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 844642
Portaria Nº. 1103/2022, de 24 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadES/
Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa; e ainda o que dispõe os 
arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1013125, de 10/08/2022 
– coNci/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao colaborador 
eventual e servidor relacionados:
NoME: Maria das Graças Pires, cPf: 370.654.672-87; cargo/função: co-
laborador Eventual.
NoME: Valdir cardoso de Sousa, Matrícula nº. 5761000/2; cargo/função: 
Técnico em Gestão Pública-administrador.
oBJETiVo: realizar a 1ª conferência Municipal das cidades do Município 
de Trairão/Pa.
dESTiNo: Trairão/Pa.
diária: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 12 a 14/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 844621
Portaria Nº. 1101/2022, de 24 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadES/
Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa; e ainda o que dispõe os 
arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1061278 de 19/08/2022 
– coNci/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
e colaborador abaixo relacionados:
NoME: Janete do Socorro Batista de lima, Matrícula nº. 54180774/4; car-

go/função: diretor.
NoME: José fernando Soares Santiago, cPf: 428.101.592-20; cargo/fun-
ção: colaborador Eventual.
oBJETiVo: Participar da 3º conferência Municipal das cidades no Município 
de acará/Pa.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora e o colaborador Eventual, 
ao referido Município.
dESTiNo: acará/Pa.
diária: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 14 a 16/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 844630
Portaria Nº. 1100/2022, de 23 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1058439, de 19/08/2022 
– diSET/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: luana fernandes Benetti, Matrícula nº 64033677/1, cargo/função: 
coordenador.
NoME: Érica do Socorro da Silva casanova, Matrícula nº 5965156/1, car-
go/função: Técnico em Gestão de obras Públicas-Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: reunião Técnica junto a Prefeitura Municipal para tratar das 
ações de Saneamento Básico previsto no Termo de cooperação n° 02/2021.
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com as servidoras desta SEdoP, ao Municí-
pio de Benevides/Pa.
dESTiNo: Benevides/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 12 a 13/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 844626
Portaria Nº. 1106/2022, de 24 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1076917, de 23/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Marcus Vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 5936254/2; car-
go/função: coordenador.
oBJETiVo: fiscalização na obra de adutora de água tratada e serviços 
correlatos- contrato 05/2022, no Município de Nova Esperança do Piriá/Pa.
NoME: lêonidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1, 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido 
Município.
dESTiNo: Nova Esperança do Piriá/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 08 a 09/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 844653
Portaria Nº. 1102/2022, de 24 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1075318, de 23/08/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: arnaldo dopazo antônio José, Matrícula nº 8090220/9; cargo/fun-
ção: Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas.
oBJETiVo: realizar Visita à obra da orla do Município de Barcarena/Pa.
NoME: Tiago leão, Matrícula nº 5116694/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
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dESTiNo: Barcarena/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 26/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 844655
Portaria Nº. 1118/2022, de 25 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1087270, de 25/08/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy Santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJETiVo: realizar visitas as obras concluídas do Programa asfalto por todo 
o Pará e assinatura da ordem de Serviço, no distrito de Mosqueiro/Pa.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 26/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 844826
Portaria Nº. 1117/2022, de 25 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1087591 de 25/08/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/fun-
ção: assessor ii.
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário em Visitas as obras concluídas do 
Programa asfalto por todo o Pará e assinatura da ordem de Serviço, no 
distrito de Mosqueiro/Pa.
NoME: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/
função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Sr. Secretário Benedito ruy Santos 
cabral, ao referido distrito.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 26/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 844807

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - N° 17/2022 - 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 17/2022, tendo critério de julgamento o tipo 
“Menor Preço do iTEM”, e cujo objeto é o fornecimento de 90.774kg de 
Hipoclorito de Sódio 12%, na condição cif, a serem aplicadas nos Siste-
mas de Tratamento de Esgoto operados pela companhia de Saneamento 
do Pará - coSaNPa, no estado do Pará, conforme condições, exigências e 
estimativas estabelecidas no Termo de referência nº do/008/2022 (anexo 
i) e apêndices, partes integrantes e indissociáveis do Edital. a abertura do 
certame ocorrerá dia 09 de Setembro de 2022, às 10 horas (dez horas), 
horário de Brasília, no endereço eletrônico: https://www.comprasgoverna-
mentais.gov.br/UaSG 925802. o Edital encontra-se disponível (gratuita-
mente), na internet, nos endereços eletrônicos: https://www.comprasgo-
vernamentais.gov.br/, http://www.compraspara.pa.gov.br/ e http://www.
cosanpa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 25 de agosto de 2022.
luiz Guilherme andrade lopes
Pregoeiro

Protocolo: 844490

..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso
oBJETo: cessão de Uso de quatro imóveis, localizados nos seguintes ter-
renos: 1-Terreno de 101,50m², localizado na coMUNidadE TaBoQUiNHa, 
Trav. do cruzeiro, S/Nº, próximo a rua 15 de agosto (área da EEE 01) 
– cruzeiro icoaraci – Belém/Pa; 2-Terreno de 103,53m², localizado na co-
MUNidadE TaBoQUiNHa, Trav. WE-14, S/Nº, entre à rua cel. Juvêncio 
Sarmento e a rua Santa isabel (área da EEE 02) – cruzeiro icoaraci – Be-
lém/Pa; 3-Terreno de 101,50m², localizado na coMUNidadE TaBoQUi-
NHa, rua 2 de dezembro, S/Nº, esquina com a Trav. do cruzeiro (área da 
EEE 03) – cruzeiro – icoaraci, Belém/Pa; 4-Terreno de 1.389,35m², locali-
zado na coMUNidadE TaBoQUiNHa, rua cel. Juvêncio Sarmento, esquina 
da Trav. Santa rosa (área da ETE) – icoaraci – Belém/Pa, tudo conforme 
memorial descritivo e instrução constante no Processo 2022/439828.
Vigência: 24.08.2022 a 23.08.2023
Pela coHaB/Pa
orlando reis Pantoja – diretor Presidente
Érico Brandão Pimenta – diretor administrativo e financeiro
Pela coSaNPa
José antônio de angelis
diretor Presidente
data da assinatura: 24.08.2022

Protocolo: 844503
Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne01555
objeto: Prestação de Serviços de Treinamento, inscrição para o 3º Encon-
tro Norte/Nordeste – Sobre regime de contratação das Estatais.
Valor do Empenho: r$ 2.990,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais)
dotação orçamentária: 16.128.1508.8887 – Plano interno: 4120008887c 
- fonte: 0261 - Natureza da despesa: 339039
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x M V d dos Santos 
Treinamentos EPP
data da assinatura: 18.08.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 844563

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 793 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 2022/766317.
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores Maria aNGÉlica MilEo PaTErNoSTro 
corrEa, identidade funcional nº 2051818/4, ocupante do cargo de 
Técnico em Gestão Pública – administração, e aNdrÉ caSTro cordEiro, 
identidade funcional nº 5892346/1, ocupante do cargo de auxiliar de 
Serviços operacionais, lotados na diretoria de administração e finanças 
– daf, na qualidade de Titular e fiscal Substituto, respectivamente, para 
acompanhar e fiscalizar instrumento substitutivo de Contrato Nota de 
Empenho conforme PRD 332/2022, firmado entre a Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – 
SEcTET com a Empresa S da c SaNToS coMErcio E SErVicoS lTda, 
cNPJ: 40.508.894/0001-40, que tem como objeto a aquisição de gêneros 
alimentícios(açúcar e café).
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução da Nota de Empenho supracitada, devendo tomar 
providências para a regularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 24 de agosto de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 844606
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Portaria Nº 794 de 25 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 2021/1194682;
r E S o l V E:
i – dESiGNar os servidores Maria aNGÉlica MilEo PaTErNoSTro cor-
rEa, identidade funcional nº 2051818/4, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão Pública – administração e aNdrÉ caSTro cordEiro, identi-
dade funcional nº 5892346/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços 
operacionais, lotados na diretoria de administração e finanças – daf, na 
condição de Fiscal titular e Suplente, respectivamente, a fim de acompa-
nhar e fiscalizar a execução do PROCESSO nº 2021/1194682 celebrado 
entre a Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica – SECTET e a empresa P.R.B. QUINTO MATOS, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 31.405.857/0001-15, que tem como objeto 
a contratação de empresa para fornecimento de 03 (três) calculadoras ele-
trônicas compactas de mesa para atender as necessidades desta SEcTET, 
por meio do Termo de dispensa de licitação nº 06/2022.
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 25 de agosto de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 844596

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 797 de 25 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 2021/68331.
r E S o l V E:
i – dESiGNar os servidores aNdrÉ caSTro cordEiro, identidade 
funcional nº 5892346/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços 
operacionais; e MaUrÍcio coElHo riBEiro, identidade funcional nº 
5891215/1, ocupante do cargo de coordenador, lotados na diretoria de 
administração e finanças – daf, na qualidade de Titular e fiscal Substituto, 
respectivamente, para acompanhar e fiscalizar o Contrato nº 025/2022, 
firmado entre a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação 
Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET com a Empresa N R PEREIRA 
coMÉrcio dE áGUa EirEli, cNPJ: 37.170.992/0001-05, que tem como 
objeto o fornecimento de água mineral natural, para esta SEcTET, de 
acordo com as condições e especificações do Edital do Pregão Eletrônico 
SEPlad/dGl/SrP nº 012/2020, ata de registro de Preços n° 008/2022.
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.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 25 de agosto de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 844924

.

.

errata
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA nº 694 de 28 de julho 
de 2022, publicada no doe nº 35.062 de 29/07/2022. Protocolo 
nº 833851
onde se lê: ... período de 07 a 10/08/2022...
Leia-se: ... período de 10 a 13/08/2022...
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 25 de agosto de 2022.

Protocolo: 844900

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 796 de 25 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1078480;

r E S o l V E:
i - autorizar o servidor ENildo HENriQUES da foNSEca, identidade fun-
cional nº5888182/5, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública – 
ciências Econômicas, lotado no Gabinete do Secretário, a viajar ao muni-
cípio de Santarém-Pa, no período de 31/08 a 02/09/2022, para participar 
da capacitação dos servidores lotados nos Núcleos de controles internos 
dos órgãos jurisdicionados, com ações de aperfeiçoamento dos processos 
de trabalhos, conceitos, às normas, jurisprudências e procedimentos per-
tinentes a esses controles, visando melhorar as ações desenvolvidas no 
NUci/SEcTET.
ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (duas e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 25 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 844666
Portaria Nº 795 de 25 de aGosto de 022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1083463.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor BENiGNo iSraEl QUEiroZ filGUEiraS, identidade 
funcional nº 54194570/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria 
de administração e finanças – daf, a viajar ao município de Marabá-Pa, no 
período de 22 a 24/08/2022; a fim de auxiliar no deslocamento da Secretária 
pelo município de Marabá-Pa, para cumprimento da agenda.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (duas e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 25 de agosto de 2022. 
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 844516
Portaria Nº 798 de 25 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 2022/1081379;
r E S o l V E:
i – aUToriZar a servidora odETE VaNZElEr SaBá, identidade funcional 
nº 5434599/7, ocupante do cargo de assessora Técnica, lotada na direto-
ria de administração e finanças - daf, a viajar ao distrito de Mosqueiro-Pa, 
no período de 24 a 27/082022 a fim de participar da divulgação, Inscrição 
e Acompanhamento de cursos/oficinas realizados pela carreta da TERPAZ.
ii – coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias à servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 25 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 844908

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 003/2022
aUToriZo, no uso das atribuições legais que me são conferidas, a reali-
zação da iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo N° 003/2022, referente ao pro-
cesso n° 2022/411136 – faPESPa, em favor da empresa NP TEcNoloGia 
E GESTÃo dE dadoS lTda, cNPJ Nº 07.797.967/0001-95, domiciliado à 
rua izabel a rendentora, 2356 – Edif. loewen, sala 117 - centro – São José 
dos Pinhais - Pr, cEP. 83.0005-010, no valor de r$ 21.730,00 (vinte e um 
mil, setecentos e trinta reais), referente à contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no 
sistema on line do “ BaNco dE PrEÇoS” com base nos preços praticados 
pela administração pública referente aos resultados de licitação adjudica-
dos e homologados. de acordo com o Parecer Jurídico nº 149/2022 – Pro-
JUr/faPESPa, e base do art. 25, caput, da lei nº 8.666/93.
daTa: Belém/Pa, 28 de julho de 2022.
fUNdaÇÃo aMaNÔNia dE aMParo a ESTUdoS E PESQUiSaS – faPESPa
MarcEl NaSciMENTo BoTElHo – dirETor PrESidENTE faPESPa

Protocolo: 844685
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.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiBiLidade de LicitaÇÃo N° 003/2022
o dirETor-PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aMParo a ESTUdoS E PES-
QUiSaS - faPESPa, de acordo com as suas atribuições legais, raTifica a 
iNEXiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 003/2022, com fulcro do art. 25, caput, 
da lei nº 8.666/93, processo nº 2022/411136, no valor de r$ 21.730,00 
(vinte e um mil, setecentos e trinta reais), em favor do NP TEcNoloGia E 
GESTÃo dE dadoS lTda, cNPJ Nº 07.797.967/0001-95.
daTa: Belém/Pa, 28 de julho de 2022.
fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E PESQUiSaS – faPESPa
MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo – dirETor PrESidENTE da faPESPa

Protocolo: 844703

.

.

diÁria
.

Portaria N° 131/2022 – dirad/FaPesPa, 25 de agosto de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº155/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 24 
de agosto de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1080164;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 1 e ½ (uma e meia) 
diária ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: JEaN ricardo rEiS da coSTa
MaTrÍcUla: 59169251/1
carGo: MoToriSTa
TraJETo: Belém-Pa/Paragominas - Pa/Belém-Pa.
PErÍodo: 30/08/2022 a 31/08/2022
QUaNTidadE: 1 e ½ (uma e Meia) diária
oBJETiVo: conduzir o diretor Presidente em cumprimento a agenda ins-
titucional da faPESPa.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 25 de agosto de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 844704
Portaria N° 132/2022 – dirad/FaPesPa, de 25 de agosto de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o despacho dirad/faPESPa, de 22 de agosto de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1088408;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 3 e ½ (três e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: dEYViSoN aNdrEY MEdrado GoNÇalVES
MaTrÍcUla: 5964860/1
carGo: dirETor -ciENTifico
TraJETo: Belém-Pa/ Porto Velho-ro/ Belém-Pa
PErÍodo: 21/09/2022 a 24/09/2022
QUaNTidadE: 3 e 1/2 (três e Meia) diárias
oBJETiVo: participação do fórum coNSEcTi-coNfaP, onde o conselho 
Nacional de Secretários Estaduais para assuntos de ciência, Tecnologia 
e inovação e a fundação de amparo à Pesquisa do Estado do amazonas.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 25 de agosto de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 844706
Portaria N°133/2022 – dirad/FaPesPa, de 25 de agosto de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 148/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 22 
de agosto de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1066850;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 3 e ½ (três e meia) 
diária ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo
MaTrÍcUla:5961460 /1
carGo: dirETor - PrESidENTE
TraJETo: Belém-Pa/Porto Velho-ro /Belém-Pa.
PErÍodo: 21/09/2022 a 24/09/2022
QUaNTidadE: 3 e 1/2 ( três e Meia) diárias
oBJETiVo: participação do fórum coNSEcTi-coNfaP, onde o conselho 
Nacional de Secretários Estaduais para assuntos de ciência, Tecnologia 

e inovação e a fundação de amparo à Pesquisa do Estado do amazonas,
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 25 de agosto de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 844712
Portaria N°130/2022 – dirad/FaPesPa, de 25 de agosto de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 154/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 24 
de agosto de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/108116;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 1 e ½ (uma e meia) 
diária ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo
MaTrÍcUla:5961460 /1
carGo: dirETor - PrESidENTE
TraJETo: Belém-Pa/Paragominas-Pa/Belém-Pa.
PErÍodo: 30/08/2022 a 31/08/2022
QUaNTidadE: 1 e 1/2 (uma e Meia) diárias
oBJETiVo: participar da programação do evento, onde será tratado de 
temas referente “a atuação e formação do Engenheiro florestal no Estado 
do Pará”
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 25 de agosto de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 844700
Portaria N° 136/2022 – dirad/FaPesPa, de 25 de agosto de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando Eletrônico - MaGda TorrES BalloUT – 
diTEc, de 17 de agosto de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1048168;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: MaNoEl doMiNGoS crUZ MacHado
MaTrÍcUla: 5807620/4
carGo: coordENador
TraJETo: Belém-Pa/ Tucuruí-Pa/ Belém-Pa
PErÍodo: 31/08/2022 a 02/09/2022
QUaNTidadE: 2 e ½ (duas e Meia) diárias
oBJETiVo: acompanhar a execução do projeto citado acima para proceder 
à visita técnica in loco.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 25 de agosto de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 844726
Portaria N° 134/2022 – dirad/FaPesPa, de 25 de agosto de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando Eletrônico- MaGda TorrES BalloUT – di-
TEc, de 17 de agosto de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/104541;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: alEMar diaS rodriGUES JÚNior
MaTrÍcUla: 6403036-1
carGo: aSSESSor
TraJETo: Belém-Pa/ Tucuruí-Pa/ Belém-Pa
PErÍodo: 31/08/2022 a 02/09/2022
QUaNTidadE: 2 e ½ (duas e Meia) diárias
oBJETiVo: acompanhar a execução do projeto citado acima para proceder 
à visita técnica in loco
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 25 de agosto de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 844719
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Portaria N° 135/2022 – dirad/FaPesPa, de 25 de agosto de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando Eletrônico nº - MaGda TorrES BalloUT – 
diTEc, de 17 de agosto de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1045286;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: JaNiElBa do S. B. coNTENTE
MaTrÍcUla: 5705266/4
carGo: aSSESSora
TraJETo: Belém-Pa/ Tucuruí-Pa/ Belém-Pa
PErÍodo: 31/08/2022 a 02/09/2022
QUaNTidadE: 2 e ½ (duas e Meia) diárias
oBJETiVo: acompanhar a execução do projeto citado acima para proceder 
à visita técnica in loco.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 25 de agosto de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 844722
..

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de JULGaMeNto
Processo administrativo sancionatório instituído pela Portaria 
nº 084/2022-GaBiete/FaPesPa
 Processo nº 2022/308521
acolho o Parecer Jurídico de nº 198/2022, que sinaliza pelo cumprimento 
regular da fase processual;
Acolho o relatório final da Comissão de Processo Administrativo Sancionatório, 
instituído pela PorTaria nº 084/2022, publicada no doE n. 34.894,  de 
16/03/2022, para aplicar a empresa d. c. d. B. l. a sanção de advertência, 
devendo-se ainda comunicar  ao Órgão Gerenciador das atas de registro 
de Preços, das quais os contratos em tela são oriundos, conforme Edital do 
Pregão Eletrônico SrP Nº. 021/2021 – cPl/PMPa, (seq. 38 dos autos nº. 
2021/439000), no caso PMPa, na forma do art. 8º, iV, do decreto Estadual nº 
991/2020 (institui a Política Estadual de compras e contratação e regulamenta, 
no âmbito da administração Estadual, o Sistema de registro de Preços).
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém, 25 de agosto de 2022
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 844661
GoVerNo do estado do ParÁ

 FUNdaÇÃo aMaZÔNia de aMParo a estUdos e PesQUisas
cHaMada PÚBLica FaPesPa - Nº 003/2022

resULtado FiNaL - coNcessÃo de BoLsa de PesQUisa

BoLsa tiPo 1 – Mestrado eM ecoNoMia - cateGoria a

ordem candidato Classificado aprovado Não aprovado

1º roseane Maria costa de Brito x   

2° Gedson Thiago do Nascimento Borges  x  

3º Marlon George da costa Palheta  x  

BoLsa tiPo 2 – Mestrado eM ecoNoMia – cateGoria B

ordem candidato Classificado aprovado Não aprovado

1º iná camila ramos f. de Miranda x   

BoLsa tiPo 3 – GradUaÇÃo eM ecoNoMia – cateGoria a

ordem candidato Classificado aprovado Não aprovado

1º clóvis Simões Vargas Júnior x   

BoLsa tiPo 4 – GradUaÇÃo eM estatÍstica – cateGoria a

ordem candidato Classificado aprovado Não aprovado

1º anderson fabrício Pereira de araújo x   

Belém, 26 de agosto de 2022.
deyvison andrey Medrado Gonçalves
Diretor Científico

Protocolo: 844561

..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria – Presi Nº.465, de 22 de aGosto de 2022, 
PUBLicada No doe Nº35.086 de 23/08/2022.
errata da Portaria – Presi Nº.466, de 22 de aGosto de 2022, 
PUBLicada No doe Nº35.086 de 23/08/2022.
errata da Portaria – Presi Nº.467, de 22 de aGosto de 2022, 
PUBLicada No doe Nº35.086 de 23/08/2022.
onde se lê: 22/08/2022 a 23/08/2022.
Leia-se: 20/08/2022 a 21/08/2022.
Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa de Tecnologia da informa-
ção e comunicação do Estado do Pará. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da 
coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunica-
ção do Estado do Pará.

Protocolo: 844532

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria 625/GePs/setUr de 25 de aGosto de 2022
coNSidEraNdo o decreto nº. 870, de 04/10/2013 e a PorTaria conjunta 
nº. 658/SEAD, de 01/09/2014, que tratam da fiscalização dos contratos 
na administração pública; coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 
2020/485251; rESolVE: i - dESiGNar o servidor PaUlo aUGUSTo 
TEllES liNS, Mat. 5533198/2, Téc. de Gestão em obras Públicas. como 
fiscal do Contrato Administrativo nº 22/2022, celebrado entre o Estado do 
Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo - SETUr e a EMPrESa 
ENGPro SErViÇoS E SolUÇÕES EM ENGENHaria lTda. ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 844762
Portaria 626/GePs/setUr de 25 de aGosto de 2022
coNSidEraNdo o decreto nº. 870, de 04/10/2013 e a PorTaria 
Conjunta nº. 658/SEAD, de 01/09/2014, que tratam da fiscalização 
dos contratos na administração pública; coNSidEraNdo os termos do 
Processo nº. 2022/752053; rESolVE: i - dESiGNar a servidora cláUdia 
rEGiNa coSTa PiNHEiro, Mat. 5891741/1, assist. administrativo, como 
fiscal do Contrato Administrativo nº 23/2022, celebrado entre o Estado do 
Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo - SETUr e a EMPrESa 
EXcElÊNcia, EdUcaÇÃo E ENSiNo lTda. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 844767

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 04/2021
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ/Mf nº 
15.488.858/0001-14, EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E 
coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa, cNPJ/Mf sob nº. 
05.059.613/0001-18
oBJETo: Prorrogação da vigência do contrato original por mais 12 (doze) 
meses e reequilibrar o valor contratado.
ViGÊNcia: 31/08/2022 a 31/08/2023
funcional Programática: 23.126.1508.8238; Elemento de despesa: 339140; 
fonte: 0101002877; Plano interno: Pi: 4120008238c e ação: 234747.
daTa da aSSiNaTUra: 24/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado 
de Turismo

Protocolo: 844425

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

coNsideraNdo os termos do Processo Nº 2022/1024433;rESol-
VE: i – conceder suprimento de fundos a servidora MarGarETE riBEiro 
DOS SANTOS CARVALHO, Mat: 5960153/1, Ger. Qualificação dos Serviços 
Turísticos. ii – o valor do suprimento corresponde a: r$ 500,00 (quinhen-
tos reais), para atender as despesas de classificação 339033 (Passagens e 
locomoção). a utilização do suprimento de fundos será no período de 30 
(trinta) dias após a data de recebimento, devendo ocorrer a prestação de 
contas no prazo máximo de 15 dias após o período de aplicação.

Protocolo: 844929
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.

diÁria
.

coNsideraNdo os termos do processo 2022/1024325;rESolVE: 
conceder 4 e ¹/² (quatro e meia) diárias à servidora MarGarETE riBEiro 
DOS SANTOS CARVALHO, Mat: 5960153/1, Gr. Qualificação dos Serviços 
Turísticos.OBJ: Realizar ação de qualificação e visita aos prestadores de 
Serviços Turísticos pelo cadaSTUr no município de Santa izabel. dESTi-
No: Santa izabel do Pará/Pa. PErÍodo: 29/08 á 02/09/2022. ordENa-
dor: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 844871

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 523/2022/GGP/GaB/dPG, de 25 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; rESolVE:
art. 1º dESiGNar o defensor Público rENaN fraNÇa cHErMoNT rodri-
GUES, id. funcional nº 5931566, para exercer suas atividades junto ao 
Gabinete da defensoria Pública-Geral, com efeitos a contar do dia 29 de 
agosto de 2022.
art. 2º revoga-se, a contar do dia 29 de agosto de 2022, a PorTaria nº 
42/2022/GaB/dPG, de 20 de junho de 2022, d.o.E. nº 35.018, publicada 
no dia 24 de junho de 2022, que o designou para atuar na 6ª defensoria 
Pública criminal de ananindeua.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 844668

.

.

diÁria
.

Portaria 1606/2022- da,25/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores Maria liMa doS SaNToS 
SENa, matrícula 57201133, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, 
raiMUNdo NoNaTo fErrEira JaNaU, matrícula 32052151, cargo 
MoToriSTa, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo aoS cUSTodiadoS QUE 
ESTÃo No cENTro dE rEEdUcaÇÃo fEMiNiNa (crf). fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a 
aNaNiNdEUa, período 25/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 844740
Portaria 1605/2022- da,25/08/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) a defensora KEllY aParEcida SoarES, 
matrícula 57191056-1, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
ParaUaPEBaS a Eldorado doS caraJáS, período 22/08/2022 a 
25/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 844737
Portaria 1607/2022- da,25/08/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor dioGo MarcEll SilVa 
NaSciMENTo ElUaN, matrícula 57227857, objetivo ParTiciPar dE 
rEUNiÃo JUNTo ao iTErPa, EM VirTUdE dE dESaProPriaÇÃo da 
faZENda oriENTE. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a BElÉM, período 
16/08/2022 a 17/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 844744
Portaria 1608/2022- da,25/08/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor PaUlo HENriQUE oliVEira doS 
SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSor. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de ParaGoMiNaS a BElÉM, período 16/08/2022 a 
17/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 844747
Portaria 1617/2022- da,25/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 
diária(s) ao defensor SaMUEl oliVEira riBEiro, matrícula 5931564, 
objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de TUcUrUÍ a BrEU BraNco, 
período 22/08/2022, 23/08/2022, 24/08/2022, 25/08/2022, 26/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 844944
Portaria 1614/2022- da,25/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores dEiSiaNE XaViEr orTiZ, 
matrícula 5964306, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, 
roGErio SilVa da rocHa, matrícula 0413063, cargo MoToriSTa, 
objetivo rEaliZar TriaGEM E cadaSTro doS PrESoS SoBrEViVENTES 

da rEBEliÃo/MaSSacrE No cENTro dE rEcUPEraÇÃo MaScUliNo. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocarem-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 22/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 844913
Portaria 1611/2022- da,25/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor aNdrEY NUNES caSTro 
ScHWaNKE, matrícula 1429442, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSora. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de caPaNEMa a SaliNÓPoliS, período 
22/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 844886
Portaria 1610/2022- da,25/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a defensora MaYaNa BarroS JorGE 
Joao, matrícula 5931565, objetivo aTUar EM SESSÃo dE TriBUNal do 
JÚri. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de caPaNEMa a SaliNÓPoliS, período 22/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 844883
Portaria 1609/2022- da,25/08/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor dYEGo aZEVEdo Maia, 
matrícula 55589058-1, objetivo ParTiciPaÇÃo Na PoSSE doS  NoVoS 
dEfENSorES PÚBlicoS SUBSTiTUToS. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de SaNTarÉM a BElÉM, 
período 11/09/2022 a 12/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 844880
Portaria 1616/2022- da,25/08/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor rEGiNaldo TaVEira riBEiro, 
matrícula 55589623, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá 
a JacUNdá, período 29/08/2022 a 02/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 844931
Portaria 1615/2022- da,25/08/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao defensor cEZar THiaGo BarrETo corrEia, 
matrícula 5957714, objetivo ParTiciPar do cUrSo dE forMaÇÃo. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de TailÂNdia a BElÉM, período 24/08/2022 a 27/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 844925
Portaria 1613/2022- da,25/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a Servidora dEiSiaNE XaViEr orTiZ, 
matrícula 5964306, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, 
objetivo rEaliZar aTENdiMENToS criMiNaiS E cÍVEiS EM ViTÓria do 
XiNGU-Pa, aSSESSoraNdo o dEfENSor PÚBlico. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de alTaMira a 
ViTÓria do XiNGU, período 19/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 844923
Portaria 1612/2022- da,25/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor aNdErSoN araUJo dE 
MEdEiroS, matrícula 5957711, objetivo ParTiciPar dE aUdiÊNcia 
PÚBlica Na coMUNidadE BElo MoNTE, SoBrE oS iMPacToS dE UHE 
BElo MoNTE SoBrE a PESca No rio XiNGU. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de alTaMira a 
ViTÓria do XiNGU, período 18/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 844920
..

JUdiciÁrio
.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato do 4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 064/2018/tJPa//
Partes: TJPa e a aSSociaÇÃo ParaNaENSE dE cUlTUra -aPc, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 76.659.820/0001-51//objeto do contrato: suporte téc-
nico, instalação e manutenção de licença de uso do sistema aplicativo, sof-
tware PErGaMUM (SiSTEMa iNTEGrado dE BiBlioTEcaS), cuja proprie-
dade intelectual pertence à associação Paranaense de cultura da Pontifícia 
Universidade católica do Paraná.//origem do contrato: inexigibilidade de 
licitação 051/2018// objeto do aditivo:  prorrogação do prazo de vigência 
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em mais 12 (doze) meses, bem como o reajuste contratual, no percentual 
de 11,229970%- iNPc/iBGE// Vigência: início em 31 de agosto de 2022 
e término em 30 de agosto de 2023// Valor do aditivo: fica reajustado 
o valor global do contrato no percentual de 11,229970%, perfazendo o 
valor anual de r$ 17.397,12 (dezessete mil, trezentos e noventa e sete 
reais e doze centavos)///dotação orçamentária: funcionais Programáti-
cas: 02.061.1417.8725-otimização da Gestão da informação e Memória 
do Poder Judiciário// Natureza da despesa: 33.90.40// fonte: 0118 -UG 
040102 // data da assinatura: 16/08/2022// foro: Belém/Pa// responsá-
vel pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de administração//
ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de 
Planejamento.

Protocolo: 844063

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 060/tJPa/2022
oBJETo: registro de preços para aquisição de cadeiras e longarinas ne-
cessárias ao aparelhamento das unidades deste TJPa, em quantidade e es-
pecificações técnicas definidas no Termo de Referência, Anexo I do edital. 
SESSÃo PÚBlica: 09/09/2022, 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. informa-
ções pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3257 ou e-mail licitacao@
tjpa.jus.br. Belém, 25 de agosto de 2022. Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 844669

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do termo de apostilamento nº. 017/2022 - 
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará – TJPa, neste ato 
representado por sua Secretária de administração, dEBora MoraES 
GoMES, brasileira, residente e domiciliada em Belém, capital do Estado 
do Pará, portadora da carteira de identidade nº. 1602961/SSP/Pa, inscrita 
no cPf/Mf sob o nº. 257.584.702-87, designada pela PorTaria nº. 
450/2021-GP de 1º de fevereiro de 2021, publicada no diário de Justiça do 
dia 02 fevereiro de 2021, vem retificar a dotação orçamentária do Acordo 
de cooperação n.º 023.2022 entre o TJPa e a fundação Papa João XXiii, 
cNPJ/Mf sob o nº. 05.065.644/0001-8, a Secretaria Municipal de Educação 
e cultura cNPJ/Mf sob o nº. 05.055.033/0001-52 e a Secretaria de Estado 
de Educação cNPJ/Mf sob o nº.05.054.937/0001-63, com fundamento 
legal no art. 65, parágrafo 8° da lei 8.666/93 e alterações, conforme 
quadro abaixo: 

contrato dotação orçamentária 

acordo de cooperação n.º 23.2022
Funcionais Programáticas: •  02.061.1417.8155 / 02.061.1417.8626;

fonte de recursos: 0101 / 0118;
Elemento de despesa: 339036 / 339048

Belém, 25 de agosto de 2022. // dÉBora MoraES GoMES – Secretária de 
administração do TJPa

Protocolo: 844723

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº. 023/2022/tJPa – 
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, órgão do Poder Judiciário 
com sede na avenida almirante Barroso, nº 3089, Bairro do Souza, na 
cidade de Belém, Estado do Pará, cEP 66.613-710, com inscrição no cNPJ/
Mf nº 04.567.897/0001-90, neste ato representado por sua Secretária de 
administração dÉBora MoraES GoMES, em obediência a PorTaria nº. 
451/2020-GP, através da qual foi delegada a aplicação das penalidades 
previstas nos artigos 86 e 87 da lei nº.8.666/1993 e artigo 7º da lei 
nº.10.520/2002 e nos termos do artigo 21 da lei Estadual nº. 8.972/20, 
vem aplicar à  empresa laNliNK SolUÇÕES E coMErcialiZaÇÃo EM 
iNforMáTica S/a, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 19.877.285/0002-52, 
com endereço na SHN – Quadra 02, Bloco f, Sala 1003, Edifício Executive 
Office Tower, Bairro: Asa Norte, CEP:70.702-906, Brasília/DF, E-mail: 
arthur.rocha@lanlink.com.br ,a penalidade de MUlTa, no valor de r$ 
14.397,77 (quatorze mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e 
sete centavos), em virtude do descumprimento das obrigações contidas 
no contrato nº 001/2019, com base nos documentos e manifestações 
acostados aos autos, e por tudo o que foi observado no referido parecer, 
cuja motivação e fundamentação integra este ato decisório, conforme a 
instrução constante no Pa-Pro-2019/00001.01 // Belém, 16 de agosto de 
2022. // responsavel pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária 
de administração do TJPa.

Protocolo: 844743
eXtrato de aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº 024/2022/tJPa – 
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, órgão do Poder Judiciário 
com sede na avenida almirante Barroso, nº 3089, Bairro do Souza, na ci-
dade de Belém, Estado do Pará, cEP 66.613-710, com inscrição no cNPJ/
Mf nº 04.567.897/0001-90, neste ato representado por sua Secretária de 
administração, em obediência a PorTaria nº 451/2020-GP, que delegou à 
titular da Secretaria de administração, nos termos do artigo 21 da lei Esta-
dual nº 8.972/2020, a aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 
87 da lei nº 8.666/1993 e 7º da lei nº 10.520/2002, no âmbito do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, no que se refere ao pedido de sanção reali-
zado no processo Pa-Pro-2022/01989.01, assim decidiu: “acolHo o pa-

recer da assessoria Jurídica desta Secretaria de administração e dEcido 
aPlicar a SaNÇÃo dE adVErTÊNcia, à empresa c. a. da SilVa coSTa 
& cia lTda - ME, por descumprimento das obrigações contidas no contrato 
nº 040/2022, com base nos documentos e manifestações acostados aos 
autos, e por tudo o que foi observado no referido parecer, cuja motivação e 
fundamentação integra este ato decisório.” // Belém, 22 de agosto de 2022 
// débora Moraes Gomes – Secretária de administração do TJPa. 

Protocolo: 844906

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 39.097, de 25 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 064/2022 – caP, protocolizado sob o 
Expediente nº 013862/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores dioNES MaGNo da SilVa alfaia, agente au-
xiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 0100158, fraNciSco SENa ra-
MoS da SilVa, agente auxiliar de Serviços administrativos, matrícula nº 
0100075, diMaS TEiXEira cHaVES, agente auxiliar de Serviços Gerais, 
matrícula nº 0100157, e EdiValdo coElHo lUcENa, agente auxiliar de 
Serviços Gerais, matrícula nº 0100151, para desenvolver as atividades de 
agente de Vigilância e Zeladoria a partir de 23-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 844720
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, após constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, HoMoloGa o resultado do Pregão Eletrônico nº 12/2022, 
cujo objeto é a aquisição de licenças para o uso de software autodesk, 
devidamente operacionais e atualizadas em versão, treinamento e con-
sultoria para transferência de conhecimento tecnológico da Metodologia 
Building information Modeling (BiM) – em português, Modelagem da in-
formação da construção – e ao atendimento das necessidades técnicas do 
Tribunal de contas do Pará no uso da referida metodologia, especialmen-
te na contratação, execução e fiscalização de projetos e obras de infra-
estrutura, tendo como vencedora do lote 01 a empresa Mcr SiSTEMaS 
E coNSUlToria lTda, cNPJ n°04.198.254/0001-17, e para o lote 02 a 
empresa MaPdaTa TEcNoloGia, iNforMáTica E coMÉrcio lTda, cNPJ 
n°66.582.784/0001-11, para efeitos legais.
Belém, 25 de agosto de 2022.
Maria de lourdes lima de oliveira
Presidente do TcE/Pa

Protocolo: 844454
..

diÁria
.

Portaria Nº 39.048, de 25 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 040/2022 – cPa, protocolizado sob o 
Expediente nº 014055/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor MarcElo GoNÇalVES loBo, matrícula nº 0100229, 
para levantamento de Bens Patrimoniais na Unidade regional de Marabá-
Pa, concedendo-lhe 04 (quatro) diárias e ½ meia para o período de 16 a 
20-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 844714
Portaria Nº 38.950, de 25 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 016/2022 – GaB.ccSoJ protocolizado 
sob o Expediente nº 012878/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar o Excelentíssimo Senhor conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE 
oliVEira JUNior, matrícula nº 0100673, para participar da XX Semana 
Jurídica/2022, em São Paulo - SP, concedendo-lhe 04 (quatro) diárias e ½ 
meia para o período de 08 a 12-08-2022
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 844670
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Portaria Nº 38.962 de 11 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 076/2022-GaB.crEccl, protocolizado 
sob o Expediente nº 011633/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a conselheira Vice-Presidente roSa EGidia criSPiNo calHEi-
roS loPES, matrícula nº 0101359, para participar, da “4ª reunião ordiná-
ria da instância de conselheiros Membros do comitê Técnico de Educação 
– cTE-irB” no TcE/Sc, concedendo-lhe 03 (três) diárias e ½ (meia), na 
cidade de florianópolis - Sc, no Período de 08 a 11-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 844662
Portaria Nº 39.010, de 25 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO o Oficio CTE- IRB nº 17 /2022, protocolizado sob o Expe-
diente nº 012391/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar as servidoras raQUEl SoarES daMaS, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0101507, e JUllY clÉia oliVEira MoUTiNHo, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 0101663, para participarem da 4ª reu-
nião ordinária da comissão Geral de Trabalhos Técnicos do cTE-irB e iV 
Simpósio Nacional de Educação - SiNEd, em florianópolis - Sc, conceden-
do-lhes 05 (cinco) diária e ½ (meia), para o período de 07 a 12-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 844675
.

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor VALDIR 
GaNZEr (cPf: ***.160.592-**), Gestor da Secretaria de Estado de Trans-
portes, de que no dia 30.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal 
julgará na Sessão o Processo nº 519208/2010, que trata da Prestação de 
contas da SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES, referente ao con-
vênio dETraN nº 022/2008, tendo como relator o Excelentíssimo conse-
lheiro cipriano Sabino de oliveira Júnior.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 25 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES, notifico o Senhor ÂN-
GElo MallET alVarEZ (cPf: ***.658.202-**), Presidente do instituto à 
época, de que no dia 30.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal 
julgará na Sessão o Processo nº 510460/2015, que trata de Prestação 
de contas do iNSTiTUTo PlaNalTo aMaZÔNia dE aSSiSTÊNcia Social, 
PESQUiSa E EdUcaÇÃo ProfiSSioNal, referente ao convênio SEdoP 
nº 045/2012, tendo como relatora a Excelentíssima conselheira Maria de 
lourdes lima de oliveira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 25 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES, notifico o INSTITUTO 
PlaNalTo aMaZÔNia dE aSSiSTÊNcia Social, PESQUiSa E EdUcaÇÃo 
ProfiSSioNal (cNPJ: 12.664.705/0001-92), na pessoa de seu repre-
sentante legal, de que no dia 30.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste 
Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 510460/2015, que trata de Pres-
tação de contas do iNSTiTUTo PlaNalTo aMaZÔNia dE aSSiSTÊNcia 
Social, PESQUiSa E EdUcaÇÃo ProfiSSioNal, referente ao convênio 
SEdoP nº 045/2012, tendo como relatora a Excelentíssima conselheira 
Maria de lourdes lima de oliveira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 

de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 25 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor JOSÉ 
HEdEr BENaTTi (cPf: ***.214.662-**), Presidente do iTErPa à época, 
na pessoa de seu advogado dr. GilSoN ÂNGElo MoTa fiGUEira – oaB/
Pa 7.810 (cPf: ***.391.992-**), de que no dia 30.08.2022, às 08h30min, 
o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 504701/2014, 
que trata da Prestação de contas da fUNdaÇÃo dE aPoio À PESQUi-
Sa, EXTENSÃo E ENSiNo EM ciÊNciaS aGráriaS, referente ao convênio 
iTErPa nº 005/2007, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro 
luis da cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 25 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o HOSPITAL 
oPHir loYola (cNPJ: 08.109.444/0001-71), na pessoa de seu Procura-
dor Sr. TiaGo raMoS aZEVEdo (cPf: ***.772.862-**), de que no dia 
30.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o 
Processo nº 511381/2020, que trata de recurso de reexame ajuizado con-
tra decisão contida no acórdão nº 60.161 de 28.01.2020, em face de ato 
de admissão de servidor temporário, tendo como relatora a Excelentíssima 
conselheira rosa Egídia crispino calheiros lopes.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 25 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor LAURIVAL 
MaGNo cUNHa (cPf: ***.547.612-**), Prefeito à época, de que no dia 
30.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o 
Processo nº 521696/2012, que trata da Tomada de contas instaurada na 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE BarcarENa, referente ao convênio SEEl nº 
133/2008, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro fernando de 
castro ribeiro.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 25 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
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NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Senhora ANA 
aMÉlia SaNToS raMoS oliVEira (cPf: ***.632.592-**), diretora do 
centro à época, de que no dia 30.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste 
Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 522490/2013, que trata de Pres-
tação de contas do 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE dE BElÉM, referente 
ao Exercício financeiro de 2003, tendo como relator o Excelentíssimo con-
selheiro fernando de castro ribeiro.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 25 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Senhor DORA-
licE GoNÇalVES liMa da SilVa (cPf: ***.465.362-**), Presidente da 
associação à época, de que no dia 30.08.2022, às 08h30min, o Plenário 
deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 504466/2013, que trata da 
Tomada de contas instaurada na aSSociaÇÃo dE rEPrESENTaNTES dE 
ENTidadES coMUNiTáriaS do coNJUNTo rESidENcial ParaÍSo doS 
PáSSaroS, referente ao convênio SEcUlT nº 119/2010, tendo como rela-
tor o Excelentíssimo conselheiro Julival Silva rocha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 25 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a ASSOCIAÇÃO DE 
rEPrESENTaNTES dE ENTidadES coMUNiTáriaS do coNJUNTo rESi-
dENcial ParaÍSo doS PáSSaroS (cNPJ: 10.559.031/0001-30), na pes-
soa de seu representante legal, de que no dia 30.08.2022, às 08h30min, o 
Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 504466/2013, que 
trata da Tomada de contas instaurada na aSSociaÇÃo dE rEPrESENTaN-
TES dE ENTidadES coMUNiTáriaS do coNJUNTo rESidENcial Para-
ÍSo doS PáSSaroS, referente ao convênio SEcUlT nº 119/2010, tendo 
como relator o Excelentíssimo conselheiro Julival Silva rocha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 25 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Senhora ANA 
Maria doS SaNToS SaNTaNa (cPf: ***.739.942-**), Presidente do 
Sindicato à época, na pessoa de sua advogada dra. GracilENE Maria 
SoUZa aMoriM – oaB/Pa 12.045 (cPf: ***.873.622-**), de que no dia 
30.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o 
Processo nº 508735/2014, que trata de Tomada de contas instaurada no 
SiNdicaTo doS TraBalHadorES E TraBalHadoraS rUraiS dE ori-
XiMiNá – Pará, em face do convênio SaGri nº 003/2011, tendo como 
relator o Excelentíssimo conselheiro Substituto Julival Silva rocha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 

de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 25 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor ARMÊ-
Nio oliVEira BarrEiriNHaS (cPf: ***.064.532-**), Prefeito à época, 
na pessoa de seu advogado dr. HaMilToN fraNciSco dE aSSiS GUE-
dES – oaB/Pa 3.110 (cPf: ***.140.062-**), de que no dia 30.08.2022, 
às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 
502845/2011, que trata de Prestação de contas da PrEfEiTUra MUNici-
Pal dE BrEU BraNco, em face do convênio SESPa nº 100/2018, tendo 
como relator o Excelentíssimo conselheiro Substituto daniel Mello.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 25 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Senhora IVANI-
SE coElHo GaSPariM (cPf: ***.078.903-**), Secretária da SETEPS à 
época, de que no dia 30.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal 
julgará na Sessão o Processo nº 509085/2008, que trata de Tomada de 
contas instaurada no iNSTiTUTo dE MUlHErES da aMaZÔNia, em face 
do convênio SETEPS nº 008/2005, tendo como relator o Excelentíssimo 
conselheiro Substituto daniel Mello.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 25 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 844530
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N° 428/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo tudo o que consta do Processo PaE nº 2022/1064534;
rESolVE:
art. 1º Exonerar, a pedido, a contar de 02/09/2022, o servidor fErNaNdo 
lUcaS SoUSa coSTa do cargo em comissão de chefe de Gabinete.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém-Pa, 25 de agosto 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 844756
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.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 050/2022/sGcc/dacc/MPc/Pa
Designa fiscais de Contrato Administrativo.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrati-
vos deve ser acompanhada por representante da administração especial-
mente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal 
n° 8.666/93.
 rESolVE:
art. 1º designar a servidora lívia ribeiro da fonseca, matrícula nº 200258 
e, no seu impedimento, servidora Simone Braga chaves Martins, matrícula 
nº 200084, para exercer a atribuição de fiscal do contrato nº 16/2022-
MPC/PA, firmado entre este Ministério Público de Contas do Estado e a 
empresa Mega Brasil comércio e Serviços de construção EirEli, cNPJ nº 
11.027.186/0001-99, tendo como objeto aquisição de refis de elementos 
filtrantes e água mineral sem gás.
Art. 2º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, provi-
denciando, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as 
ao processo;
V – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a 
fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação 
a ser regularizada;
Vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
Vii- Sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.
Art. 3º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à Secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do contrato.
Art. 4º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 5º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 25 de agosto de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 844679

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 427/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria nº 425/2022-MPc/Pa, de 25/08/2022,
coNSidEraNdo tudo o que consta do Processo PaE nº 2022/1025932;
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora dafNE fErNaNdEZ dE BaSToS, ocupante 
do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade controle Externo, 
exercendo o cargo em comissão de assessor da Procuradoria, matrícula 
nº 200235, 30 (trinta) dias das férias relativas ao período aquisitivo 
21/10/2020 a 20/10/2021, para os períodos de 22/11 a 16/12/2022 (25 
dias) e de 06 a 10/03/2023 (05 dias).
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 25 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 844647
Portaria N° 426/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria nº 425/2022-MPc/Pa, de 25/08/2022,
coNSidEraNdo tudo o que consta do Processo PaE nº 2022/1034364;
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor GaBriEl PoNTES doS SaNToS, ocupante 
do cargo em comissão de assessor da Procuradoria, matrícula nº 200227, 
30 (trinta) dias das férias relativas ao período aquisitivo 11/01/2021 
a 10/01/2022, para os períodos de 13 a 27/10/2022 (15 dias) e 16 a 
30/01/2023 (15 dias).
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 25 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 844641

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 422/2022/MPc/Pa
institui a comissão Especial destinada à realização de Estudos para a Ges-
tão de Pessoas por competência.
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidERANDO o objetivo estratégico definido no Plano Estratégico 2019-
2024 e mantido na revisão do Plano Estratégico ocorrida em 2021, de “Moder-
nizar a governança de pessoas” e seu desdobramento na ação estratégica de 
aprimorar o plano de capacitação de membros e servidores, aprimoramento 
este que envolve a necessidade de mapeamento de competências com vistas 
à elaboração de trilhas de capacitação técnicas e gerenciais.
CONSIDERANDO o objetivo estratégico definido no Plano Estratégico 2019-
2024 e mantido na revisão do Plano Estratégico ocorrida em 2021, de 
“Modernizar a governança de pessoas” e seu desdobramento na ação es-
tratégica de avaliar e implantar a gestão de pessoas por competência, 
envolvendo a alocação, desenvolvimento e avaliação de pessoas alinhadas 
com as mais recentes metodologias relacionadas à temática.
coNSidEraNdo que, de acordo com o Tribunal de contas da União, a boa 
governança tem como propósito conquistar e preservar a credibilidade da 
instituição face à sociedade, por meio de um conjunto eficiente de me-
canismos, a fim de assegurar que as ações executadas estejam sempre 
alinhadas ao interesse público, figurando, como um de seus indicadores, a 
Gestão de Pessoas;
coNSidEraNdo a necessidade de aprimoramento das práticas de gestão 
de pessoas neste Parquet de contas, por meio do mapeamento de compe-
tências, do desenvolvimento de capacitações profissionais direcionadas e 
efetivas, da reformulação do processo de avaliação de desempenho profis-
sional e do dimensionamento do quadro de pessoal para atingir os objeti-
vos estratégicos deste Órgão e melhor atender a sociedade.
CONSIDERANDO, por fim, a identificação do modelo de Gestão por Competên-
cias, que tem por finalidade a organização, planejamento, desenvolvimento, 
acompanhamento e avaliação das competências essenciais para o funcionamen-
to do negócio, como sendo a ferramenta gerencial mais adequada para a finali-
dade de aprimoramento da política de Gestão de Pessoas deste MPc.
rESolVE:
art. 1º instituir a comissão Especial destinada à realização de Estudos para 
a Gestão de Pessoas por competência.
art. 2º designar, como membros titulares, os seguintes servidores:
i – Presidente: Bruna aline Bentes da costa;
ii – Membros: carlos Gondim Neves Braga, felipe Silva arrivabene, João 
Quemel lira Junior e david Borges reis da Silva, para compor a comissão.
§ 1º caberá à Presidente da comissão escolher o Secretário e distribuir as 
tarefas, conforme julgar conveniente.
art. 3º Poderá a comissão usufruir da colaboração de todos os setores do MPc-Pa.
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 25 de agosto de 2022.
assinado eletronicamente
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 844632
Portaria N° 421/2022/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 tudo o que consta dos Processos PaE nº 2022/869349 e 
nº 2022/874844;
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora daNiEla dE oliVEira daNiEli, ocupante do 
cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade comunicação Social, 
matrícula nº 200254, licença para Tratamento de Saúde pelo período de 
10 (dez) dias, compreendidos entre 05/07 a 14/07/2022.
art. 2º interromper, no período da licença-saúde concedida, o gozo de 
férias da referida servidora, referente ao período aquisitivo 13/04/2021 a 
12/04/2022, concedido para o período de 04 a 15/07/2022 (12 dias), por 
meio da PORTARIA nº 111/2022/MPC/PA, de 17/03/2022, ficando os 10 
(dez) dias para serem usufruídos em momento oportuno.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação e os seus 
efeitos retroagem à data da concessão da licença.
Belém/Pa, 24 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 844663
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 0657/2022-MP/sUB-ta
coNSidEraNdo a necessidade de se adotar critérios visando realizar uma 
fiscalização mais efetiva no que se refere à execução dos contratos de 
prestação de serviços firmados pelo Ministério Público;
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores abaixo relacionados para acompanharem e 
fiscalizarem os devidos instrumentos, conforme quadro:



78  diário oficial Nº 35.092 Sexta-feira, 26 DE AGOSTO DE 2022

coNtrato

Nº ano UNidade coNtratado FiscaL iNÍcio FiM* Portaria reVoGada

011 2017 PJ iriTUia faBio HEldEr doS rEiS GoMES asafe farias lima (Titular) 03/03/2017 02/03/2023 Port. 0256/2022-MP/SUB-
Ta, doE de 04/05/2022

063 2018

TraNSPorTE / SÃo JoÃo do ara-
GUaia / coNcEiÇÃo do araGUaia 
/ rio Maria / rUrÓPoliS / NoVo 

ProGrESSo

BraZ & BraZ lTda

Jorge antônio Silva dos Santos 
(Titular); roberto Xavier de 

Souza ferreira (Suplente); José 
reny da Silva araújo (Titular); 

cleber ailson fernandes de 
lima (Suplente); Mábio da Silva 
furtado (Titular); (Suplente); 
iranice oliveira da Silva (Titu-

lar); larissa louzada dos Santos 
(Suplente); rodrigo cangussu 
alves (titular); Marcio Martins 
de Lima (Suplente); Jerffson 

lemos Tortola (Titular); andiara 
fagundes rodrigues Martins 

(Titular)

02/08/2018 01/08/2023
Port. n° 0538/2022-
MP/SUB-Ta, doE de 

27/07/2022

019 2020 PJ PraiNHa V. B. doS SaNToS SErViÇoS E TElEcoMUNica-
ÇÕES lTda-ME

cláudia isana Bentes Batista 
(Titular); laura Geovana Meire-

les da Silva (Suplente)
11/03/2020 10/03/2023 Port. nº 146/2020-MP/SG-

J-Ta, doE de 22/05/2020

065 2020 PJ alMEiriM E. W. dE aGUiar liMa coMÉrcio EPP

Kellen cristina alves de Souza 
Barreiros (Titular); Jacqueline 

Michella rodrigues araújo 
(Suplente).

29/01/2021 28/01/2023 Port. n° 522/2020-MP/SG-
J-Ta, doE de 18/12/2020

052 2021 PJ GarrafÃo do NorTE clicK ENTEr lTda ME Marcos Matheus Pinto Nasci-
mento (Titular) 01/08/2021 01/08/2023

Port. n° 0395/2021-
MP/SGJ-Ta, doE de 

08/09/2021

099 2021 PJ iriTUia SÃo MiGUEl TElEcoMUNicaÇÕES E iNforMáTica 
lTda asafe farias lima (Titular) 04/10/2021 04/10/2022 Port. 0256/2022-MP/SUB-

Ta, doE de 04/05/2022

057 2022 iNforMáTica HardliNK iNforMaTica E SiSTEMaS lTda
anderson Santos de Souza 

(titular); Moisés Soares Vieira 
(suplente)

26/04/2022 26/04/2023 -

078 2022 doM iGf coNSTrUcoES E SErVicoS EirEli
renato albuquerque chaves 

(titular); Marco aurélio Souza de 
oliveira (suplente)

13/06/2022 13/12/2023
Port. n° 0538/2022-
MP/SUB-Ta, doE de 

27/07/2022

081 2022 PJ rEdENcao Jc SErVicoS dE iNTErNET lTda
anderson rodrigues da Silva 
(Titular); Max rafael Neves 

(Suplente)
05/08/2022 05/08/2023 -

092 2022 PJ SaNTarÉM EricK da coNcEiÇÃo doS SaNToS 00166335207
Petterson diniz (Titular); 

Maurício Maciel Valente da Silva 
(Suplente)

02/08/2022 02/08/2023 -

093 2022 doM / diViSÃo arQUiTETUra / 
diViSÃo ENGENHaria o M M arQUiTETUra E coNSTrUÇÃo lTda

Emerson Bruno de oliveira 
Gomes (Titular); Jamir freire 

cardoso (Suplente); alinne Nas-
sar Palmeira oliveira (Titular); 
Henrique Klautau de Mendonça 

(Suplente)

06/07/2022 06/07/2023 -

094 2022 iNforMáTica iNGraM Micro BraSil lTda
Moises Soares Vieira (Titular); 
Jefferson Luiz do Nascimento 

ribeiro (Suplente)
20/07/2022 20/01/2023 -

095 2022 iNforMaTica TEcH lEad coMErcio dE EQUiPaMENToS dE 
iNforMaTica lTda

Moises Soares Vieira (Titular); 
Jefferson Luiz do Nascimento 

ribeiro (Suplente)
08/07/2022 08/01/2023 -

097 2022 doM / diViSÃo arQUiTETUra / 
diViSÃo ENGENHaria o M M arQUiTETUra E coNSTrUÇÃo lTda

Emerson Bruno de oliveira 
Gomes (Titular); Jamir freire 

cardoso (Suplente); alinne Nas-
sar Palmeira oliveira (Titular); 
Henrique Klautau de Mendonça 

(Suplente)

06/07/2022 06/07/2023 -

098 2022 PJ aUGUSTo corrÊa cGd SErViÇoS TEcNolÓGicoS lTda
Marileusa Soares coelho Nobre 

(Titular); Paloma Maria Pinheiro 
de oliveira (Suplente).

08/07/2022 08/07/2023 -

099 2022 PJ MocaJUBa M H S fUrTado ProVEdorES EirEli
Milton rodrigues de carvalho 
(Titular); Joana lira lima 

(Suplente)
21/07/2022 21/07/2023 -
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100 2022 iNforMaTica SolUTi – SolUÇoES EM NEGocioS iNTEliGENTES 
S/a.

diego rodrigues de Souza (Ti-
tular); ailto loraschi (Suplente) 22/07/2022 22/07/2023 -

101 2022 iNforMaTica rio MadEira cErTificadora diGiTal EirEli diego rodrigues de Souza (Ti-
tular); ailto loraschi (Suplente) 22/07/2022 22/07/2023 -

102 2022 PJ alTaMira alTaNET SErViÇoS dETElEcoMUNicaÇÕES lTda
Wanderlan de Melo Brito 

(Titular); rubens de Jesus lopes 
(Suplente)

19/07/2022 19/07/2023 -

103 2022 PJ iGaraPE Miri iBl - coMPUSErVicE EMPrEENdiMENToS lTda
Gildenise Negrão dos Santos 

(Titular); alessandra Gomes de 
Sena Pantoja (Suplente)

29/07/2022 29/07/2023 -

104 2022 cEaf ioc caPaciTaÇÃo lTda – oNE cUrSoS
renata Gabrielle Barbosa dias 

da Silva (Titular); Ednalva rosa 
dos Santos (Suplente)

05/08/2022 05/02/2023 -

105 2022 TraNSPorTE MaXifroTa SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE 
froTa lTda

anlyd Sério frança Junior 
(Titular) 21/07/2022 21/07/2023 -

106 2022 iNforMáTica aSE-iT SolUcoES EM TEcNoloGia lTda
antonio Marcos f. de castelo 

Branco (Titular); daniel Gama 
Guizzo (Suplente)

18/07/2022 18/01/2023 -

107 2022 iNforMáTica ToriNo iNforMaTica lTda
antonio Marcos f. de castelo 

Branco (Titular); daniel Gama 
Guizzo (Suplente)

18/07/2022 18/01/2023 -

108 2022 iNforMáTica Hard SolUTioN iNforMáTica lTda
antonio Marcos f. de castelo 

Branco (Titular); daniel Gama 
Guizzo (Suplente)

18/07/2022 18/01/2023 -

110 2022 alMoXarifado P.l. fadEl iNforMáTica EirEli
rubens fernandes rocha 

(Titular); Edsandro duarte de 
andrade (Suplente)

18/07/2022 18/11/2022 -

111 2022 alMoXarifado PaPElaria doSESTUdaNTES EirEli
rubens fernandes rocha 

(Titular); Edsandro duarte de 
andrade (Suplente)

18/07/2022 18/11/2022 -

112 2022 alMoXarifado ElaiNE NEVES dEMEdEiroS-ME
rubens fernandes rocha 

(Titular); Edsandro duarte de 
andrade (Suplente)

18/07/2022 18/11/2022 -

114 2022 doM / diViSÃo arQUiTETUra / 
diViSÃo ENGENHaria o M M arQUiTETUra E coNSTrUÇÕES lTda EPP

Emerson Bruno de oliveira 
Gomes (Titular); Jamir freire 

cardoso (Suplente); alinne Nas-
sar Palmeira oliveira (Titular); 
Henrique Klautau de Mendonça 

(Suplente)

25/07/2022 25/07/2023 -

115 2022 iNforMáTica TElc. TElEcoM. EMPrEENdiMENToS lTda
lucileo fernando Pessoa Maia 

(Titular); Max alessandro Mon-
teiro Miranda (Suplente)

25/07/2022 25/07/2025 -

116 2022 iNforMáTica M r TEcNoloGia E iNoVaÇÃo lTda
lucileo fernando Pessoa Maia 

(Titular); Max alessandro Mon-
teiro Miranda (Suplente)

27/07/2022 27/10/2022 -

117 2022 aSSESSoria MiliTar SiMETria SolUÇÕES iNTEGradaS lTda
frank roberto lima Matos 

(Titular); Emanoel Jorge Teixeira 
alves (Suplente)

04/08/2022 04/08/2023 -

118 2022 cEriMoNial Marcio SaNdro MallET PEZariM - EPP
Paula Bezerra Koury de figuei-
redo (Titular); Murillo Paiva da 

conceição (Suplente)
28/07/2022 28/11/2022 -

119 2022 cEriMoNial oSc coMErcio E SErVicoS – MEi
Paula Bezerra Koury de figuei-
redo (Titular); Murillo Paiva da 

conceição (Suplente)
28/07/2022 28/11/2022 -

120 2022 adMiNiSTraÇÃo oi S/a – EM rEcUPEraÇÃo JUdicial
renato leno cunha almeida 

(Titular); Edna lúcia de Souza 
Sá (Suplente)

08/08/2022 08/08/2023 -

121 2022 PJ ToMÉ aÇÚ r&a ProVEdor dE iNTErNET E coMÉrcio lTda
Everton costa dos Santos 

(Titular); Paloma Santiago da 
luz (Suplente)

13/10/2022 13/10/2023 -
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122 2022 BiBlioTEca TiraNT do dirEiTo EdiTorial lTda
lucilene da Silva amaral 

(Titular); Sizete Medeiros do 
Nascimento (Suplente)

01/08/2022 01/08/2023 -

123 2022 iNforMáTica NordEN TEcNoloGia lTda
Jefferson Luiz do Nascimento 
ribeiro (Titular); anderson 

Santos de Souza (Suplente)
04/08/2022 04/08/2025 -

124 2022 adMiNiSTraÇÃo/ doM EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia 
S/a

floriano Kenji Yokoyama 
(Titular); Edna lúcia Souza de 

Sá (Suplente)
22/08/2022 21/08/2023 -

125 2022 adMiNiSTraÇÃo/ doM EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia 
S/a

floriano Kenji Yokoyama 
(Titular); Edna lúcia Souza de 

Sá (Suplente)
22/08/2022 21/08/2023 -

126 2022 aSSESSoria MiliTar BaNdEiraS oNliNE arTEfaToS TEXTEiS lTda
frank roberto lima Matos (Ti-

tular); Bianca de lima carvalho 
(Suplente)

05/08/2022 05/11/2022 -

127 2022 PJ MocaJUBa WEBfacil TElEcoMUNicaÇÕES E iNforMáTica 
EirEli

Milton rodrigues de carvalho 
(Titular); Joana lira lima 

(Suplente)
21/07/2022 21/07/2023 -

128 2022 TraNSPorTE MaNUPa coMErcio EXPorTacao iMPorTacao dE 
EQUiPaMENToS E VEicUloS adaPTadoS lTda

roberto Xavier de Souza ferrei-
ra (Titular); Jorge antonio Silva 

dos Santos (Suplente)
17/08/2022 17/12/2022 -

129 2022 aSSESSoria MiliTar PSc iNdUSTria dE PorTaS E EQUiPaMENToS 
Para SEGUraNca E coNTrolE dE acESSo lTda

frank roberto lima Matos (Ti-
tular); Bianca de lima carvalho 

(Suplente)
17/08/2022 17/02/2023 -

130 2022 aSSESSoria MiliTar faBricio liMa doS SaNToS
frank roberto lima Matos (Ti-

tular); Bianca de lima carvalho 
(Suplente)

18/08/2022 18/11/2022 -

131 2022 aSSESSoria MiliTar P.f MEoTTi liciTacoES lTda
frank roberto lima Matos (Ti-

tular); Bianca de lima carvalho 
(Suplente)

18/08/2022 18/11/2022 -

132 2022 SErViÇo dE arTES GraficaS GraficPaPEr coMErcio E SErVicoS EirEli
Valter andrey Valois cavalcante 
(Titular); Tarso de Melo fidelis 

(Suplente)
18/08/2022 18/11/2022 -

ata de reGistro de PreÇo - arP

Nº ano UNidadE coNTraTado fiScal iNÍcio fiM* PorTaria rEVoGada

024 2022 TraNSPorTE MaraJÓ locaÇÃo E SErViÇoS lTda
roberto Xavier de Sousa ferreira 
(Titular) Jorge antônio Silva dos 

Santos (Suplente)
04/07/2022 04/07/2023 -

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica 

Nº ano UNidade coNVeNeNte FiscaL iNÍcio FiM* Portaria reVoGada

020 2022 drH BaNco do ESTado do Pará S/a
rafael fernandes lima (Titular); 

Marialva Souza de azevedo 
(Suplente)

08/08/2022 08/08/2027 -

113 2022
GSi (Grupo de atuação Especial 

de inteligência e Segurança 
institucional)

ProcUradoria-GEral da faZENda Nacio-
Nal - PGfN

Paulo Sérgio rodrigues lima (Titu-
lar); Pedro Gleuciano farias Moreira 

(Suplente)
27/06/2022 27/06/2027 -

terMo de cooPeraÇÃo 

Nº ano UNidadE coNVENENTE fiScal iNÍcio fiM* PorTaria rEVoGada

009 2022 drH

cENTro dE ENSiNo
SUPErior dE MaraBá lTda, mantenedora 

da iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior fac 
UldadE PiTáGoraS dE MaraBá

camila cavalcante dos Santos (Titular); 
Bárbara Veiga ferreira rosa (Suplente) 27/07/2022 27/07/2024 -

* É possível que a data final de vigência dos instrumentos contratuais, seja alterada posteriormente a data desta PORTARIA mediante termo aditivo.
ii - caberá aos servidores designados neste ato, a obrigação de anotar em registro todas as ocorrências relacionadas com a execução dos instrumentos su-
pramencionados, devendo sugerir diretamente à Subprocuradoria-Geral de Justiça o que for necessário à manutenção da qualidade dos serviços contratados.
iii - ficam revogadas as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa, Belém, 25 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora -Geral de Justiça,
área técnico-administrativa

Protocolo: 844531
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..

coNtrato
.

Núm. do contrato: 136/2022-MP/Pa
Modalidade de Licitação: dispensa de Licitação nº 034/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa 
MarTiNS.NET SErViÇoS dE TElEcoMUNicaÇÕES lTda.
objeto: Prestação, pela coNTraTada, de serviço de acesso à internet para 
a Promotoria de Justiça de Muaná/Pa.
data da assinatura: 24/08/2022.
Vigência: 25/08/2022 a 25/08/2023.
Valor global: r$ 6.000,00 (seis mil reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758; Elemento de 
despesa: 3390-40; fonte: 0101.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 844485
.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 049/2022-MP/Pa
objeto: aquisição de sinalizador de Garagem 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 ou no Por-
tal da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: angelo Nazareno costa Barbosa
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 09/09/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
  dotação orçamentária:
  Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
  Elemento: 449052 - Material Permanente
  fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior - Procurador-
Geral de Justiça

Protocolo: 844441
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Portaria Nº 05/2022- MP/PJJ
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE JacarEacNGa/Pará torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo, nº. 000820-044/2021- MP/PJJ o 
qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na 
Stanislaw Brilhante s/n, bairro Bela Vista, no município de Jacareacanga/Pa.
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº. 000820-044/2021- MP/PJJ
OBJETO: “Verificar a Regularidade e Funcionamento das Escolas Indígenas 
e Escolas do campo, bem como acompanhar a implementação das Políti-
cas Públicas da Educação indígena e do campo no Município de Jacarea-
canga/Pa”;

Protocolo: 844597
extrato da recomendação nº 008/2022
Procedimento administrativo siMP Nº 008072-031/2015
o Promotor de Justiça Titular da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de 
direitos constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior 
fErrEira SaNTaNa, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 
129, inciso iii, da constituição federal; art. 26, inciso i, da lei 8.625/93; 
artigo 16 c/c artigo 19, ambos da resolução nº 007/2019-cPJ; e artigo 2º, 
§ 4º da resolução nº 023/2007–cNMP, torna pública a recomendação nº 
008/2022, expedida nos autos do Procedimento administrativo SiMP Nº 
008072-031/2015, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Jus-
tiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade 
cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
recomendação: nº 008/2022
recomendados: Secretaria Municipal de Urbanismo de Santarém
assunto: recomenda à Secretaria Municipal de Urbanismo de Santarém 
que anule parcialmente a concorrência 002/2021, ressalvada a concessão 
onerosa dos QUioSQUE TiPo 01 – caT alTEr do cHÃo e QUioSQUE TiPo 
01 – BoSQUE VEra PaZ e que adote, de agora em diante, para as futuras 
concessões de uso remunerado de bens públicos, a modalidade pregão ele-
trônico, utilizando-se o preço como único critério para aferir o vencedor do 
certame, uma vez que a prática comercial neles exercida não se enquadra 
no conceito de “serviço predominantemente intelectual” (conforme enten-
dimento do TcU no acórdão 2.050/14 – Plenário).
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 844565
extrato da Portaria n° 033/2022-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° 000407-940/2022 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 033/2022-MP/6PJMaB
Envolvido: Município de Marabá, E.M.E.f. Paulo Umbelino ferreira.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, melhorias na es-
trutura física e funcionamento da E.M.E.f. Paulo Umbelino ferreira, locali-
zada no núcleo Morada Nova, município de Marabá, durante o ano de 2022.
Mayanna Silva de Souza Queiroz - Promotora de Justiça.

Protocolo: 844446

republicada por incorreção no d.o.e. de 26 de agosto de 2022
Portaria Nº 4707/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o envio dos autos do Processo Judicial eletrônico nº 
0800558-64.2022.8.14.0401 à Procuradoria-Geral de Justiça, para provi-
dências, tendo em vista a arguição de suspeição pelo Promotor de Justiça 
Pedro Paulo Bassalo crispino,
coNSidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E S o l V E:
reVoGar a Portaria nº 4396/2022-MP/PGJ.
dESiGNar o Excelentíssimo Senhor roBErTo aNToNio PErEira dE SoU-
Za, Promotor de Justiça, Titular da 2ª Promotoria de Justiça criminal de 
Belém/Pa, para atuar nos autos de nº 0800558-64.2022.8.14.0401, na 
condição de longa manus da Procuradoria-Geral de Justiça, e, nos termos 
do art. 28 do cPP, prossiga com a demanda e ofereça a devida denúncia, 
em desfavor do indiciado, pela prática do crime de furto de energia elétri-
ca, previsto no art. 155, §3, do cPB, em razão da fundamentação jurídica 
apresentada, ou, caso entenda cabível, formular a competente proposta de 
acordo de Não Persecução Penal.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 24 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 844403
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos (triMestraL)
Nº da ata de registro de Preços: 058/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 049/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e lS SErViÇoS 
dE iNforMáTica E ElETrÔNica lTda EPP, inscrita no cNPJ sob o nº. 
10.793.812/0001-95
objeto: registro de Preços para a aQUiSiÇÃo dE coNdicioNadorES dE ar
data da assinatura: 24/11/2021
Vigência: 26/11/2021 a 26/11/2022
Preço registrado:

item descrição do produto UNida-
de

Quanti-
dade

 

Preço
Unitário

 

Valor 
total

 

2

coNdicioNador dE ar ParEdE. TiPo: 
JaNEla; caPacidadE: 18.000 BTU/h; TEN-

SÃo NoMiNal: 220 VolTS; oPEraÇÃo: 
SiSTEMa dE coNTrolE MEcÂNico oU 
ElETrÔNico; ciclo: frio; caracTE-
rÍSTicaS adicioNaiS: SilENcioSo; 

coMPrESSor roTaTiVo; SErPENTiNa dE 
coBrE; cHaSSi E GaBiNETE dESliZaNTE 
iNdEPENdENTE; SiSTEMa dE rENoVaÇÃo 
dE ar oU EXaUSTÃo; coNTrolE rEMoTo 

(oPcioNal); SElo ProcEl- claSSE 
a ou B.

Marca/ Modelo: ar condicionado Janela 
Springer Midea Mecânico 18000 - BTUs 

Zci185BB

Un. 38 r$ 
2.858,88

r$ 
108.637,44

item descrição do produto UNidadE Quantidade
 

Preço
Unitário

 

Valor Total
 

3

coNdicioNador dE ar ParEdE. TiPo: 
JaNEla; caPacidadE: 18.000 BTU/h; TEN-

SÃo NoMiNal: 220 VolTS; oPEraÇÃo: 
SiSTEMa dE coNTrolE MEcÂNico oU 
ElETrÔNico; ciclo: frio; caracTE-
rÍSTicaS adicioNaiS: SilENcioSo; 

coMPrESSor roTaTiVo; SErPENTiNa dE 
coBrE; cHaSSi E GaBiNETE dESliZaNTE 
iNdEPENdENTE; SiSTEMa dE rENoVaÇÃo 
dE ar oU EXaUSTÃo; coNTrolE rEMoTo 

(oPcioNal); SElo ProcEl- claSSE 
a ou B.

Marca/ Modelo: ar condicionado Janela 
Springer Midea Mecânico 18000 - BTUs 

Zci185BB
 

Un. 12 r$ 
2.858,88

r$ 
34.306,56

ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Protocolo: 733508

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos (triMestraL)
Nº da ata de registro de Preços: 057/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 049/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e o.c. araUJo - 
JM MUlTiMar – ME., inscrita no cNPJ sob o nº. 28.489.248/0001-87
objeto: registro de Preços para a aQUiSiÇÃo dE coNdicioNadorES dE ar
data da assinatura: 24/11/2021
Vigência: 26/11/2021 a 26/11/2022
Preço registrado:
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item descrição do produto UNida-
de

Quanti-
dade

 

Preço
Unitário

 

Valor 
total

 

1

coNdicioNador dE ar ParEdE. TiPo: 
JaNEla; caPacidadE: 12.000 BTU/h; TEN-

SÃo NoMiNal: 220 VolTS; oPEraÇÃo: 
SiSTEMa dE coNTrolE MEcÂNico oU 
ElETrÔNico; ciclo: frio; caracTE-
rÍSTicaS adicioNaiS: SilENcioSo; 

coMPrESSor roTaTiVo; SErPENTiNa dE 
coBrE; cHaSSi E GaBiNETE dESliZaNTE 
iNdEPENdENTE; SiSTEMa dE rENoVaÇÃo 
dE ar oU EXaUSTÃo; coNTrolE rEMoTo 

(oPcioNal); SElo ProcEl- claSSE 
a ou B.

Marca/ Modelo: MidEa / Mci125BB

Un. 30 r$ 
1.924,00

r$ 
57.720,00

ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Protocolo: 733512

eXtrato da recoMeNdaÇÃo Nº 002/2022-MP/4ªPJi.
ref. inquérito civil siMP nº 004175-922/2017
a 4ª Promotoria de Justiça de itaituba, , que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de itaituba, situada na av. Nova de Santana, nº 384, 
centro, itaituba/Pa, cEP: 68.180-030- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-
2123/3518-3099.
recomendação nº 002/2022-MP/4ª PJ itaituba
inquérito civil - SiMP nº 004175-922/2017
data de instauração: 18 de julho de 2022.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, as medidas adota-
das pelo Município de itaituba, Secretaria Municipal de Saúde de itaituba e 
demais unidades de saúde que realizem partos, a fim de evitar a violência 
obstétrica. rESolVE recomendar ao Excelentíssimo Sr. Prefeito do Municí-
pio de Trairão, à Secretaria Municipal de Saúde de Trairão e à direção do 
Hospital Municipal de Trairão que: cumpram estritamente o previsto na lei 
n º 11.108/2015, garantindo acompanhante à parturiente; apoiem e man-
tenham programas desenhados para melhorar a qualidade dos cuidados 
de saúde materna, com enfoque no cuidado respeitoso como componente 
essencial da qualidade da assistência; deem publicidade dos direitos das 
mulheres a uma assistência digna a respeitosa durante toda a gravidez e 
parto, independentemente da intencionalidade dos profissionais em causar 
danos; adotem as ações positivas dispostas na “declaração de prevenção 
e Eliminação de abusos, desrespeito e Maus-tratos durante o parto em 
instituições de saúde”, publicada em 2014, que reconhece a ocorrência de 
violência física, verbal e maus tratos durante o parto, independentemente 
da intencionalidade do profissional em causar dano; Adotem sistemas de 
responsabilização e apoio aos profissionais a fim de reprimir e prevenir 
violência obstétrica; observem a Nota Técnica n° 09/2020- coSMU/cGci-
Vi/daPES/SaPS/MS do Ministério da Saúde. ademais, adVErTE-SE que o 
não atendimento, sem justificativa, da presente Recomendação importará 
na responsabilização e no ajuizamento das medidas judiciais cabíveis, in-
cluindo a responsabilização dos envolvidos, visando resguardar os bens 
ora tutelados, inclusive com a propositura de apropriada ação civil Pública 
para garantia dos direitos fundamentais ora tratados. Estabeleço o prazo 
de 10 (dez) dias para que sejam prestadas as informações que entender 
pertinentes acerca da presente recomendação.
ociralVa diaS TaBoSa, 5ª Promotora de Justiça Titular de Execuções 
Penais, Penas e Medidas alternativas, respondendo pela 4ª PJ de itaituba

Protocolo: 844500
eXtrato da Portaria Nº 008/2022 MP/PJ MocaJUBa: 
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pelo Promotor de Justiça de Mocajuba-Pa, determina a instauração do 
presente Procedimento administrativo que tem como objetivo tutelar 
direito individual indisponível de três incapazes, a saber, serem criados e 
educados no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta 
seu desenvolvimento integral em respeito à sua dignidade como pessoas 
humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos 
civis, humanos e sociais. o mencionado procedimento se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Mocajuba-Pa, situada na Travessa 
7 de Setembro, s/n, (fórum des. Moacyr Guimarães), cEP 68.420-000, 
Mocajuba/Pa. dirK coSTa dE MaTToS JUNior, ProMoTor dE JUSTiÇa 
TiTUlar dE MocaJUBa-Pa (PorTaria nº 3.484/2021-MP/PGJ).

Protocolo: 844464
Portaria N°14/2022-MP/7ªPJ. 
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pela Promotora de Justiça da 2ª região agrária – Sede Santarém, resolve 
instaurar o presente Procedimento administrativo que objetiva acompanhar 
a implementação do Projeto rEdd+ Jari Pará, na zona rural do Município 
de almeirim/Pa. o mencionado procedimento se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 
n°3991, liberdade, cEP 68.040-148, Santarém/Pa.

Protocolo: 844469

eXtrato da recoMeNdaÇÃo Nº 001/2022-MP/4ªPJi.
ref. inquérito civil siMP nº 004175-922/2017
a 4ª Promotoria de Justiça de itaituba, , que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de itaituba, situada na av. Nova de Santana, nº 384, 
centro, itaituba/Pa, cEP: 68.180-030- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-
2123/3518-3099.
recomendação nº 001/2022-MP/4ª PJ itaituba
inquérito civil - SiMP nº 004175-922/2017
data de instauração:
Assunto: Acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, as medidas adota-
das pelo Município de itaituba, Secretaria Municipal de Saúde de itaituba e 
demais unidades de saúde que realizem partos, a fim de evitar a violência 
obstétrica. rESolVE recomendar ao Excelentíssimo Sr. Prefeito do Municí-
pio de itaituba, à Secretaria Municipal de Saúde de itaituba e à direção do 
Hospital Municipal de itaituba e à direção do Hospital regional do Tapajós, 
que: cumpram estritamente o previsto na lei n º 11.108/2015, garantindo 
acompanhante à parturiente; apoiem e mantenham programas desenha-
dos para melhorar a qualidade dos cuidados de saúde materna, com en-
foque no cuidado respeitoso como componente essencial da qualidade da 
assistência; deem publicidade dos direitos das mulheres a uma assistência 
digna a respeitosa durante toda a gravidez e parto, independentemente 
da intencionalidade dos profissionais em causar danos; Adotem as ações 
positivas dispostas na “declaração de prevenção e Eliminação de abusos, 
desrespeito e Maus-tratos durante o parto em instituições de saúde”, pu-
blicada em 2014, que reconhece a ocorrência de violência física, verbal 
e maus tratos durante o parto, independentemente da intencionalidade 
do profissional em causar dano; Adotem sistemas de responsabilização e 
apoio aos profissionais a fim de reprimir e prevenir violência obstétrica; 
observem a Nota Técnica n° 09/2020- coSMU/cGciVi/daPES/SaPS/MS 
do Ministério da Saúde. ademais, adVErTE-SE que o não atendimento, 
sem justificativa, da presente Recomendação importará na responsabili-
zação e no ajuizamento das medidas judiciais cabíveis, incluindo a res-
ponsabilização dos envolvidos, visando resguardar os bens ora tutelados, 
inclusive com a propositura de apropriada ação civil Pública para garantia 
dos direitos fundamentais ora tratados.Estabeleço o prazo de 10 (dez) dias 
para que sejam prestadas as informações que entender pertinentes acerca 
da presente recomendação.
ociralVa diaS TaBoSa, 5ª Promotora de Justiça Titular de Execuções 
Penais, Penas e Medidas alternativas, respondendo pela 4ª PJ de itaituba

Protocolo: 844475
extrato do inquérito civil n.º 000135-151/2022-MP/PJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, em exercí-
cio, dr. JoSÉ GodofrEdo PirES doS SaNToS, torna pública a instaura-
ção do inquérito civil n.º 000135-151/2022, que se encontra à disposição 
na sede do Ministério Público, na rua João diogo, nº 100, bairro da cidade 
Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 22/2022
data da instauração: 22/08/2022
objeto: apurar possíveis irregularidades no âmbito da companhia de 
Portos e Hidrovias do Estado do Pará -cPH, pertinentes ao contrato n.º 
017/2019cPH, cujo objeto era a prestação de serviços terceirizados de 
mão de obra, compreendendo os profissionais de limpeza, conservação, 
higienização e jardinagem (auxiliar de serviços gerais), atendente, recep-
cionista, auxiliar administrativo nível iV, intérprete de nível médio na lin-
guagem de libras e fiscal de terminal de passageiros, que visa atender 
o Terminal Hidroviário do Porto de Belém luiz rebelo Neto e a sede da 
companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, no Município de Be-
lém, Estado do Pará. Segundo o noticiante anônimo, a sogra do filho do 
presidente da cPH é proprietária da empresa contratada, há vários aditivos 
ao contrato, a contratada mantém diversos funcionários fantasmas, todos 
vinculados a agentes da cPH. o noticiante apresentou lista nominal de 
empregados da contratada que seriam fantasmas.
Promotoria de Justiça: 3ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE dEfESa do Pa-
TriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: JoSÉ GodofrEdo PirES doS SaNToS

Protocolo: 844528
Portaria N.º 026/2022-MP/3ªPJdiat/BeLÉM-Pa
Nf nº 000249-112/2022
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio da 3ª Promoto-
ra de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, e de 
acidentes de Trabalho da capital, em exercício, no desempenho de suas 
atribuições legais;
coNSidEraNdoS (constam na versão original)
dEcidE:
iNSTaUrar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, com vistas a 
garantir ao Sr. JoSÉ Maria cardoSo, pessoa idosa, 67 (sessenta e sete) 
anos de idade, paciente do Sistema Único de Saúde – SUS (cNS n.º 702 
9085 8719 4278), a devida dispensação dE fraldaS GEriáTricaS TaMa-
NHo M, de acordo com a prescrição médica anexada;
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dETErMiNar, desde já, as seguintes diligências: 1. autue-se esta 
PorTaria, com seu registro em livro/pasta próprio (a) da Promotoria 
de Justiça, juntamente com toda a documentação a ela pertinente; 2. 
Expeça-se ofício à Secretaria Municipal de Saúde - SESMa, encaminhando 
cópia da presente PorTaria, solicitando a adoção das medidas cabíveis 
para o atendimento à saúde do interessado, especificamente no que 
se refere ao fornecimento de fraldas Geriátricas Tamanho M, conforme 
prescrição médica, com prazo de 07 (sete) dias úteis para resposta perante 
esta Promotoria de Justiça; 3. Encaminhe-se cópia desta PorTaria à 
Procuradoria-Geral de Justiça, à corregedoria-Geral do Ministério Público e 
ao Centro de Apoio Operacional da Cidadania; 4. Afixe-se esta PORTARIA 
no local de costume, providenciando-se a remessa de cópia para publicação 
(artigo 4º, inciso Vi, da resolução n.º 23/2007-cNMP); NoMEar o servidor 
EliZEU dE PaUla GUiMarÃES JUNior para servir como Secretário, que 
deverá fiel e zelosamente cumprir as suas funções.
Belém-Pa, 27 de julho de 2022.
Socorro dE Maria PErEira GoMES doS SaNToS
3ª Promotora de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos e 
acidentes de Trabalho, em exercício

Protocolo: 844537
Portaria Nº 0649/2022-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:
aliNE MiSUE fUKUSHiMa MUraKaMi – Período: 08 a 17/08/2022 – GE-
doc nº 137724/2022
aNToNia carlEaNa SoarES MoUra -Período: 15 a 21/08/2022 -GEdoc 
nº-138691/2022
aNToNiETa VaZ PiNTo EMidio-Período: 12/08/2022 -GEdoc nº-
138550/2022
carloS alBErTo PiNHEiro dE oliVEira - Período: 11 a 15/08/2022 – 
GEdoc nº 138247/2022
ciNTia criSTiNa raMoS corrEa SaNToS – Período: 08/08/2022 – GE-
doc nº 137664/2022
dENiSE EVaNGEliSTa PEloSo da SilVa – Período: 11 a 15/08/2022 – 
GEdoc nº 138995/2022
EMErSoN BrUNo dE oliVEira GoMES-Período: 12/08/2022-GEdoc nº-
138777/2022
fraNcYNETE MElo E SilVa – Período: 01 a 04/08/2022 – GEdoc nº 
137691/2022
fraNcYNETE MElo E SilVa – Período: 26 a 29/07/2022 – GEdoc nº 
137687/2022
iSaBEl JUliaNa fErraZ MarTiNS – Período: 11 a 12/08/2022 – GEdoc 
nº 138319/2022
iSaBEllE froTa rodriGUES dE araUJo – Período: 08 a 22/08/2022 – 
GEdoc nº 137809/2022
iViNa GirlaNi da SilVa SoUZa – Período: 22/07/2022 – GEdoc nº 
138091/2022
iViNa GirlaNi da SilVa SoUZa-Período: 11 a 13/07/2022-GEdoc nº-
138093/2022
JoSE alVES rEiS – Período: 14 a 20/07/2022 – GEdoc nº 136183/2022
JoSE TorrES BriTo cardoSo-Período: 12/08/2022-GEdoc nº-
138532/2022
lariSSa MoNTEiro NaSciMENTo-Período: 08 a 12/08/2022-GEdoc nº-
137993/2022
lorENNa MENdES PacHEco-Período: 08 a 14/08/2022-GEdoc nº-
138435/2022
lorENNa MENdES PacHEco-Período: 15 a 19/08/2022-GEdoc nº-
138636/2022
lUaNa caMilE SEaBra GoNcalVES fEio-Período: 09 a 10/08/2022-GE-
doc nº-137707/2022
MarilEUSa SoarES coElHo NoBrE-Período: 16 a 22/08/2022-GEdoc 
nº-138738/2022
MariNaldo da SilVa raMoS-Período: 01/08/2022-GEdoc nº-
138759/2022
PaloMa Maria PiNHEiro dE oliVEira-Período: 15 a 19/08/2022-GEdoc 
nº-138630/2022
PaUla criSTiNa SilVa BarBoSa GoMES-Período: 11/08/2022-GEdoc 
nº-138407/2022
PaUlo JoSE aNdradE dE liMa-Período: 11 a 17/08/2022-GEdoc nº-
138355/2022
roSE MarY fErNaNdES loPES – Período: 04 a 13/07/2022 – GEdoc nº 
132668/2022
rUi afoNSo MaciEl dE caSTro – Período: 21/07/2022 – GEdoc nº 
135438/2022
SiNdErVal PErEira MoraES – Período: 09/08/2022 – GEdoc nº 

138010/2022
SUE aNN da SilVa Marcal-Período: 08/08/2022-GEdoc nº-138620/2022
THaÍS faÇaNHa raMoS – Período: 05/08/2022 – GEdoc nº 138585/2022
THiaGo GUiMarÃES do SacraMENTo – Período: 16 a 17/08/2022 – GE-
doc nº 139007/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém/Pa, 23 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0650/2022-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 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo relacionado, licença falecimento, com ful-
cro no artigo 72, iii, da lei nº 5.810/94:
• ALDO SERGIO DA SILVA BAIA - Período: 17 a 24/08/2022 - GEDOC nº 
139646/2022
 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
Portaria Nº 0652/2022-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:
alESSaNdra criSTiNE dE Sa MEdEiroS: Período: 17/08/2022 - GEdoc 
nº 139106/2022
aNa claUdia dE SoUSa SaNToS: Período: 10 a 16/08/2022 - GEdoc nº 
138128/2022
arY orlaNdo SoUZa dE oliVEira: Período: 18/08/2022 - GEdoc nº 
139148/2022
aSdrUBal MENdES BENTES JUNior: Período: 09 a 10/08/2022 - GEdoc 
nº 138312/2022
dENiSE crESPo SoarES: Período: 11 a 12/08/2022 - GEdoc nº 
139120/2022
dENiSE crESPo SoarES: Período: 01 a 03/08/2022 - GEdoc nº 
139119/2022
EVEllYN doS SaNToS rodriGUES do VallE: Período: 17/08/2022 - GE-
doc nº 139285/2022
HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca: 25/07/2022 - GEdoc nº 139301/2022
JacKliNE rocHa da rocHa: Período: 18 a 19/08/2022 - GEdoc nº 
139096/2022
JoYcE cardoSo oliMPio iKEda: Período: 11 a 13/07/2022 - GEdoc nº 
133874/2022
JUlio cESar Bordalo loPES : Período: 29/07 a 26/10/2022 - GEdoc 
nº 131604/2022
lariSSa MoNTEiro NaSciMENTo: Período: 18 a 19/08/2022 - GEdoc 
nº 138987/2022
lidia Maria BarBoSa calado coiMBra: Período: 01 a 02/08/2022 - 
GEdoc nº 136252/2022
MaNoEl MESSiaS dE oliVEira SoUSa: Período: 08/08/2022 - GEdoc 
nº 139305/2022
Maria dE faTiMa MallET fiMa: Período: 16/08/2022 - GEdoc nº 
139177/2022
Maria lUZia coSTa frEiTaS PErEira: Período: 24 a 26/01/2022 - GE-
doc nº 103624/2022
NaZarETH SiMoNES ViEira doS SaNToS: Período: 12/08/2022 - GEdoc 
nº 138839/2022
NElSoN PErEira dE carValHo: Período: 18 a 19/08/2022 - GEdoc nº 
138981/2022
PaloMa SaNTiaGo da lUZ: Período: 17 a 19/08/2022 - GEdoc nº 
139231/2022
PaUlo JoSE aNdradE dE liMa: Período: 05 a 09/08/2022 - GEdoc nº 
138353/2022
rENaTa Maia iSoPPo alGaraNHar GoNcalVES: Período: 18/08/2022 - 
GEdoc nº 139326/2022
roGENila BElEM SaldaNHa : Período: 18/08/2022 - GEdoc nº 
139408/2022
roNaldo MaGalHaES dE SoUZa : Período: 16 a 17/08/2022 - GEdoc 
nº 138965/2022
SaNdro da crUZ E SilVa: Período: 22/08/2022 - GEdoc nº 139398/2022
TiaGo cardoSo MarTiNS Período: 29.04 a 27/06/2022 - GEdoc nº 
125724/2022
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THYaGo da coSTa fEio: Período: 17 a 19/08/2022 - GEdoc nº 
138933/2022
ValMir PiNHEiro SaNTaNa: Período: 30.05 a 26/09/2022 - GEdoc nº 
131390/2022
VicTor GUiMaraES TEiXEira: Período: 28 a 29/07/2022 - GEdoc nº 
139295/2022
ViViaNNE SoUZa dE oliVEira: Período: 17 a 19/08/2022 - GEdoc nº 
139293/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém/Pa, 24 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0653/2022-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 relacionados, licença por Motivo de 
doença em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 
5.810/1994:
dENiSE crESPo SoarES - Período: 09/08/2022- GEdoc nº-139113/2022
roBErTo cESar TEiXEira dE SaNTaNa- Período: 12/08/2022- GEdoc 
nº-139059/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém/Pa, 24 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0654/2022-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:
aNElicE foNSEca BElEM lEiTao SilVa - Período: 23 a 25/08/2022 - GE-
doc nº-139640/2022
cEcilia Maria dE MoraES liMa - Período: 12/08/2022 - GEdoc nº-
139030/2022
claUdia rEGiNa GoMES PaNTalEao - Período: 18/08/2022 - GEdoc nº-
139274/2022
EliaNa doS SaNToS aQUiNo - Período: 16 a 17/08/2022-GEdoc nº-
139078/2022
EliSaNGEla Maria PaiVa TorrES QUEiroZ - Período: 11 a 25/08/2022 
- GEdoc nº-139336/2022
EliZEU dE PaUla GUiMaraES JUNior - Período: 11 a 12/08/2022 - GE-
doc nº-139278/2022
iSaBEl JUliaNa fErraZ MarTiNS - Período: 16 a 19/08/2022 - GEdoc 
nº-139152/2022
KariNE fariaS PUrcEll da coSTa - Período: 16 a 18/08/2022 - GEdoc 
nº-139141/2022
lENa VaNia MENdES rocHa SaNToS - Período: 18/08/2022 - GEdoc 
nº-139449/2022
lENa VaNia MENdES rocHa SaNToS - Período: 19/08/2022 - GEdoc 
nº-139450/2022
lETHYcia BriTo fErNaNdES aSSUNcao - Período: 22 a 26/08/2022 - 
GEdoc nº- 139642/2022
roGENila BElEM SaldaNHa - Período: 19/08/2022 - GEdoc nº- 
139412/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém/Pa, 24 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
republicada por incorreção no d.o.E. de 04 de agosto de 2022
Portaria Nº 3893/2022-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 133930/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdErSoN SoarES da SilVEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2960
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): colares/Pa
PErÍodo(S): 13/07/2022 - 13/07/2022, 19/07/2022 - 19/07/2022, 
22/07/2022 - 22/07/2022, 25/07/2022 - 25/07/2022, 28/07/2022 - 
28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (duas e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança do prédio da Promoto-
ria de Justiça de colares.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4515/2022-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 138509/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrTado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 13o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(S): 28/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
de Sessão Extraordinária do colégio de Procuradores de Justiça a convite 
do PGJ, no dia 29/08/2022, bem como representante do NiErac do evento 
“Cem anos da Semana da 22 e os Reflexos sobre as Instituições Brasilei-
ras”, no dia 30/08/2022 na cidade do Rio de Janeiro-RJ e por fim participar 
da reunião no Naf em Belém, no dia 31/08/2022
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
Portaria Nº 4539/2022-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 138197/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iSMaYlE doS SaNToS GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3233
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: 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 4540/2022-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 138730/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Macapá/aP
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
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fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar correição Extraordinária 
nos cargos de Promotor de Justiça de afuá e chaves, no período de 29/08 
a 02/09/2022
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 4541/2022-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 136184/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaVio rUi BraBo dE araUJo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Tutela das fundações Priva-
das, associações de interesse Social, falência e recuperação Judicial e 
Extrajudicial de Belém
MaTrÍcUla: 999.107
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar da “3ª reunião do Grupo 
de Trabalho sobre a recuperação Judicial e falência de Empresas”, a ser 
realizada em Brasília/df
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 4542/2022-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 138310/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio HElENo aSSUNcao da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1508
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Tailândia - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 22/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Barcarena/Pa
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 4554/2022-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 138770/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Haroldo carNEiro MaToS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Macapá/aP, afuá/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - Promotoria de Justiça de afuá 
e Breves
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 4559/2022-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 138843/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNo SaNToS dE fraNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3525
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, 18 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4560/2022-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 138866/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSca SUENia fErNaNdES dE Sa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Salinópolis
MaTrÍcUla: 999.1330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Salinópolis - Pa
dESTiNo(S): Primavera/Pa
PErÍodo(S): 04/09/2022 - 09/09/2022, 14/09/2022 - 16/09/2022, 
21/09/2022 - 22/09/2022, 26/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 18 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4561/2022-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 138447/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdYr JoSE PErEira falcao JUNior
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-c-iV
MaTrÍcUla: 999.510
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - realizar a cobertura jornalística para 
o site e para redes sociais do Projeto de interiorização, etapa região ad-
ministrativa Marajó i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 18 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4562/2022-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 138477/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WaGNEr da SilVa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1579
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
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oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): curionópolis/Pa
PErÍodo(S): 22/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - organizar e recolher parte do 
acervo arquivístico da Pj de curionópolis/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 18 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4563/2022-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 138041/2022 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): altamira/Pa
PErÍodo(S): 28/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 18 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4564/2022-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 137545/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGE lUiZ ESTEVES diaS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1164
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 13/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
no curso “Gestão Patrimonial Pública Efetiva - os corretos Procedimentos 
para o Gerenciamento do Patrimônio, Material e almoxarifado”,
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 18 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4565/2022-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 138600/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oSValdo JoSE rodriGUES NEVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2755
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: concórdia do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 28/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 18 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4566/2022-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 138760/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNToNio da SilVa caSTro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1371
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Macapá/aP, afuá/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
do MPPa na realização de correição Extraordinária nas Promotorias de Jus-
tiça de afuá e chaves/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 18 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4567/2022-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 138745/2022 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): Macapá/aP, afuá/Pa, chaves/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição extraordinária nos cargos da Promotoria de 
Justiça de afuá e chaves/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 18 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4572/2022-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 138780/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSca SUENia fErNaNdES dE Sa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Salinópolis
MaTrÍcUla: 999.1330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Salinópolis - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 01/09/2022 - 03/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 18 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4573/2022-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 137974/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HUGo BErNard lEiTE da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3361
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bonito/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
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fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - cumprir ordem de 
Missão nº 052/2022-GaEco
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 18 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4574/2022-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 137304/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNo HENriQUE doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3452
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bonito/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - cumprir ordem de 
Missão nº 072/2022 - MPPa/GSi
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 18 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4575/2022-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 138436/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: THiaGo rodriGUES dE MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.2870
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mosqueiro/Pa, castanhal/Pa, São João de Pirabas/Pa, Bra-
gança/Pa
PErÍodo(S): 22/08/2022 - 26/08/2022, 29/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 18 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 844508
eXtrato de recoMeNdaÇÃo
Nº 002/2022-3ª PJ/stM
a ProMoTora dE JUSTiÇa dE SaNTarÉM/Pa TiTUlar do 3º carGo, no 
uso de suas atribuições legais e prerrogativas funcionais, realiza a rEco-
MENDAÇÃO em sede de Procedimento Administrativo n.º 011/2022 a fim 
de rEcoMENdar à Polícia Militar de Santarém que, no âmbito de suas 
atividades, notadamente durante autuações em flagrantes, sempre indi-
quem, detalhadamente, quais são os bens que estão sendo apreendidos 
(marca, modelo, cor, tamanho etc) e quem são os seus respectivos pro-
prietários ou, a depender o caso, quem está sob sua posse.
PorTaria de instauração nº 002/2022-MP/3ªPJ
data da instauração: 03/08/2022
objeto: a recomendação tem como objeto rEcoMENdar à Polícia Militar 
de Santarém que, no âmbito de suas atividades, notadamente durante 
autuações em flagrantes, sempre indiquem, detalhadamente, quais são os 
bens que estão sendo apreendidos (marca, modelo, cor, tamanho etc) e 
quem são os seus respectivos proprietários ou, a depender o caso, quem 
está sob sua posse.
dUllY SaNaE araÚJo oTaKara
3ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 844514
eXtrato de Portaria Nº 05/2022-MP/1ªPJi
a 1ª Promotoria de Justiça de itaituba, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 057/06 e no art.3º. § 1º da resolução nº 
181/2017-cNMP, torna pública a instauração do Procedimento investiga-

tório criminal - SiMP nº 002428-922/2022-MP/1ª PJi, que se encontra à 
disposição na 1ª Promotoria de Justiça de itaituba, situada na av. Nova de 
Santana, 384, bairro centro, cEP. 68180-030 - itaituba – Pará - fone: (93) 
3518-2123/3518-3099.
PorTaria nº 05/2022-MP/1ªPJi
interessados:
Polo ativo: 1ª Promotoria de Justiça de itaituba/Juliana da Silva ribeiro
Polo Passivo: celso reis Monteiro
assunto: ProcEdiMENTo iNVESTiGaTÓrio criMiNal – PorTaria Nº 
05/2022- MP/1ªPJ dE iTaiTUBa, para investigar a conduta delituosa 
tipificada como lesão corporal no âmbito da violência doméstica, cometida 
contra pessoa portadora de deficiência, tipificada no Art. 129, § 9º e 11º 
do cPB, c/c art. 7º, inciso i da lei 11.430/2006, contra a vítima Juliana 
ribeiro da Silva.
ÍTalo coSTa diaS – Promotor de Justiça

Protocolo: 844546
Portaria Nº 4722/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o pleito das Promotora de Justiça flávia Miranda ferreira 
Mecchi, em exercício na PJ de Xinguara e ana Maria Magalhães de carva-
lho, coordenadora do GaEco, conforme Protocolo n.º 12089/2022
coNSidEraNdo os princípios constitucionais, em especial o da indivisibi-
lidade disposto no artigo 127, §1.º da constituição federal Brasileira c/c o 
disposto no artigo 18, inciso iX, alíneas “e” e “f” da lei complementar nº 
057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado 
do Pará)
coNSidEraNdo o Procedimento administrativo disciplinar n.º 384/2022 
– aai/GaB/corrEGEPol
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça aNa Maria MaGalHÃES dE carVa-
lHo, coordenadora do GaEco, para prestar auxílio necessário e atuar em 
conjunto ou isoladamente, com a Promotora de Justiça flávia Miranda fer-
reira Mecchi, em exercício na PJ de Xinguara, ou quem suas vezes fizer, no 
supramencionado Procedimento administrativo disciplinar, nos termos do 
ofício n.º 489/2022-MP/GaEco.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 25 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 844764

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2022Ne00308
Valor Global: r$490,00 (quatrocentos e noventa reais)
data: 17/08/2022
objeto: aquisição de 01 (uma) bateria para o veículo honda-fit pertencente 
ao MPcM/Pa.
dispensa nº: 29/2022/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01032149584030000
Natureza da despesa: 33903000
fonte: 0101000000
contratada: W. a. P. comércio Serviços e representação Baterias Eireli.
Endereço: r. rodolfo chermont n°10-Marambaia, cep: 66615170, Belém-Pa
cNPJ nº 28.623.103/0001-27
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral 
MPcM/Pa
iNSTrUMENTo SUBSTiTUTiVo dE coNTraTo
Nota de empenho nº 2022NE00309
Valor Global: r$3.430,00 (três mil, quatrocentos e trinta reais)
data: 17/08/2022
objeto:contratação para prestação de serviços de manutenção preventiva 
dos equipamentos de ar condicionado pertencentes ao MPcM/Pa.
dispensa nº: 28/2022/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 33903900
fonte: 0101000000
contratada: MS4 MUlTiSErVicE lTda-ME.
Endereço: Trav. 03 de maio nº 790, cep: 66063-390, Belém-Pa
cNPJ nº 10.632.409/0001-84
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral 
MPcM/Pa

Protocolo: 844674
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de reGistro de PreÇos. reGistro de PreÇos Nº: 028/2022- 
Pe-PMa. Processo adMiNistratiVo: 2022/0624-002- PMa. 
o MUNicÍPio de aBaetetUBa/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, Órgão Ge-
renciador, Prefeitura Municipal resolve registrar os preços da ata de registro de 
Preços de Nº 028/2022- PE-PMa, oriundo da coNcorrÊNcia PÚBlica para 
registro de Preços nº 003/2022, que possui por objeto o rEGiSTro dE PrEÇoS 
para eventual contratação de Empresa Especializada Para Eventual Prestação de 
Serviço de Terraplanagem E recuperação de ramais, No Município de abaetetu-
ba/Pa, Por Um Período de 12 Meses; cujo fornecedor registrado Na arp É: Norte 
ambiental Gestão E Serviços ltda, inscrita no cNPJ sob nº 10.944.348/0001-90, 
vencedora dos itens 01 à 5.8, perfazendo o valor global de r$ 32.839.606,21. a 
íntegra da arP estará disponível na sede da Prefeitura Municipal de abaetetuba/
Pa, Site desta PMa e na página do Tribunal de contas dos Municípios - TcM. Ór-
gão Gerenciador: Francineti Maria rodrigues carvalho.
eXtrato de coNtrato. Processo adMiNistratiVo Nº 2022/0624-
002-PMa. Modalidade: concorrência Pública nº 003/2022. objeto: regis-
tro de Preços Para Eventual contratação de Empresa Especializada Para Eventual 
Prestação de Serviço de Terraplanagem E recuperação de ramais, no Município 
de abaetetuba/Pa, por um período de 12 Meses. contratante: Prefeitura Munici-
pal, cnpj 15.127.231/0001-38. contratada: Norte ambiental Gestão e Serviços ltda, 
inscrita no cNPJ sob nº 10.944.348/0001-90- contrato adm. nº 275/2022-PE-PMa, 
Valor Global de r$ 9.875.118,34 (nove milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, 
cento e dezoito reais e trinta e quatro). Vigência: 25/08/2022 à 28/02/2023. 
Órgão Gerenciador: Francineti Maria rodrigues carvalho.

Protocolo: 844785

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
EXTraTo dE TErMo adiTiVo. decorrente: Pregão Eletrônico Nº 025/2019-
SrP. contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/ Secretaria Municipal 
de Educação, cultura e desporto. objeto: contração de Empresa Especia-
lizada em desenvolvimento de Sistema integrados de Gestão Educacional 
aplicado Exclusivamente ao Setor Público para fornecimento de licença de 
Uso de Software por Prazo determinado (locação), com atualizações que 
Garantam as alterações legais, corretivas e Evolutivas, incluindo, Serviços 
de implantação, conversão de dados legado, Treinamento, Suporte e aten-
dimento Técnico de Todos os Sistemas/Módulos fornecidos. origem: contrato 
nº 2019/135. contratado: M P de Jesus desenvolvimento E licenciamento 
de Programas de computador ltda cNPJ N° 14.217.473/0001-50. 4º Termo 
aditivo de Prazo com vigência de 15 de Julho de 2022 a 15 de Julho de 2023, 
nos termos art. 57, ii, § 2º da lei 8.666/93. assinado em 15 de Julho de 2022. 
Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secretário Municipal de Educação, 
cultura e desporto.

eXtrato de terMo aditiVo 
decorrente: toMada de PreÇo Nº 003/019. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de abaetetuba/ Secretaria Municipal de Educação, cultura e des-
porto. objeto: contratação de Empresa Para conclusão da obra (24641) 
Pac-2- creche Pré-Escolar Tipo B-2012 No Bairro do Mutirão- abaetetuba/
Pa. origem: contrato nº 2019/132. contratado: r.r cardoso Eireli cNPJ N° 
26.886.785/0001-35. 7º Termo aditivo de Prazo por mais 180 (cento e oiten-
ta) dias, a partir de10 de Julho de 2022 a 06 de Julho de 2023, nos termos 
art. 57, ii, § 2º da lei 8.666/93. assinado em 08 de Julho de 2022. Jefferson 
Felgueiras de carvalho - secretário de educação, cultura e desporto.

Protocolo: 844786

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de terMo aditiVo. decorrente: PreGÃo PreseNciaL 
Nº 006/019. contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/ Secretaria 
Municipal de Saúde. objeto: contratação de Empresa especializada em forne-
cimento de passagens Rodo - fluviais e Rodoviárias nos trechos Abaetetuba/
Belém/abaetetuba, visando o atendimento dos pacientes cadastrados no pro-
grama Tfd e seus respectivos acompanhantes, para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde/fundo Municipal de Saúde. origem: contrato 
nº 2019/073. Contratado: Jarumã Rodofluvial Ltda, inscrita no CNPJ: sob o nº 
01.570.147/0001-80. 3º Termo aditivo de Prazo por mais 12 meses, a partir 
de 16 de abril de 2022 a 16 de abril de 2023, nos termos art. 57, ii, § 2º da lei 
8.666/93. assinado em 08 de Julho de 2022. Francineti Maria rodrigues 
carvalho - Prefeita.

eXtrato de terMo aditiVo 
decorrente: cHaMada PÚBLica Nº 005/019. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de abaetetuba/ Secretaria Municipal de Saúde. objeto: credenciamen-
to de Pessoas Jurídicas Para Prestação de Serviços de Saúde Para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de abaetetuba/Pa. origem: con-
trato nº 2019/191. contratado: Medservice Pará Serviços Médicos ltda - Me 
cNPJ N° 09.525.136/0001-90. 5º Termo aditivo de Prazo por mais 06 meses, 
a partir de 04 de agosto de 2022 a 04 de fevereiro de 2023, nos termos art. 
57, ii, § 2º da lei 8.666/93. assinado em 04 de agosto de 2022. charles 
cezar tocantins de souza - secretário de saúde.

Protocolo: 844788

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acarÁ
aViso de retiFicaÇao

a Prefeitura Municipal de acará/Pa publica Errata referente ao extrato 
do termo de contrato Nº 20220398, circulada no Jornal ioEPa pág. 119, 25 
de agosto de 2022 - cujo 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 SEcrETaria dE ESTado PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo E o MUNiciPio dE ácara/Pa,  oNde se LÊ: ToMada dE PrEÇo 
Nº a/2021-00005 LÊ-se: ToMada dE PrEÇo Nº 2/2021-00009.

Pedro PaULo GoUVea de Moraes.-Prefeito Municipal.
Protocolo: 844790

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
toMada de PreÇos 012/2022

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNSTrUÇÃo da EScola MUNi-
ciPal dE ENSiNo fUNdaMENTal SÃo frNciSco, rio iGaraPÉ rioZiNHo, 
rEGioNal iGaraPÉ do cEMiTÉrio, ZoNa rUral do MUNicÍPio dE afUá/
Pa. abertura: 13/09/2022, às 09:00 horas.

afuá/Pa, 25 de agosto de 2022.
rosiLeY caNeLa de MeLo

Presidente da comissão Permanente de licitação
Protocolo: 844791

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira/Pa
aViso de LicitaÇÃo - P.e. srP 65/2022

refere-se à contratação de empresa(s) para fornecimento de fardamentos e 
acessórios para atender as necessidades da GUarda MUNiciPal e dEMUTraN 
de altamira - Pa, aBErTUra. 09/09/2022, às 09:30 horas (horário local) no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. os interessados poderão obter mais in-
formações e o edital completo pelos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, 
www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail altamiracpl@
gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e também poderão ser lidos ou obtidos 
cópias na divisão de Suprimentos  e Serviços da Prefeitura de altamira -  Se-
tor de licitação, situado na rua acesso dois 530, Bairro Premem, das 08:00 
às 12:00h. Lillian Witte Nogueira de oliveira, Pregoeira.

Protocolo: 844792
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 066/2022/PMaP 
objeto: aquisição de tecidos e aviamentos, para atender as necessidades do 
serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, vinculados ao programa 
centro de referência da assistência social - craS de aurora do Pará. a sessão 
pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de 
preços e etapa de lances no dia 13/09/2022, às 08:30 horas. o edital estará 
disponível nos sites: o edital estará disponível nos sites: https://auroradopa-
ra.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoauro-
rapara@gmail.com, a partir da data da publicação. antonia tassila Farias 
de araújo - Pregoeira/PMaP.

Protocolo: 844793
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 011/2022 
objeto: contratação de empresa especializada para execução de Projeto Téc-
nico Social, na área de habitação de interesse social, no residencial Murinin 
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ii, localizado no Município de Benevides, Pará, PMcMV - Programa Minha casa 
Minha Vida, com recursos do far - fundo de arrendamento residencial. data 
de abertura: 12/09/2022. Hora: 10h00min (horário local). local: Salão de 
reuniões da Secretaria Municipal de Educação de Benevides, localizado na 
avenida Joaquim Pereira de Queiroz, s/nº, Benevides/Pa. retirada do Edital: o 
edital, na íntegra, encontrar-se-á à disposição para consulta e download nos 
sites www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.bene-
vides.pa.gov.br. ordenadora de despesa: Luíza euclídia de Lima solon 
- secretária Municipal do trabalho e Promoção social.

Protocolo: 844794
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de LicitaÇÃo deserta. coNVite Nº 1/2022-060901 

a Prefeitura Municipal de Breves torna público, para conhecimento dos 
interessados, que foi declarado dESErTo, o coNViTE Nº 1/2021-060901, 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para Execução de obras 
de Engenharia civil Para realizar drenagem Pluvial na rua Mário curica, 
Bairro Santa cruz, Zona Urbana de Breves/Pa, Sob Gestão da Secretaria 
Municipal de obras e Serviços Urbanos.

Protocolo: 844795
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

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 futura e eventual contratação 
de empresa especializada em fornecimento de Móveis e eletrodomésticos,e com 
base no relatório da comissão Permanente de licitação e Parecer da assesso-
ria 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. or-
denador: 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 (educa-
tivo, lúdico, Tecidos, aviamentos P/ outras finalidades e outros Materiais), 
Para Serem Utilizados Pelas escolas da rede Municipal de ensino 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. contrato nº 2.Pe.039/2022-Pmc/Semed. contratante: Prefei-
tura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de educação/fundo Municipal de 
educação, cnpj nº 18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. 
Magist. fundeb cametá, cpnj nº 31.480.157/0001-95. contratada: T. do c. San-
ches 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 es-
portivo, Para atender as Unidades de ensino da Secretaria Municipal de educa-
ção do Município de cametá/Pa. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. 
contrato 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.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 020/2022-PMc 
objeto: registro de Preços Para futura e eventual aquisição de Material 
de limpeza e Higiene. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. contra-
to nº 049.Pe.020/2022-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: J. dos S.Trin-
dade Eireli, cnpj nº 08.683.999/0001-22, Valor Total r$ 50.010,11. Vigên-
cia: 11/08/2022 a 11/08/2023. ordenador: Enio de carvalho. contrato nº 
50.Pe.020/2022-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: lU Serviçosenterprise 
Eireli, cnpj nº 26.582.141/0001-53, Valor Total r$ 131.940,00. Vigência: 
11/08/2022 a 11/08/2023. ordenador: enio de carvalho.

Protocolo: 844796

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
aViso de LicitaÇao 

toMada de PreÇo Nº 005/2022 - PMcP 
Tipo Menor preço global; aberturada habilitação e Proposta: dia 17/08/2022 
às 10:00h, objeto: contratação de empresa especializada para a revitalização 
do canteiro central da avenida João Moura da costa no município de capitão 
Poço no Município de capitão Poço, com o fornecimento de mão-de-obra e 
materiais, conforme condições e exigências impostas no Edital e seus ane-
xos e em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e 
demais documentos.a realizar-se na sala da cPl-PMcP. o edital encontra-se 
disponível G-oBraS- TcM-Pa,sala da cPl-PMcP, localizada na avenida Moura 
carvalho, 1255, Tatajuba, capitão Poço/Pa.

retiFicaÇÃo 
No extrato do contrato nº 2022220801, circulado no d.o.U seção 3 pág. 
268, doE/Pa pág. 138 e diário do Pará pág. B13 no dia 23/08/2022, cujo 
o objeto é aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados ao aten-
dimento da administração pública municipal, secretarias e fundos conforme 
descrição deste termo de referência, sob regime de menor preço por item. 
oNde se LÊ: Valor global r$ 524.623,75(quinhentos e vinte e quatro mil, 
seiscentos e vinte e três e setenta e cinco centavos) Leia-se: Valor global r$ 
522.263,70 (quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e sessenta e três reais e 
setenta centavos). as demais informações permanecem inalteradas.

eXtrato de coNtrato 
toMada de PreÇo Nº 006/2022 - PMcP 

objeto do contrato: contratação de empresa especializada na recuperação de 
23,100km de Estrada Vicinal sendo 18,00KM coM início NaPa 253 E Término 
Na Vila do PirÍ (início)S 01º44’45,42”, (termino) W 47º 30’ 12,56’’ E 5,100 
km com início Na Pa 124 E Término na Vila Nova colônia (inicio) S 01º 42’ 
11,52’’ (termino) W 47º 06’ 18,79’’ no Município de capitão Poço/Pa, referen-
te ao convênio 182/2022 - SETraN,  conforme condições e exigências impos-
tas no Edital e seus Anexos e em conformidade com o projeto, especificações 
técnicas, memoriais e demais documentos. contrato nº 2022.240801. con-
tratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço,contratado: JrVS construço-
es ltda cNPJ 45.165.617/0001-80. Valor global Valor r$ 2.017.183,38 (dois 
milhões e dezessete mil e cento e oitenta e três reais e trinta e oito centavos) 
Global. Vigência 24/08/2022 à 24/08/2023.

Protocolo: 844798
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 076/2022/FMs
objeto: contratação de empresa especializada para confecção de próteses 
dentárias totais e parciais, para atender a demanda do centro de especialida-
des odontológicas (cEo), deste município de castanhal/Pa. a sessão pública 
de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços e 
etapa de lances no dia 09/09/2022, às 09:00 horas). o edital estará dispo-
nível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-
contratos-e-convenios; www.comprasnet.gov.br e no e-mail: pregaoeletroni-
co@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. cleonice da costa 
trindade - Pregoeira/FMs

Protocolo: 844800
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURRALINHO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo
eXtrato resUMido do Processo de  iNeXiGiBiLidade de Lici-
taÇÃo Nº  6/2022-1107.
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM dESENVolViMEN-
To dE SiSTEMaSiNforMaTiZadoS dE GESTÃo EdUcacioNal aPlicado 
EXclUSiVaMENTE ao SETorPÚBlico, Para o forNEciMENTo dE licENÇa 
dE USo dE SofTWarE, MaNUTENÇÃoEVolUTiVaS E corrETiVaS, SErVi-
Ço dE coNVErSÃo dE dadoS lEGado, iMPlaNTaÇÃo, TrEiNaMENTo
coNTraTaNTE: fundo Municipal de curralinho, 
inscrito no cNPJ: 21.091.423/0001-34
coNTraTada: M P dE JESUS dESENVolViMENTo E licENciaMENTo, cNPJ 
n°14.217.473/0001-50, representada por seu sócio: MaXMilliaN PErEira 
dE JESUS , fUNdaMENTo lEGal: art. 25, caput da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. da lei 8.666/93.Valor ToTal da coNTraTaÇÃo: r$ 32.895,00 
(trinta e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais)
data :14/04/2022

terMo de ratiFicaÇÃo
o ordenador de despesas da (o) fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, no uso 
de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica Municipal, e de 
acordo com o que determina o art. 26 da lei nº8.666/93, e considerando o 
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que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa M 
P dE JESUS dESENVolViMENTo E licENciaMENTo, vem raTificar a decla-
ração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, 
determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

JaiMe de Moraes oLiVeira
SEcrETário MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 844801

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo/Pa
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2022-004/PMc

depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Senhor Pre-
feito. cleber Edson dos Santos rodrigues, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, com base no artigo 43, inciso Vi da lei nº 
8.666/1993 e alterações posteriores, à vista do parecer conclusivo exarado 
pela comissão de licitação e em consonância ao parecer Jurídico, resolve:
1. HoMoloGar o procedimento licitatório referente à Tomada de Preços nº 
2/2022-004/PMc, Processo nº 2020/2022, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para rEViTaliZaÇÃo E aMPliaÇÃo do coMPlEXo dE aBaSTEciMENTo dE 
cUrraliNHo, coNforME coNVENio 51/2022 SEdoP, conforme condições 
e especificações contidas no Edital e seus anexos.08/08/2022 .2. ADJUDI-
car o objeto do certame à empresa J.f dE corrEa EirEli, inscrito no cNPJ 
n°. 16.766.282/0001-72, apresentou o valor global de r$ 3.280.600,77 (Três 
Milhões, duzentos e oitenta Mil e Seiscentos reais e Setenta e Sete centavos),
3. dETErMiNar que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação 
da referida empresa. 26/07/2022

cLeBer edsoN dos saNtos rodriGUes
Prefeito Municipal de curralinho

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo/Pa
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº 20220274 /PMc
coNtrataNte: PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUrUÇa, através do Prefeito 
Municipal o Sr clEBEr EdSoN doS SaNToS rodriGUES , portador do cPf: 
029.468.902-87, residente no Município de curralinho/Pa.
coNTraTada: J.f.c.dE corrEa EirElli,, cNPJ/Mf N º 16.766.282/0001-
72,, estabelecido à rua Paes de carvalho Nº 2460, centro, Município de Bre-
ves, Estado do Pará, cEP 68.800-00, doravante denominada coNTraTada, 
neste ato representado pelo Senhor JoSÉ filHo corrEa dE corrEa, brasi-
leiro,  cPf Nº 759.518.192-53.
oBJeto: contratação de empresa para a revitalização e ampliação do com-
plexo de abastecimento de curralinho, no município de curralinho, Estado do 
Pará, conforme convênio nº. 51/2022 -SEdoP.
ViGÊNcia: 240 (duzentos) dias, a contar da data de sua assinatura
Valor GloBal: r$ 3.280.600,77 (três milhões, duzentos e oitenta mil, seis-
centos reais e setenta e sete centavos),
dotaÇÃo orÇaMeNtÁria:
Exercício financeiro: 2022
Projeto 1105.236050004.1.036 reforma e ampliação do Mercado Municipal, 
Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações,
Subelemento 4.4.90.51.99,
foro: curralinho-Pa
daTa dE aSSiNaTUra: 15 de agosto de 2022

Protocolo: 844802
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022 - seMUsa

No dia 19 de agosto de 2022 foi homologado o resultado, do Processo li-
citatório Nº 003/2022-SEMUSa, na modalidade - PrEGÃo ElETrÔNico, cujo 
objeto é: contratação de empresa especializada no fornecimento de veículo 
tipo MicroÔNiBUS TraNSPorTE SaNiTário - Tfd, através da proposta fNS 
de n° 11674805000122001, Emenda Parlamenta do deputado federal Hélio 
leite, destinado a atender as necessidades da SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaÚdE do MUNicÍPio dE cUrUÇá/Pa, e demais secretarias que compõem a 
esfera municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste instrumento e conforme especificações do Anexo I - Termo de Refe-
rência. Vencedora: STarT locaÇÃo dE MáQUiNaS E SErViÇoS lTda - EPP, 
cNPJ N° 27.479.602/0001-20, com Valor Total de r$ 519.700,00 (quinhentos 
e dezenove mil, setecentos reais). cUrUÇá-Pa, 23 de agosto de 2022.

JeFersoN Ferreira de MiraNda
Prefeito Municipal de curuçá

eXtrato coNtrato Nº 20220422/2022 - seMUsa
coNtrataNte: Prefeitura Municipal de curuçá/Pa cNPJ: 05.171.939/0001-
32. de outro lado, a coNTraTada: STarT locaÇÃo dE MáQUiNaS E SErVi-
ÇoS lTda - EPP, cNPJ N° 27.479.602/0001-20. objeto: contratação de empre-
sa especializada no fornecimento de veículo tipo MicroÔNiBUS TraNSPor-
TE SaNiTário - Tfd, através da proposta fNS de n° 11674805000122001, 
Emenda Parlamenta do deputado federal Hélio leite, destinado a atender 
as necessidades da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNicÍPio dE 
cUrUÇá/Pa, e demais secretarias que compõem a esfera municipal, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e con-
forme especificações do Anexo I - Termo de Referência, Oriundo do Pregão 
Eletrônico 003/2022 - SEMUSa no Valor Total de r$519.700,00 (quinhentos e 
dezenove mil, setecentos reais), prazo de entrega 15 (quinze) dias. Vigência 
do contrato: 04 (quatro) meses.

cUrUÇá-Pa, 23 de agosto de 2022.
JeFersoN Ferreira de MiraNda-Prefeito Municipal de curuçá

Protocolo: 844804

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL: Nº PP 26/2022-PMGP: 08/09/2022 - Hora: 09h00min 
objeto: registro de preço para eventual e futura contratação de pessoa jurí-
dica para locação de veículos terrestres (automóveis, vans, caminhões, mi-
cro-ônibus e ônibus) sem motorista, em caráter eventual e continuado, para 
o atendimento das necessidades dos órgãos e unidades administrativas do 
Poder Executivo do Município de Goianésia do Pará - Pa. o edital encontra-se 
à disposição na sala da cPl no prédio da Prefeitura Municipal de Goianésia do 
Pará - Pa, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08hs às 14hs, Mural de licitações do 
TcM-Pa, e-mail: cplpmgp@gmail.com. e portal da transparência do Município 
de Goianésia do Pará ailton Ferreira craveiro - Pregoeiro.

Protocolo: 844805

eXtrato de terMo aditiVo
espécie: 3º termo aditivo de prazo de 10 (dez) meses a partir de 01/09/2022 
ao contrato nº 20200200, oriundos do Pregão Presencial nº 9/2020-005-
PMGP. Francisco david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 844806
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

aViso de retiFicaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica N°007/2022-cP

Aviso de retificação no edital da concorrência Pública nº 007/2022-cP, 
cujo objetivo é a contratação de empresa especializada para execução de obra 
de pavimentação de vias urbanas no Município de itaituba/Pa, concernente 
ao item 6.1 do edital, anexo i, ii, iii e iV, Planilha orçamentária e Planilha 
de custo Unitário. onde se lê: a obra de pavimentação de vias urbanas no 
Município de itaituba compreende os locais: o centro de itaituba, distrito 
de Miritituba, campo Verde e distrito de Morais de almeida, no Município de 
itaituba. Leia-se: a obra de pavimentação de vias urbanas no Município de 
itaituba compreende os locais: o centro de itaituba, distrito de Miritituba e 
distrito de Morais de almeida, no Município de itaituba; publicado nos sites: 
www.tcm.pa.gov.br - no ícone geo-obras e www.itaituba.pa.gov.br. itaituba-
Pa, 22 de agosto de 2022. cleane da silva santos - Presidente - cPL.

Protocolo: 844808
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº 001/2022 - ssaM

1º terMo de aPostiLaMeNto, ao contrato Nº 046/2018-SSaM, objeto: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo doS SEr-
ViÇoS dE NaTUrEZa coNTÍNUa, iNclUiNdo MÃo-dE-oBra E o forNE-
ciMENTo dE MaTEriaiS Para MaNUTENÇÃo E iNSTalaÇÃo dE coMPo-
NENTES doS PoNToS dE ilUMiNaÇÃo PÚBlica No MUNicÍPio dE Mara-
Bá/Pa. firmado entre SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá 
- SSaM, cNPJ/Mf Nº 05.555.362/0001-62 e a empresa, airES arQUiTETUra 
E ENGENHaria ElÉTrica lTda, cNPJ Nº 03.272.575/0001-51. oBJETo do 
aPoSTilaMENTo: conceder o reajustamento nas medições entre o período 
de 11 de fevereiro de 2022 até 30 de junho de 2022, conforme cálculo de re-
ajustamento apresentado pela fiscalização técnica. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
o presente Termo de apostilamento está amparado legalmente no § 8º do 
artigo 65 da lei Nº 8.666/93. Marabá-Pa 24 de agosto de 2022. Múcio eder 
andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 844809

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato do coNtrato Nº 063/2022-ssaM

extrato do contrato Nº 063/2022-ssaM. Processo administrativo Nº 
14.779/2022-PMM. Tomada de Preços Nº 037/2022-cEl/SEVoP/PMM. re-
ferente à coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para aXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE iNSTalaÇÃo dE SUBESTaÇÃo E ilUMiNaÇÃo do caM-
Po dE fUTEBol arQUiMiNo GoMES, localiZado Na Vila MUrUMUrU, 
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA firmado entre o SERVIÇO DE 
SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM e a empresa airES arQUi-
TETUra E ENGENHaria ElÉTrica lTda, cNPJ sob o Nº 03.272.575/0001-
51, Valor Global: r$420.708,25 (quatrocentos e vinte mil setecentos e oito 
reais e vinte e cinco centavos). Período de Vigência: a vigência do con-
trato oriundo desta liciTaÇÃo será de 10 (dez). dotação orçamentária: 
112701.25.752.0020.1.045 - infraestrutura da rede de iluminação Pública. 
Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 - obras e instalações. Marabá Pa, 23 de 
agosto de 2022. Múcio eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 844810
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aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 19.999/2022-PMM

Modalidade toMada de PreÇos Nº 051/2022-ceL/seVoP/PMM - Tipo Me-
nor Preço Global. data da Sessão: 14/Set/2022 - 09:00h (horário local). ob-
jeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS 
SErViÇoS dE rEforMa do NEi MarlUSE fErrEira da SilVa, localiZa-
do Na folHa 23, QUadra 05, loTE 01 a 16, cEP: 68.500-005, Na Vila 
MiliTar PrES. MEdicE, NUclEo NoVa MaraBá, MUNicÍPio dE MaraBá/
Pa. recursos: Salário Educação / fundeb 30% comp. União VaaT / Erário 
Municipal. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio 
da Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP, rod. Br 230 - Km 
5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou 
pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou 
pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin carneiro da silva - Presi-
dente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 844812

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 445/2022/seMad 

Processo administrativo nº 3.825/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 013/2022-cEl/PMM, que ge-
rou a ata de registro de Preços Nº 048/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: 
aquisição de materiais esportivos destinados a atender as necessidades dos 
eventos esportivos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e lazer; 
Empresa SPorT MaNia coMErcio, locaÇÕES E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 
13.721.423/0001-42; Valor r$ 430.500,00 (quatrocentos e trinta mil e qui-
nhentos reais), assinatura 25/08/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton 
de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 844813

secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte
eXtrato ao coNtrato Nº 428/2022/seMMa 

Processo nº 17.272/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na modalidade 
adesão a ata de registro de Preço nº 037/2022/cEl/SEVoP/PMM, objeto: 
aquisição de material de limpeza, higiene e gêneros alimentícios, para atender 
a Secretaria Municipal de Meio ambiente de Marabá - SEMMa. Empresa: Jr. 
coM. E rEPrES. coMErciaiS - EirEli - cNPJ: 31.552.803/0001-82; Valor 
r$ 26.758,53 (Vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquen-
ta e três centavos), assinatura 23/08/2022, Vigência: 31/12/2022. rubens 
Borges sampaio, secretário Municipal de Meio ambiente.

Protocolo: 844815

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
coNcorrÊNcia (srP) Nº 015/2022-ceL/PMM 

Processo n° 13.051/2022-PMM, objeto:  rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na faBricaÇÃo 
dE MÓVEiS EM Mdf E MadEira, dESTiNadoS a SUPrir aS NEcESSida-
dES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SEMEd E daS UNidadES 
ViNcUladaS. Homologado as empresas: HErENio doS SaNToS - coM. E 
iMPorTaÇÃo lTda, cNPJ nº 12.283.935/0001-01, vencedora do item 01, 
Valor total r$ 1.417.500,00 (um milhão, quatrocentos e dezessete mil e 
quinhentos reais); MilHoMEM MoVElaria E coMErcio EirEli, cNPJ nº 
06.346.075/0001-05, vencedora do item 02, Valor total r$ 453.880,00 (qua-
trocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta reais); e V G dE SoUSa 
fErrEira lTda, cNPJ nº 23.912.114/0001-03, vencedora dos itens 03, 04, 
05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11, Valor total r$ 357.200,00 (trezentos e cinquenta 
e sete mil e duzentos reais). Valor global homologado: r$ 2.228.580,00 (dois 
milhões, duzentos e vinte e oito reais, quinhentos e oitenta reais). assinatura: 
24/08/2022, Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de educação.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos Nº 082/2022-ceL/PMM. origem: coN-
corrÊNcia (SrP) Nº 015/2022-cEl/PMM, Processo n° 13.051/2022-PMM, 
objeto:  rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada Na faBricaÇÃo dE MÓVEiS EM Mdf E MadEira, 
dESTiNadoS a SUPrir aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo - SEMEd E daS UNidadES ViNcUladaS. Empresas deten-
toras da arP: HErENio doS SaNToS - coM. E iMPorTaÇÃo lTda, cNPJ 
nº 12.283.935/0001-01, vencedora do item 01, Valor total r$ 1.417.500,00 
(um milhão, quatrocentos e dezessete mil e quinhentos reais); MilHoMEM 
MoVElaria E coMErcio EirEli, cNPJ nº 06.346.075/0001-05, vencedo-
ra do item 02, Valor total r$ 453.880,00 (quatrocentos e cinquenta e três 
mil, oitocentos e oitenta reais); e V G dE SoUSa fErrEira lTda, cNPJ nº 
23.912.114/0001-03, vencedora dos itens 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11, 
Valor total r$ 357.200,00 (trezentos e cinquenta e sete mil e duzentos reais). 
Valor Global registrado: r$ 2.228.580,00 (dois milhões, duzentos e vinte e oito 
reais, quinhentos e oitenta reais). Vigência: 12 meses. assinatura: 25.08.2022. 
Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 844816

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia (srP) Nº 019/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 19.817/2022-PMM - Tipo Menor Preço Por lote. data da 
Sessão: 29/09/2022 - 9h (horário local). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para o forNEciMENTo dE EQUiPaMENToS dE acadEMia ao ar liVrE, No 
MUNicÍPio dE MaraBá - Pa. integra do Edital e informações: Sala da cEl/
SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, 
Marabá, Pará, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@
maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Ma-
rabá. ass.: Franklin carneiro da silva - Presidente-ceL/seVoP.

Protocolo: 844818

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato ao coNtrato Nº 440/2022/seVoP 

Processo administrativo nº 10.234/2022-ceL/seVoP/PMM, autua-
do na modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 035/2022-cEl/PMM, que 
gerou a ata de registro de Preços Nº 065/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: 
aquisição de Peças para Máquinas Pesadas e Equipamentos, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP, 
Empresa: T&S coMErcial dE PEÇaS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o Nº 
15.185.368/0001-49; Valor r$ 201.331,29 (duzentos e um mil, trezentos e 
trinta e um reais e vinte e nove centavos), assinatura 25/08/2022, Vigência: 
31/12/2023. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 425/2022/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 regis-
tro de Preços Nº 076/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: locaÇÃo dE MaQUi-
NaS E VEicUloS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE 
ViaÇÃo E oBraS PUBlicaS - SEVoP. Empresa: M r da coSTa coNSTrU-
Tora, SErViÇoS E locaÇÕES EirEli, cNPJ: 04.420.090/0001-20; Valor r$ 
276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais). assinatura 12/08/20222, 
Vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 426/2022/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: M r da coSTa coNSTrU-
Tora, SErViÇoS E locaÇÕES EirEli, cNPJ: 04.420.090/0001-20; Valor r$ 
1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais). assinatura 12/08/20222, 
Vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 844819
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico 013/2022-seMGa 
objeto: contratação de Empresa Especializada a aquisição de Materiais de 
construção, Hidráulico, Elétrico, ferramentas e Pinturas, Para atender as de-
mandas da Seminf e Secretaria Municipal de agricultura, Vinculada a Semga. 
disponibilidade do Edital 28/08/2022 no endereço www.mojuidoscampos.
pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. início da entrega de pro-
postas: 28/08/2022. abertura das propostas: 08/09/2022as9h30min no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br.  Brian Lima dos santos - Pregoeiro 
Municipal/decreto 004/2022.

Protocolo: 844872
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVa esPeraNÇa do PiriÁ
eXtratos coNtratos 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2022 
objeto: aquisição de combustível tipo diesel S10, para recuperação de 
47,60 Km de Estradas Vicinais entre as Vilas canaã, Novo Horizonte, São 
João do coraci e Palestina, convênio 164/2022 SETraN/PMNEP. contratante: 
Prefeitura Municipal. contratado: J d alves de lima ltda, inscrito no cNPJ 
n.º 19.631.161/0001-01. contrato Nº. 184.2022.02.9.020, Valor Global: r$ 
242.655,00. Vigência do contrato: 22/08/2022 a 31/12/2022. data assinatu-
ra: 22/08/2022. alcineia do socorro carmo dos santos - Prefeita.

toMada de PreÇos Nº 003/2022 
objeto: contratação de Pessoa Jurídica para a construção de Uma Praça na 
Vila do Novo Horizonte no Município de Nova Esperança do Piriá/Pa. contra-
tante: Prefeitura Municipal. contratado: J P Neto construcoes ltda, inscrito no 
cNPJ n° 18.237.732/0001-65. contrato Nº 183.2022.02.03.003, Valor Glo-
bal: r$ 572.739,73. Vigência do contrato: 17/08/2022 a 31/12/2022. data 
assinatura: 17/08/2022. alcineia do socorro carmo dos santos - Prefeita.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2022
objeto: aquisição de 2.160 Horas/Máquinas para Mecanização de áreas agrí-
colas no Município de Nova Esperança do Piriá/Pa. contratante: Prefeitura 
Municipal, contratado: a f B da Silva comercio E Servicos Eireli, inscrita no 
cNPJ nº 40.077.878/0001-40, contrato nº 186.2022.02.9.022, Valor Global: 
r$ 540.000,00. Vigência do contrato: 22/08/2022 a 31/12/2022. data assi-
natura: 22/08/2022. alcineia do socorro carmo dos santos - Prefeita.

adesÃo ao reGistro de PreÇos Nº 003/2022 
decorrente do Pregão nº 9/2021-052. objeto: registro de Preço Para 
futura contratação de Empresa Especializada Em Serviços de Manutenção 
Preventiva e corretiva com reposição de Peças em Equipamentos odon-
tológicos, destinado a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova 
Esperança do Piriá/Pa. contratante: fundo Municipal de Saúde. contratado: 
Mota & rosario Servicos ltda. contrato nº 185.2022.04.10.003, Valor Glo-
bal: r$ 293.400,00; Vigência do contrato: 22/07/2022 a 31/12/2022. data 
assinatura: 22/07/2022. antonio Gilson campos Gonçalves - secretário 
Municipal de saúde.

Protocolo: 844822
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte
eXtrato de coNtrato Nº 20220437

oriGeM: arP 015 PreGÃo Nº Pe srP 021/2022
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE
coNTraTada(o).....: a araUJo MorEira EirEli
cNPJ: 30.276.432/0001-90
OBJETO.......: prestação de serviços em coffee breaks, coquetéis, lanches 
prontos e itens para preparação de lanches que serão servidos em eventos 
realizados pela Secretaria Municipal de Meio ambiente da Prefeitura Municipal 
de Pacajá.
Valor ToTal........: r$ 20.110,35 (vinte mil, cento e dez reais e trinta e cinco 
centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2.008, Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 23 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira

Protocolo: 844824

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

errata de PUBLicaÇÃo eXtrato de coNtrato Nº 20220438
ante o erro de digitação no extrato do contrato Nº 20220438, publicada dia, 
24/08/2022, no diário oficial do Estado Nº 35.088 - Página 106, a Prefeitura 
Municipal de Pacajá, comunica aos interessados que:
oNde se-LÊ: ViGÊNcia: 22 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
aGora Leia-se: ViGÊNcia: 22 de agosto de 2022 a 21 de agosto de 2023.

Pacajá, 24 de agosto de 2022.
cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira

Protocolo: 844828

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

eXtrato de coNtrato Nº 20220436
oriGeM: arP 015 PreGÃo Nº Pe srP 021/2022

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá
coNTraTada(o).....: a araUJo MorEira EirEli
cNPJ: 30.276.432/0001-90
OBJETO.......: prestação de serviços em coffee breaks, coquetéis, lanches 
prontos e itens para preparação de lanches que serão servidos em eventos 
realizados pela Prefeitura Municipal de Pacajá.
Valor ToTal........: r$ 65.964,50 (sessenta e cinco mil, novecentos e ses-
senta e quatro reais e cinquenta centavos).
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2022 atividade, 2.088, 2.100, 2.107, 
2.114 Classificação econômica 3.3.90.30.00
ViGÊNcia: 23 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira
Protocolo: 844825

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de cHaMaMeNto PÚBLico 
cHaMada PÚBLica nº. 002/2022 - Período de credenciamento: 
26/08/2022 a 15/09/2022 de 08:00h as 13h:45min. abertura da Ses-
são: 16/09/2022 às 09:00hs. objeto: “credenciamento de pessoas jurídicas 
interessadas em prestar serviço de oftalmologia (consultas, exames e cirur-
gias oftalmológicas), conforme Emenda nº 22EMEN00229, para o atendimen-
to da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, obedecendo aos critérios 
e preço do Sistema Único de Saúde (SUS).” a retirada do Edital deverá ser 
efetuada de segunda a sexta-feira, de 8h as 14h, na sede da PMP, sito na rua 
do contorno, 1212 - centro, onde se realizará o certame. Pgm: 26/08/2022. 
Luciana Brito Vieira - Presidente da cPL. Portaria n° 03/2022-GPP.

aViso de sUsPeNsÃo 
Para adeQUaÇÃo do editaL, 

Fica sUsPeNso o Processo LicitatÓrio
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00049 - Para SiSTEMa dE rEGiSTro 
dE PrEÇoS - coM coTa rESErVada Para MEs e EPPs. objeto: aquisição 
de equipamento, ferramenta e material de consumo para informática, 
com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais. 
Sua abertura que seria para o dia 29/08/2022 09:00h, fica remarcada 
para o dia 15/09/2022 às 09:00h. Jorge Pascoa da silva - Pregoeiro. 
Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 844830

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEIXE-BOI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PeiXe-Boi
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 1º termo de aditivo ao contrato administrativo 046/2021 pmpb, 
firmado em 29 de novembro de 2021 com a empresa AOKI & SOUZA ENGE-
NHaria lTda; cNPJ sob o nº 21.250.517/0001-09. objeto: prorrogação do 
prazo de vigência do contrato até 28 de fevereiro de 2023. fundamentação 
legal: art.57, inciso ii, da lei 8.666/93. Processo: ToMada dE PrEÇoS Nº 
002/2021 PMPB-TP. João Pereira da silva Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 844832

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 20220198 

origem: Pregão eletronico 020/. contratante: Prefeitura Municipal de 
Placas cnpj-Mf, nº 01.611.858/0001-55 contratada(o): odilar faleiro - Me., 
inscrita no cnpj 07.288.436/0001-77. objeto: contratação de hospedagem 
no Municipio de Placas para atender a prefeitura municipal de placas. Valor 
Total: r$ 107.246,30 (cento e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e 
trinta centavos). Vigência: 10 de agosto de 2022 extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2022; data da assinatura: 10 de agosto de 2022. Leila raquel 
Possimoser - Prefeita.

aViso de  adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 
a Prefeitura Municipal de Placas cnpj nº 01.611.858/0001-55 torna pú-
blico que conforme processo administrativo 108/2022, referente ao Pregão 
Eletrônico nº 024/2022, e nos termos da legislação vigente Publica seu aviso 
de Homologação no dia 25/08/2022, pela Prefeita Municipal, leila raquel Pos-
simoser. objeto: contratação de empresa especializada em produção de espe-
táculos, para realização de evento compreendendo shows artísticos, estruturas 
moveis, segurança e rodeio na exposição agropecuária do município de Placas 
- Pará ano 2022. Vencedora total: J l P de oliveira Eireli cNPJ: 31.785.459/0001-
71. Valor Total: r$ 820.359,00 (oitocentos e vinte mil trezentos e cinquenta e nove 
reais). Leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal.

Protocolo: 844833

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº 20220199 

origem: Pregão eletronico 020/2022. contratante: fundo Municipal de 
Saude cnpj-Mf, nº 12.566.342/0001-52. contratada(o) odilar faleiro - Me, 
inscrita no cnpj 07.288.436/0001-77. objeto: contratação de hospedagem 
no município de placas para atender a prefeitura municipal de placas. Valor 
Total: r$ 23.089,50 (vinte e três mil, oitenta e nove reais e cinquenta centa-
vos). Vigência: 10 de agosto de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 
2022; data da assinatura: 10 de agosto de 2022.

coNtrato Nº 20220203 
origem: Pregão eletronico 015/2022. contratante: fundo Municipal de 
Saude cnpj-Mf, nº 12.566.342/0001-52 contratada(o): Simone cerqueira 
Santos ltda  cnpj 05.323.212/0001-23, objeto: aquisição de Mat. de cons-
trução e Mat. Elétrico para atender as demandas da fundo Mun. de Saúde. 
Valor Total r$ 218.181,62 (duzentos e dezoito mil, cento e oitenta e um reais 
e sessenta e dois centavos). Vigência: 21 de julho de 2022 extinguindo-se em 
31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 21 de julho de 2022.

coNtrato Nº 20220204 
origem: Pregão eletronico 015/2022. contratante: fundo Municipal de 
Saude cnpj-Mf, nº 12.566.342/0001-52 contratada(o): Barros e rocha ltda 
cnpj 14.677.390/0001-43. objeto: aquisição de Mat. de construção e Mat. 
Elétrico para atender as demandas do fundo Mun. de saúde. Valor Total r$ 
269.288,73 (duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e 
setenta e três centavos). Vigência: 21 de julho de 2022 extinguindo-se em 31 
de dezembro de 2022; data da assinatura: 21 de julho de 2022.

coNtrato Nº 20220205
origem: Pregão eletronico 015/2022. contratante: fundo Municipal de Sau-
de cnpj-Mf, Nº 12.566.342/0001-52 contratada(o): charles oliveira Gonçal-
ves - Me cnpj18.062.379/0001-20. objeto: aquisição de Mat. de construção 
e Mat. Elétrico para atender as demandas do fundo Mun. de saúde. Valor Total 
r$ 224.951,46 (duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e um 
reais e quarenta e seis centavos). Vigência: 21 de julho de 2022 extinguindo-
se em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 21 de julho de 2022.

coNtrato Nº 20220206 
origem: Pregão eletronico 015/2022. contratante: fundo Municipal de 
Saude cnpj-Mf, nº 12.566.342/0001-52 contratada(o): J l P oliveira Eireli 
cnpj 31.785.459/0001-71 objeto: aquisição de Mat. de construção e Mat. 
Elétrico para atender as demandas da fundo Mun. de saúde. Valor Total r$ 
1.531.148,57 (um milhão, quinhentos e trinta e um mil, cento e quarenta e 
oito reais e cinquenta e sete centavos). Vigência: 21 de julho de 2022 extin-
guindo-se em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 21 de julho de 
2022. Gilberto Bianor dos santos Paiva - sec. de saude.

Protocolo: 844834
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PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº 20220200 

origem: Pregão eletronico 020/2022. contratante: fundo Municipal de 
assistencia Social cnpj-Mf, nº 14.654.055/0001-20. contratada(o): odilar 
faleiro - Me, inscrita no cNPJ 07.288.436/0001-77. objeto: contratação de 
hospedagem no município de placas para atender a prefeitura municipal de 
placas. Valor Total: r$ 23.089,50 (vinte e três mil, oitenta e nove reais e cin-
quenta centavos). Vigência: 10 de agosto de 2022 extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2022; data da assinatura: 10 de agosto de 2022. ilzana dos 
santos Landim - sec. de assistencia.

coNtrato Nº 20220202 
origem: Pregão eletronico 020/2022. contratante: fundo Municipal de 
Meio ambiente cnpj-Mf, nº 10.838.610/0001-12. contratada (o) odilar fa-
leiro - Me., inscrita no cnpj 07.288.436/0001-77. objeto: contratação de 
hospedagem no Municipio de placas para atender a prefeitura municipal de 
placas. Valor Total: r$ 23.089,50 (vinte e três mil, oitenta e nove reais e cin-
quenta centavos). Vigência: 10 de agosto de 2022 extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2022; data da assinatura: 10 de agosto de 2022. eliza adria-
na Zaneti - secretária Municipal de Meio ambiente.

Protocolo: 844836

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº20220174 

origem: Pregão eletronico 018/2022. contratante: fundo de Manut. e 
desenv. do Ensino da Educ. Básica cnpj-Mf, nº 28.558.407/0001-58 contra-
tada(o) d & a Souza comercial ltda - Me cNPJ 10.845.199/0001-02. objeto: 
contratação de empresa para fornecimento de Mat. de limpeza para atender 
as necessidades do fUNdEB/Placas/Pa. Valor Total: r$ 3.956.339,31 (três 
milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais 
e trinta e um centavos). Vigência: 20 de julho de 2022 extinguindo-se em 
31/12/2022; assinatura: 20 de julho de 2022.

coNtrato Nº 20220201
origem: Pregão eletronico 020/2022. contratante: fundo Municipal de 
Educação cnpj-Mf, nº 28.558.407/0001-58 contratada(o) odilar faleiro - Me. 
inscrita no cnpj 07.288.436/0001-77. objeto: contratação de hospedagem 
no Municipio de Placas para atender a prefeitura municipal de placas. Valor 
Total: r$ 23.089,50 (vinte e três mil, oitenta e nove reais e cinquenta cen-
tavos). Vigência: 10 de agosto de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro 
de 2022; assinatura: 10/08/2022. ana Patricia Galucio de sousa - sec. de 
educaçao.

Protocolo: 844837

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
retiFicaÇÃo de PUBLicaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 2/2022-007 PMrP
Na publicação do ioePa nº 35.088 de 24/08/2022, página 107 TErMo 
dE HoMoloGaÇÃo - oNde se LÊ: data da Homologação: 22/08/2022. 
Leia-se: data da Homologação: 23/08/2022.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-050 PMrP
Na publicação do ioePa nº 35.088 de 24/08/2022, página 107 TErMo 
dE HoMoloGaÇÃo - oNde se LÊ: data da Homologação: 22/08/2022. 
Leia-se: data da Homologação: 23/08/2022.

Protocolo: 844839

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtratos de coNtratos 

coNtrato Nº 001.230822-seMtras 
origem: dispensa nº 032/2022-semtras. contratante: Secretaria Munici-
pal de Trabalho E assistencia Social - Semtras. contratado: J. d. c. de oliveira 
Eireli, com cnpj nº 28.694.274/0001-47. objeto: contratação de Empresa 
Para locação de Veículos automotores Terrestre Tipo Pickup, Para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de assistencia Social, Para Entrega 
de cestas Básicas e atendimento as famílias de difícil acesso nos Travessões 
do Município de rurópolis/Pa. Valor: r$ 49.800,00 (quarenta e nove mil e 
oitocentos reais), sendo o valor mensal de r$ 8.300,00 (oito mil e trezentos 
reais), Sobre os Valores do Efetivo recebimento dos Pretendidos Pelo con-
trato. Exercício: 2022- Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social - 
Semtras. 08.122.0003.2.083 - Manutenção do fundo Municipal de assistência 
Social - Semtras 3.3.90.39.00 - outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica. 
15000000 - fonte. Vigência: 23 de agosto de 2022 a 23 de fevereiro de 2023. 
data da assinatura: 23 de agosto de 2022. cezar caetano da silva - Presi-
dente da comissão de Licitação.

coNtrato Nº 001.220822-seMtras 
origem: dispensa nº 033/2022-semtras. contratante: Secretaria Munici-
pal de Trabalho e assistência Social - Semtras. contratado: Milene costa da 
Silva conceição 01778627269, com cnpj nº 27.306.667/0001-73. objeto: 
contratação de Empresa Para locação de Som Para realização de atividades 
do Serviço de convivência E fortalecimento de Vínculos, Serviços na Proteção 
Social Básica e Eventos Mensais da Secretaria Municipal de assistência Social. 
Valor: r$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre os valores do efetivo recebimento 
dos pretendidos pelo contrato. Exercício: 2022- Secretaria Municipal de Traba-
lho e assistência Social - Semtras 08.122.0003.2.083 - Manutenção do fundo 
Mun. de assistência Social. 3.3.90.39.00 - outros Serv. de Terceiro Pessoa 
Jurídica. fonte: 15000000. Vigência: 22 de agosto de 2022 a 22 de dezembro 
de 2022. data da assinatura: 22 de agosto de 2022. cezar caetano da silva 
- Presidente da comissão de Licitação.

Protocolo: 844841

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 020/2022-PMsiP
objeto: registro de Preços para aquisição de Mobiliário Escolar (carteiras), 
para atender as Escolas da rede Municipal de Ensino de Santa izabel do Pará; 
EMPrESa HoMoloGada: Maria fraNciNETE TaPaJÓS EirEli, com cNPJ 
Nº 34.741.666/0001-12; Valor Homologado: r$ 1.410.000,00 (um milhão, 
quatrocentos e dez mil reais); ordenador: elen cristina da cruz alves., 
secretária Municipal de educação de santa izabel do Pará.

eXtrato de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos Nº 008/2022

objeto: registro de Preços para aquisição de Mobiliário Escolar (carteiras), 
para atender as Escolas da rede Municipal de Ensino de Santa izabel do Pará; 
EMPrESa rEGiSTrada: Maria fraNciNETE TaPaJÓS EirEli, com cNPJ Nº 
34.741.666/0001-12; Valor Total registrado: r$ 1.410.000,00 (um milhão, 
quatrocentos e dez mil reais); data da ata: 25/08/2022; Órgão Gerencia-
dor: secretaria Municipal de educação de santa izabel do Pará.

rosiNaLdo Ferreira de Freitas
Pregoeiro cPl/PMSiP

Protocolo: 844724

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público que 
realizará licitação, na modalidade ToMada dE PrEÇoS N 2/2022-00005, do 
tipo menor preço Global, sob a forma de regime de empreitada por preço 
unitário. objeto: contratação de Serviço Para conclusão da obra de cons-
trução de 03 Quadras Esportivas, Escolares cobertas, com Vestuários em 
conformidade com o termo de compromisso Nº 206609/2013 No Município 
de Santa Maria do Pará. a sessão pública terá início no dia12/09/2022 as 
09:00 h na sala da comissão Permanente de licitação: Praça Matriz, sito: 
av. Santa Maria, nº 01 - centro - Santa Maria do Pará. o edital poderá ser 
consultado através do site https://santamaria.pa.gov.br/, https://www.tcm.
pa.gov.br/ e Setor de licitações: Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 
08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. carlos cleberson Ferreira da 
silva - Presidente cPL.

Protocolo: 844842

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 095/2022-seMsa

a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear servidores com o fim específico de fiscalizar os contratos 
decorrente a aquisição e instalação de equipamento e material permanente 
para atenção especializada em Saúde, Hospital Municipal dr. alberto Tolentino 
Sotelo e Upa. Titular: Heleson Guimarães alho - Engenheiro clínico, cPf n° 
001.214.502-52; Suplente: Manoel castro Soares - Matrícula 89485, cPf: 
011.556.092-04 e rG nº 6537367 - SSP/Pa; Suplente: Karolina de Sousa Ne-
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ves - Matrícula 89091, chefe de divisão especializada de atenção a doenças 
renais, cPf: 868.173.882-87, rG: 3876256 - SSP/Pa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e 
cumpra-se. Santarém/Pa, de 25 de agosto de 2022. Vânia Maria azevedo 
Portela - secretária de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 844845
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-30/PMsda

o Município de são domingos do araguaia - Pa, através da Prefeitu-
ra Municipal, por intermédio da Pregoeira, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma 
Eletrônico, tipo Menor Preço, por iTEM, em Sessão Pública Eletrônica a par-
tir das 09h00min (nove horas) (horário de Brasília- df) do dia 08/09/2022, 
através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. objeto: contratação 
de empresa para aquisição de insumos e serviços para fomento às ações 
de assistência técnica aos agricultores aderidos ao programa territórios sus-
tentáveis, no Município de São domingos do araguaia, conforme convênio 
nº 34/2022-SEDAP, processo nº 2022/429743, firmado com a Secretaria de 
Estado de desenvolvimento agropecuário e da pesca - SEdaP, nos termos 
da lei federal nº 10.520/2002, lei federal 8.666/1993, decreto federal nº 
10.024/19 de 20 de setembro de 2019 e suas alterações posteriores. o Edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Muni-
cípio de São domingos do araguaia-Pa www.saodomingosdoaraguaia.pa.gov.
br , Mural de licitações - TcM/Pa www.tcm.pa.gov.br e/ou no site: www.por-
taldecompraspublicas.com.br. São domingos do araguaia - Pa, 25 de agosto 
de 2022. Janelma alves da silva-Pregoeira.

Protocolo: 844847

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico No 00062/2022

o Município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor 
preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo 
dE filTroS, ÓlEoS lUBrificaNTES E oUTroS dEriVadoS dE PETrÓlEo, 
EM aTENdiMENTo aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra E dEMaiS fUNdoS 
MUNiciPaiS dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e 
abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 12 de setem-
bro de 2022 ás 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará dispo-
nível nos sites: https//saodomingosdocapim.pa,gov.br/categoria/licitações/ www.
comprasnet.gov.br e-mail: licitacaosdc@gmail.com e também poderá ser obtido no 
prédio da Prefeitura, sala da comissão Permanente de licitação, localizada na ave-
nida lauro Sodré no 206, centro, São domingos do capim/Pará, cEP 68635-000, 
nos dias uteis, no horário de 07:00 ás 13:00hs a partir da data da publicação.

Maria José Bastos do amaral-Pregoeiro
Protocolo: 844848

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Modalidade: concorrência  nº 3/2022-0005. objeto: contratação de ser-
viços de recuperação asfáltica de vias urbanas, na Sede do Município de São 
Miguel do Guamá, nos termos do convênio Nº 121/2022, celebrado entre a 
Secretaria de Estado de desenvolvimento urbano e obras públicas - Sedop e o 
Município de São Miguel do Guamá. Vencedor: iMPÉrio PaViMENTaÇÃo E lo-
caÇÕES EirEli, com o valor total de r$ 5.265.354,40(cinco Milhões, duzentos 
e Sessenta e cinco Mil, Trezentos e cinquenta e Quatro reais e Quarenta cen-
tavos) Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 - eduardo sampaio 
Gomes Leite - Prefeito Municipal-25 de agosto de 2022.

Protocolo: 844850

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preços nº 029/2022 concorrência srP nº 3/2022-
0006 objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de serviços 
para a  execução de pavimentação em blokrets de vias  urbanas e rurais do 
município de São Miguel do Guamá/Pa.  Vigência: 12 meses. data da assinatu-

ra: 09/08/22. contratante: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá cNPJ 
05.193.073/0001-60, coNTraTadoS: MaiS BraSil coNSTrUTora EirEli, 
cNPJ: 26.916.786/0001-85, valor: r$ 5.466.926,61 (cinco milhões, quatrocentos 
e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos).

eduardo sampaio Gomes Leite-Prefeito Municipal
Protocolo: 844851

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAILÂNDIA

.

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
após análise do processo concorrência Pública nº 4/2022-seMed, de-
cido pela HoMoLoGaÇÃo do resultado do certame em destaque, que tem 
como objeto contratação de Empresa especializada para a execução dos Ser-
viços de reforma, adequação e ampliação da EEEM Eriberto Jasper e reforma 
e adequação da EEEM São francisco de assis no Município de Tailândia, de 
acordo com os convênios de cooperação Técnica e financeira n. 046/2022 e 
057/2022, celebrado entre a SEdUc/Pa e Município de Tailândia. Empresas 
vencedoras e valor: Pillar coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, vencedora 
do lote 1, com o valor de r$ 7.690.718,79, e a empresa J B da SilVa coNST. 
E SErViÇoS EirEli, vencedora do lote 2, com o valor de r$ 4.887.682,60 
- data da Homologação: 24/08/2022. Tailândia-Pa, 24 de agosto de 2022 - 
Maria reGiNa Pereira GÓes - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 844853

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de terra alta/Pa, comunica a quem faça interes-
sar, que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico para registro de Pre-
ço - Tipo Menor Preço por item 008/2022-PMTa-PE-SrP, objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇoS QUE oBJETiVa a coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para o for-
NEciMENTo dE coMBUSTÍVEl, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE TErra alTa E SUaS SEcrETariaS, através da. abertura: 
12/09/2022, às 10:00hs. No site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Protocolo: 844856

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

Publica Pregão eletrônico Nº 9/2022-00035 Processo administrativo 
Nº 92022035. oBJETo: registro de preços para seleção de proposta mais 
vantajosa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, utensílios 
domésticos e materiais de limpeza para suprir a demanda das Secretarias e 
fundos Municipais da Prefeitura de Uruará, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. data da abertura: 09 
de setembro de 2022. Horário 09 horas local: www.portaldecompraspublicas.
com.br. o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 
526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do TcM/Pa.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇo
Processo: 920220031; espécie: ata de registro de Preço nº 20220031, re-
ferente ao Pregão eletrônico nº 9/2022-00031; objeto: registro de Preços 
para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de 
Kit de Enxoval para recém-nascido a serem distribuídos a usuárias dos servi-
ços socioeducativo para grávidas conforme condições; fornecedor: ValTEir 
PErEira dE SoUZa, no Valor Total: r$ 138.180,00(cento e Trinta e oito 
Mil, cento e oitenta reais).Vigência:12 meses, contados de 24/08/2022 à 
24/08/2023.

Protocolo: 844858

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
eXtrato de coNtrato

eXtrato d0 4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 008/2017-seMed; 
Prorrogação de Prazo; coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo dE ViGia dE NaZarÉ - Pa; cNPJ: 29.517.467/0001-85; coNTraTa-
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do: SaNdro MarcElo GodiNHo ViNaGrE; cPf: 399.415.822-20, oBJE-
TO: Locação para fins institucionais de um imóvel de propriedade do Locador 
Sandro Marcelo Godinho Vinagre, localizado na rua Sete de Setembro, n° 
99, Bairro: arapiranga, para funcionamento do Projeto de reforço Escolar do 
Município de Vigia de Nazaré/Pa; ViGÊNcia: 15 de Janeiro de 2021 a 31 de 
dezembro de 2021; Valor Total: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividindo-
se em 12 (doze) parcelas de r$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Josicléa Barata Pinheiro Palheta
Secretaria Municipal de Educação

rePUBLicaÇÃo
a secretaria Municipal de educação de Vigia de Nazaré/Pa torna públi-
co a reabertura do Pregão Eletrônico SrP nº 04/2022-SEMEd, cujo objeto re-
fere-se a regime de preço que visa contratação de empresa especializada em 
serviços de manutenção de veículos de médio e grande porte, e fornecimento 
de peças, a fim de atender as necessidades da frota de veículos da Secretaria 
Municipal de Educação de Vigia de Nazaré; com abertura prevista para o dia 
09/09/2022 às 09h00m.

Josicléa Barata Pinheiro Palheta
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo: 844859

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ/Pa
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 20222408-001
oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 011/2022-seMsa

coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada: rENaTo MarTiNS SoarES-ME
cNPJ: 44.434.415/0001-49
oBJeto: contratação de empresa especializada para futura e eventual aqui-
sição de óculos de grau, armações e lentes, visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré/Pa.
Valor: r$ 300.500,00 (trezentos mil e quinhentos reais)
ViGÊNcia: 24 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra: 24 de agosto de 2022

Patrícia do socorro soeiro Feitosa
Secretaria Municipal de Saúde

retiFicaÇÃo
Na publicação circulada no dia 24/08/2022, no doU, seção 03, nº 161 
pág. 305, e no jornal amazônia, caderno gerais pág. 4 referente ao Pregão 
Eletrônico nº 017/2022-SEMSa, onde se lê: fracassado no dia 06/09/2022; 
leia-se: abertura prevista para o dia 09/09/2022 às 10h00m local.

Protocolo: 844863

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aVisos de LicitaÇÕes
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-056-PMVX  

oBJeto: locação de escavadeira hidráulica, conforme convênio nº. 71/2022-SE-
daP. aBErTUra: 09/09/2022, às 09:00 horas. local P/ rETirada E iNfor-
MaÇÕES: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, 
Erro! a referência de hiperlink não é válida. www.licitanet.com.br e também 
poderão ser lidos ou obtidas cópias na sede do departamento de Suprimentos 
e Serviços, situado na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitó-
ria do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 25/08/2022. 
Joaquim dos santos Mendes - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-057-PMVX  
oBJeto: aquisição de gêneros alimentícios - Merenda Escolar. aBErTUra: 
09/09/2022, às 09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital 
estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, Erro! a referência 
de hiperlink não é válida. www.licitanet.com.br e também poderão ser lidos 
ou obtidas cópias na sede do departamento de Suprimentos e Serviços, situ-
ado na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, 
das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 25/08/2022. tales duan dos 
santos sales - Pregoeiro.

toMada de PreÇos Nº. 2/2022-016-FMe 
oBJeto: reforma e ampliação da Escola Estadual Padre Eurico, no município 
de Vitória do Xingu/Pa, conforme coNVÊNio Nº. 059/2022-SEdUc. aBEr-
TUra: 13/09/2022, às 09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: 
o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vito-
riadoxingu.pa.gov.br e também poderão ser lidos ou obtidas cópias na sede do 
departamento de Suprimentos e Serviços, situado na avenida Manoel félix de 
farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória 
do Xingu/Pa, 25/08/2022. Marcelo andoke - Presidente da cPL.

Protocolo: 844869

aViso de LicitaÇÃo Fracassada
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-048-PMVX 

o Município de Vitória do Xingu (Prefeitura Municipal de Vitória do 
Xingu-Pa), torna público a todos os interessados que o PrEGÃo ElETrÔNi-
co SrP Nº 9/2022-048-PMVX, tipo menor preço por item, que tem como ob-
jeto a locação de escavadeira hidráulica, conforme convênio nº. 71/2022-SE-
daP, foi considerado fracaSSado pois não houve licitante habilitado na ses-
são pública, realizado no dia 23/08/2022 às 09:00hs. Vitória do Xingu/Pa, 
24/08/2022 - Márcio Viana rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 844865

aViso de reVoGaÇÃo
toMada de PreÇos Nº. 2/2022-015-PMVX 
Processo aMiNistratiVo Nº 148/2022 

objeto: reforma e ampliação da Escola Estadual Padre Eurico, no município 
de Vitória do Xingu/Pa, conforme coNVÊNio Nº. 059/2022-SEdUc, conside-
rando a necessidade de adequação do órgão contratante; dEcido: 1 - rEVo-
Gar nos termos do art. 49, §1 da lei nº 8.666/93 e 2 - Proceder a realização 
de nova licitação com as devidas correções. Vitória do Xingu/Pa. 24/08/2022 
- Márcio Viana rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 844867

.

.

ParticULares
.

torNa PÚBLica a aBertUra de Processo seLetiVo 
Para contratação e formação de cadastro reserva nacional para atuar em Ma-
rabá/Pa.
Psicólogo –  Nº 1362/22.
coordenador senat – 1443/22
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.
org.br/trabalhe-conosco, durante o período de inscrições,  que será de 30/08 
a 06/09/2022.
o processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos 
específicos, avaliação documental e entrevista.

Protocolo: 844879

FaZeNda GarraFa, JosÉ roseira VarGas Neto 
cPF: 141.834.437-09 

Torna público que requereu a SEMMaH de Nova Esperança do Piriá, lar para 
atividade de criação de bovinos e cultura de ciclo curto.

Protocolo: 844827

o sr. eVeraLdo PiNHeiro teNÓrio 
cPF: 039.840.444-53 

Torna público que requereu da SEMMarH (Secretaria Municipal de Meio ambien-
te de recursos Hídricos) a licença ambiental rural - lar n° 18/2019 para a ati-
vidade de bovinocultura e agricultura da fazenda coquinho, localizada na rodovia 
estadual 327, no município de Santa Maria das Barreiras-Pa.

Protocolo: 844831

FaZeNda cHaPadÃo, reNaN BUsNeLLo, 
cPF: 008.494.400-50, 

Torna público que requereu a SEMaS obtenção de lo de barragem para for-
mação de açude localizada em Nova Esperança do Piriá/Pa.

Protocolo: 844823

FaZeNda caLiFÓrNa, LUaNa aNVersa
cPF: 883.226.702-06 

Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas, a renovação da lar nº 
117/2017 para atividade de cultura de ciclo curto e criação de bovinos situada 
no município de Paragominas/Pa.

Protocolo: 844821

FaZeNda ÁGUas cLaras
Torna-se público a concessão do licenciamento de atividade rural - lar, nº 
0013\2022, protocolada sob o n° 20220020, fazenda águas claras. SEcrE-
Taria EXEcUTiVa dE MEio aMBiENTE dirEToria dE licENciaMENTo aM-
BiENTal - SEMa - Baião\Pa.

FaZeNda BLack
Torna-se público a concessão do licenciamento de atividade rural - lar, nº 
0002/2020, protocolada sob o n° 20220004, fazenda Black. SEcrETaria 
EXEcUTiVa dE MEio aMBiENTE dirEToria dE licENciaMENTo aMBiENTal 
- SEMa - Baião\Pa.

FaZeNda taMBaÍ
Torna-se público a concessão do licenciamento de atividade rural - lar, nº 
0005/2022, protocolada sob o n° 20220018, fazenda Tambaí. SEcrETaria 
EXEcUTiVa dE MEio aMBiENTE dirEToria dE licENciaMENTo aMBiENTal 
- SEMa - Baião\Pa.

FaZeNda ÁGUas LiNdas
Torna-se público a concessão do licenciamento de atividade rural - lar, nº 
01/2022, protocolada sob o n° 003/2022, fazenda águas lindas. SEcrETa-
ria EXEcUTiVa dE MEio aMBiENTE dirEToria dE licENciaMENTo aMBiEN-
Tal - SEMa - Mocajuba\Pa.

FaZeNda carari
Torna-se público a concessão do licenciamento de atividade rural - lar, nº 
02/2022, protocolada sob o n° 02/2022, fazenda carari. SEcrETaria EXE-
cUTiVa dE MEio aMBiENTE dirEToria dE licENciaMENTo aMBiENTal - 
SEMa - Mocajuba\Pa.

FaZeNda aNaJÁs
Torna-se público a concessão do licenciamento de atividade rural - lar, nº 
093/2021, protocolada sob o n° 523/2021, fazenda anajás. SEcrETaria 
EXEcUTiVa dE MEio aMBiENTE dirEToria dE licENciaMENTo aMBiENTal 
- SEMa - Moju\Pa.

FaZeNda PraiNHa
Torna-se público a concessão do licenciamento de atividade rural - lar, nº 
094/2021, protocolada sob o n° 525/2021, fazenda Prainha. SEcrETaria 
EXEcUTiVa dE MEio aMBiENTE dirEToria dE licENciaMENTo aMBiENTal 
- SEMa - Moju\Pa.
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FaZeNda aNNita - i
Torna-se público a concessão do licenciamento de atividade rural - lar, nº 
015/2022, protocolada sob o n° 525/2022, fazenda annita - i. SEcrETaria 
EXEcUTiVa dE MEio aMBiENTE dirEToria dE licENciaMENTo aMBiENTal 
- SEMa - Moju\Pa

FaZeNda aNNita - ii
Torna-se público a concessão do licenciamento de atividade rural - lar, nº 
016/2022, protocolada sob o n° 526/2022, fazenda annita - ii. SEcrETaria 
EXEcUTiVa dE MEio aMBiENTE dirEToria dE licENciaMENTo aMBiENTal 
- SEMa - Moju\Pa

FaZeNda aNNita - iii
Torna-se público a concessão do licenciamento de atividade rural - lar, nº 
017/2022, protocolada sob o n° 527/2021, fazenda annita - iii. SEcrETaria 
EXEcUTiVa dE MEio aMBiENTE dirEToria dE licENciaMENTo aMBiENTal 
- SEMa - Moju\Pa

Protocolo: 844817

.

.

eMPresariaL
.

aUto Posto aLiaNÇa Ltda ePP 
cNPJ n° 00.475.314/0001-40 

Torna público que recebeu da Semas (Secretaria de Meio ambiente e Susten-
tabilidade-SEMaS), a licença de operação para Transporte. n12108/2020, 
com validade até 08.03.2024, conforme processo n° 2019/0000021017, com 
sede na rua Sérvulo Brito 101, cep 68.501-580, bairro cidade nova, Maraba, 
Estado do Pará.

Protocolo: 844838

cÂMara MUNiciPaL de MaritUBa
coNtrato Nº 02/2022

data da assinatura: 26/08/2022;
Vigência: Exercício financeiro de 2022;
Processo: nº 01/2022, Pregão Eletrônico nº 01/2022;
objeto: fornecimento de Material de Expediente;
contratante: câmara Municipal de Marituba, representada pelo seu Presiden-
te allan augusto Matos Besteiro;
contratada: iNTErToN coMÉrcio E iMPorTaÇÃo lTda, 
cNPJ 00.968.806/0001-78;
Natureza da despesa: 3.3.90.30.16.00;
Valor: r$ 152.840,90 (cento e cinquenta e dois mil oitocentos e quarenta 
reais e noventa centavos).

Protocolo: 844868

terMo de HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo
considerando a tramitação do Processo licitatório e constatada a regulari-
dade dos procedimentos nele presentes HoMoloGo o resultado do Pregão 
Eletrônico:
PreGÃo eLetrÔNico Nº 01/2022-cMM
objeto: Aquisição de Material de Expediente, conforme especificação e quan-
titativo estabelecido no Edital.
Empresa Vencedora para o lote Único: interton comércio e importação ltda, 
inscrita no cNPJ nº 00.968.806/0001-78, no valor total de r$ 152.840,90 
(cento e cinquenta e dois mil oitocentos e quarenta reais e noventa centavos).

Marituba (Pa), 25 de agosto de 2022
allan augusto Matos Besteiro

Presidente da câmara Municipal de Marituba

Protocolo: 844864

J d MartiNs Ltda 
cNPJ nº 40.349.068/0001-03 

Proprietária do imóvel rural denominado fazenda Jaguaré i, localizado no mu-
nicípio de Paragominas-Pa, torna público que requereu da SEMMa/Paragomi-
nas-Pa, a licença atividade rural (lar), para a atividade de agropecuária.

Protocolo: 844860

a terraaMaZoN eNGeNHaria eireLi ePP 
cNPJ 83.765.651/0001-08 

Torna público que recebeu da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE 
dE aNaNiNdEUa - SEMa a licença operacional No l062622, a partir do dia 
27/07/2023, com validade 27/06/2023 através do requerimento no r044622, 
End.: av. Zacarias de assunção lote no 002 - Setor distrito industrial - centro 
- ananindeua - Pa.

Protocolo: 844878

a empresa raMos & siLVa eireLi - NoVo GÁs
inscrita no cNPJ nº 28.204.123/0001-63 

localizado na rua iriri, nº 919, Bairro Bela Vista, Novo Progresso/Pa, torna 
público que requereu à SEMMa/NP a renovação da licença de operação - l.o 
com processo de protocolo nº 746/2022, para comércio Varejista de Gás li-
quefeito de Petróleo (GlP).

Protocolo: 844872

MariaNo & GUiMarÃes Ltda - coMerciaL MariaNo 
inscrito no cNPJ nº 33.090.721/0013-22 

localizado na avenida dr. isaias antunes Pinheiro S/N, Bairro Bela Vista, 
Novo Progresso/Pa, torna-se público que recebeu da SEMMa/NP a l.o. N° 
091/2021, Processo Nº 945/2018. data de Protocolo: 19/07/2018.

Protocolo: 844874

traNsMissora aMaPar sPe s.a.
cNPJ sob o nº 32.668.008/0001-17

aViso de LiceNÇa de operação nº 1630/2021
a TraNSMiSSora aMaPar SPE S.a., cNPJ sob o nº 32.668.008/0001-17, 
torna público que recebeu do instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos re-
cursos Naturais renováveis (iBaMa) a licença de operação nº 1630/2021 (1ª 
Retificação) referente ao empreendimento LT 230 kV Jurupari-Laranjal do Jari 
(c3) e ampliação das Subestações Jurupari e laranjal do Jari, com extensão 
aproximada de 106km, localizado nos municípios de almeirim no estado do 
Pará e laranjal do Jari no estado do amapá. cláudio Zopone - Presidente.

Protocolo: 844875

LiMa FLorestaL NaVeGaÇÃo e Madeiras Ltda. 
cNPJ nº. 04.757.811/0001-92 

Torna-se público q/requereu da SEMMa a renovação da lo nº. 00019/2022, 
através do prot. n° 0000005919/2022, p/exercer a atividade de desd. de 
mad. em tora p/ produção de mad. serrada e seu beneficiamento, na Rod. PA 
140, Km 02. s/nº, Bairro industrial, no Município de Tomé-açu/Pa.

Protocolo: 844857

Posto PaNoraMa Ltda 
cNPJ: 83.753.392/0001-97 

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa 
PacaJá/Pa, a renovação da licença de operação, para atividade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores, no município de Pacajá/Pa.

Protocolo: 844855

a HiGHLiNe do BrasiL iii 
iNFraestrUtUra de teLecoMUNicaÇÕes s.a. 

inscrita no cNPJ/MF sob o nº 20.228.158/0001-20 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turis-
mo de Jacareacanga (SEMaT/Jcr) a licença de instalação nº 019/2022 para 
atividade de Telefonia celular-Estação rádio Base-ErB, conforme o processo 
nº 083/2022, situado na rua Nelson Vieira freire, s/n°, Bairro: São francis-
co, Zona Urbana, cEP:68195-000, Município de Jacareacanga/Pa (PaJcr002)

Protocolo: 844852

a HiGHLiNe do BrasiL iii 
iNFraestrUtUra de teLecoMUNicaÇÕes s.a. 

inscrita no cNPJ/MF sob o nº nº 20.228.158/0001-20 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Tu-
rismo de Jacareacanga (SEMaT/Jcr) a licença Prévia-lP nº 018/2022 para 
atividade de Telefonia celular-Estação rádio Base-ErB, conforme o processo 
nº 083/2022, situado na rua Nelson Vieira freire, s/nº, Bairro: São francisco, 
Zona Urbana, cEP: 68195-000, Município de Jacareacanga/Pa. (PaJcr002).

Protocolo: 844849

LUcÍdio Pereira soUsa 
cPF nº 365.562.972-97 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turis-
mo - SEMaT - acará/Pa, a licença de operação nº 030/2022, com validade 
até 12/08/2023 para atividade relativa Pesquisa, Lavra e Beneficiamento Mi-
neral localizado na rodovia 256 km 47 acará Pa.

Protocolo: 844846

cÍcero correia da siLVa 
cPF Nº 677.959.274-91 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Tu-
rismo - SEMaT acará/Pa, a licença de operação nº 031/2022, com validade 
até 07/10/2023 para atividade de Pesquisa, Lavra e Beneficiamento Mineral 
localizado na rodovia Pa 256 .Urucuré - acará Pa.

Protocolo: 844843

cristaLiNa aLiMeNtos Ltda 
cNPJ nº. 06.140.389/0001-57 

Torna público que requereu da SEMEa/Santa Maria do Pará, a renovação da li-
cença de operação nº 001/2022, validade 06/01/2023, para produção de palmi-
to em conserva de sua unidade fabril localizada na Travessa São Sebastião, nº 
100, centro, cEP 68.738-000, cidade de Santa Maria do Pará- Pa.

Protocolo: 844840
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